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Hvad Solskin er for det sorte Muld, 
Er sand Oplysning for Muldets Frænde, 
Langt mere værdt end det røde Guld, 
Det er sin Gud og sig selv at kjende;

Trods Mørkets Harme, 
I Straale-Arme 
Af Lys og Varme 
Er Lykken klar!

Som Urter blomstre og Kornet gror
I varme Dage og lyse Nætter,
Saa Livs-Oplysning i høje Nord
Vor Ungdom Blomster og Frugt forjætter;

Trods Mørkets Harme,
I Straale-Arme
Af Lys og Varme
Er Frugtbarhed!

Vorherre vidner, at Lys er godt, 
Som Sandhed elskes, saa Lyset yndes, 
Og med Vorherre, som ler ad Spot, 
Skal Værket lykkes, som her begyndes;

Trods Mørkets Harme, 
Med Straale-Arme 
Af Lys og Varme 
Vor Skole staa!

N. F. S. GRUNDTVIG



FORORD

Føreningen for Højskoler og Landbrugsskoler har trods de vanskelige 

Tider ønsket at fejre Folkehøjskolens 100 Aar s Jubilæum ved Udsen-
delse af et Festskrift.

Der foreligger allerede en ret righoldig Litteratur om den danske
Folkehøjskole. Ludvig Schrøder har i sin Bog om den nordiske Folkehøj
skole givet en ret omfattende Beretning om de første 50 Aar, og Anders 
Vedels, Ernst J. Borups og Frederik Nørgaards 2 Binds Værk giver en 
udførlig Skildring baade af de enkelte Skoler og af Højskolens Mænd og 
Kvinder, herved forenkles den Opgave, Festskriftet skulde løse.

Hvis en enkelt Forfatter havde udarbejdet Festskriftet, var Fremstil
lingen bleven mere enkel og hel. Den Form, vi har valgt, gør det van
skeligt at undgaa Gentagelser, men det er vort Haab, at der gennem de
mange Medarbejderes Bidrag maa stige et Billede frem af den danske 
Folkehøjskole, saa livfuldt og broget som Udviklingen i de 100 Aar har
formet den. Højskolen er vokset op som et Træ med mange Grene,
maatte dette Værk være Vidne om, at Roden endnu er frisk, og at Træet 
i det 2’ Aarhundrede ogsaa vil bære Frugt til Vækkelse og Dygtiggørelse
af Danmarks Ungdom.

REDAKTIONEN



I
HØJSKOLENS AANDELIGE 

FORUDSÆTNINGER



BAGGRUNDEN
Af

J. TH. ARNFRED

At Folkehøjskolen er dansk — undfanget i Grundtvigs Sind, formet 
af hans Syner og virkeliggjort af jævne danske Mennesker — vil in
gen nægte. Det kunde endda tilføjes, at Folkehøjskolen vel er det mest 

ejendommelige Bidrag, det danske Folk har ydet til Kulturhistorien, selv 
om denne Form for Ungdomsskole hidtil i væsentlig Grad kun har faaet 
Betydning for de nordiske Folk. Men i den levende Verden er der altid 
Sammenhæng. For at en Reformation skal se Lyset, kræves en Reforma
tor, et Menneske, i hvem de store Syner fødes, et Menneske, der føler 
sig ubetinget forpligtet til at forkynde, hvad han har set; — men Refor
matoren skaber ikke en Reformation, uden at der er et Folk, der lytter, 
gribes af Budskabet — og følger. Det ligger da nær at spørge, om der i 
de aandelige Strømninger, Grundtvig mødte og paavirkedes af, er Kræf
ter, der peger hen imod Højskolen — eller Højskolens Ide helt er ud
sprunget af hans eget Sind. Dernæst ligger det nær at spørge, hvad det 
er, der har gjort det danske Folk skikket til at modtage og i nogen 
Maade virkeliggøre Grundtvigs Skolesyner.

Fordi Grundtvig er en saa vældig Skikkelse, har hans Biografer haft 
svært ved rigtig at omfatte ham og se ham i Sammenhæng med Tidens 
aandelige Strømninger. Snart skildres han som den urfrodige Natur, der 
spinder alt ud af sit eget Væsen, snart som Barn af Oplysningstiden og 
præget af romantisk Filosofi. Sandheden er vel, at Grundtvig i frem
ragende Grad evnede at optage og omsætte alt, hvad han mødte, saa det 
blev en Del af ham selv og blev saa dansk, som han selv, hvad enten 
det var tysk Filosofi eller oldkristelig Digtning. I de store Skikkelser i 
et Folks Historie kommer Folket til Bevidsthed om sig selv. Kræfter og 
Syner, der ligger skjult i Folkesindet, bryder her igennem til Klarhed: 
det er, som Folkets Sjæl aander i ham.
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Det er en Livsbetingelse for et lille Folk at staa i Vekselvirkning med 
Omgivelserne baade i økonomisk og aandelig Henseende. Isolation kan 
være farlig; men endnu farligere kan det dog være, hvis det lille Folk 
mister sin Selvstændighed og sin Egenart under denne Vekselvirkning. 
Grundtvig forstod dette, han er aaben mod aandelige Strømninger fra 
alle Tider og Folkeslag og læste ubegribeligt meget, men samtidig er han 
saa forankret i sit kristne og danske Syn, at alt vurderes herudfra.

Gennem Henrik Steffens’s Forelæsninger paa Ehlers Kollegium havde 
Grundtvig mødt den romantiske Naturfilosofi, og senere læste han paa 
Langeland bl. a. Fichte og Schelling.

Grundtvig var især betaget af Steffens’s historiske Anskuelse af Men
neskelivet, det Menneskeliv, der efter Steffens’s Syn var guddommeligt 
i sin dunkle østerlandske Oprindelse, som var dalet, men dog himmelsk 
trøstet af de græske Muser og derefter korsfæstet af de aandløse og 
ugudelige Romere, for saa at opstaa fra de døde med Kristendommen. 
Videre hedder det i »Mands Minde«: «— og nu endelig den nytyske 
Skoles alvorlige Bestræbelse for at hæve Slægten til et højere Stade, hvor
fra baade Oldtid, Middelalder og Nutid lod sig overskue, den hemme
lige Forbindelse opdage og en ny Sammenknytning af det herlige til alle 
Tider forberede — denne Anskuelse var saa fri, saa ny, saa stor, og dog 
vore Forestillinger fra Barndommen og Biblen saa lig, at den i det mind
ste paa mig umuligt kunde forfejle sin Virkning, men maatte tiltrække 
og omsider indtage mig.«

Overfor H. Steffens’s Ven og Læremester, Schelling, er Grundtvig 
ikke saa anerkendende, selv om han i Stridsskriftet mod H. C. Ørsted 
erkender, at Schelling er den dybeste Tænker blandt Romantikerne, ja 
maaske af al Verdens Filosoffer; men Grundtvig anklager ham for at 
fornægte den levende Gud, og hans Filosofi er et Barn af Tidsaanden 
og »har alle de Egenskaber, som en ugudelig Tid kan ønske hos sin 
aandelige Lov: den fritager fra al Frygt for Gud og Evighed, al Bekym
ring for Sjælen og al egentlig Dydskamp, den peger paa en Statsind
retning, hvor enhver er saa fri, som han er klog.« Poesien indrømmes 
her grænseløst Spillerum og anvises Profetiens Værdighed som Ver- 
densaandens Anelse af sin Udvikling. Tilværelsen er Guddommens 
Selvaabenbaring og Udvikling til Personlighed efter et evigt Forbillede, 
------ og derfor er det for Grundtvig klart, at selv om Schelling tænker 
mere konsekvent end andre Filosoffer, saa gaar han dog ud fra en
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Chr. D. Reventlow

Grundløgn, idet han lærer, at Gud ikke har Personlighed uden i Men
neskeslægten, og at det onde kun existerer i et bestemt Tidsrum, — og 
derfor er det klart, at Kristendom og Moral aldrig har haft en farligere 
Fjende at se under Øjne end Schelling. Men trods Grundtvigs vold
somme Afstandtagen fra Schellings pantheistiske Filosofi, der betegnes 
som ukristelig, ugudelig og løgnagtig, saa hindrer det jo ikke, at Grundt
vig har lært af ham. Schellings Forkyndelse af Kristus som Tidernes 
Midtpunkt, hans Paastand, at Verden er en levende Organisme og ikke 
en Maskine, som Newton havde lært, stemmer med Grundtvigs Syn. At 
Historien efterhaanden aabenbarer de i Menneskeheden nedlagte Kræf
ter, og at Kristendommen ikke er Teorier, men Kendsgerninger i Slæg
tens Historie, — blev jo senere ledende Tanker hos Grundtvig.

Langt venligere stiller Grundtvig sig til J. G. Fichte. I det førnævnte 
Stridsskrift: »Imod den lille Anklager« skriver Grundtvig: »Fichtes 
Minde er mig personlig dyrebart, det var hans Tale om Menneskets Be
stemmelse, der først vakte mig til alvorligt at eftertænke den, det var 
hans Grundtræk af den nuværende Tidsalder, der først viste mig den i 
sin hele Elendighed. Det var hans »Anvisning til et saligt Liv«, der lagde 
mig den store Sandhed om Kærlighed som Livets Væsen og Foreningen
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med Gud i den som Livets Maal, paa Hjerte. Herren glemme hans Vild
farelse, velsignet være hans Ihukommelse.« løvrigt angriber han Fichte, 
fordi han sætter »Jeget« i Guds Sted og ikke anerkender Forsonings
læren. Selv om Grundtvig havde Ret i, at Fichtes idealistiske Filosofi 
ikke hviler paa Kirkens Grund, saa er det dog forstaaeligt, at han fængs- 
les af denne tyske Tænker, der selv er saa inderligt overbevist om sin 
Læres Sandhed. For Fichte var Filosofien ikke en virkelighedsfjern Spe
kulation: Tankerne havde deres Maal i Handlingen og maatte realiseres 
i Folkets Sindelag og Gerning. At Fichte samtidig var ret utaalsom og 
var saa overbevidst om Sandheden i sin egen Forkyndelse, at enhver an
den Opfattelse maatte være Løgn, kan næppe have forskrækket Grundt
vig.

Fichtes Overbevisning om de rette Teoriers Betydning for Folkets Liv 
og om sin egen Læres verdenshistoriske Betydning fik ham til at føle sig 
som Reformator og gav ham en brændende Trang til at udbrede sin 
Lære og, om fornødent, tvinge andre til at indse dens Sandhed.

Fichte oplevede sit Folks Ydmygelse i Napoleons-Krigene, men ogsaa 
dets Opvaagnen. Filosoffen blev Folketaler. Han ønsker, som han selv 
siger, som en vældig Ordets Kæmpe »at tale som Sværd og Lyn«. 
Grundtanken i Fichtes »Taler til den tyske Nation« var, at selv om Na
tionen ikke raader for sit ydre Liv, saa staar det endnu i dens Magt at 
forme en national Opdragelse, der vækker den tyske Folkeaand og sam
ler et enigt Folk om store ideelle Opgaver: »her gælder det at opdrage 
en Slægt, der har Evne til at sætte sig store Maal og Vilje til at ofre sig 
for disse«. Fichte døde 4 Aar efter og fik ikke at se, om Folket virkelig
gjorde hans Syner. Grundtvig fik en lykkeligere Skæbne.

I Oplysningstiden i Slutningen af det 18. Aarh. tumlede man Europa 
over med nye Skoletanker. Man vilde have Skolen bygget videre ud i 
Folket, og enkelte forstod, at Skolens Opgave er at hjælpe Eleverne til 
personlig Udvikling, ikke blot til Kundskaber. Herhjemme fik Chr. D. 
Reventlow den store Skolekommission nedsat i 1789, hvis Arbejde førte 
til Skoleloven af 1814. Den Mand, der mer end nogen anden havde rejst 
denne Bevægelse, var Rousseau, hvis Bog om Opdragelse udkom i 
1762. Her hævdede Forfatteren, at Opdragelsens Maal var at tjene Per
sonlighedens Udvikling og ikke Samfundets eller Statens Interesser, at 
det, man skulde lære, var at leve. Barnet skulde lære at bruge Haanden 
saavel som Hovedet og skulde først lære den omgivende Natur at kende, 
for saa i en modnere Alder at møde Historien og den Livsvisdom, som
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J. G. Fichte Fr. W. J. v. Schelling

her ligger gemt. I »Verdenskrøniken« fra 1812, hvor Grundtvig ellers 
fælder haarde Domme over alt og alle, er han ret nænsom overfor Rous- 
seau, fordi denne begyndte Kampen mod den lærde Skole, som ogsaa 
Grundtvig afskyede. Grundtvig siger om Rousseau, at han var en Ikke- 
kristen, der saa, »hvorledes Lærdom og selskabeligt Liv uden Kristen
dom forøgede Lasterne og forgiftede Hjertet end mere, derfor maatte 
han afsky alt saadant og anse Tilbagegang til den oprindelige Tilstand 
for den eneste Udvej for det store Vilderede; men han glemte, at Syn
dens Rod blev i Hjertet, omend Planten kunde hindres i at sætte Blom
ster. Til Trods for Samvittighedens og Historiens Vidnesbyrd drømte 
han om en Uskyldighedstilstand for det faldne Menneske, han for vild 
i Tankens Irgange, som enhver gør, der af Hovmod ej vil lade Guds 
Ord være Lys for sin Fod«.

Trods et vist Fællesskab i Synet paa Ungdommens Opdragelse og i 
Kampen mod Voltaire og hans Indflydelse stod Grundtvig dog Gen- 
feren Rousseau ret fjernt. Mere Slægtskab er der med Rousseaus sam
tidige, Tyskeren Herder og hans Historiesyn. Herder hævder, at det ikke 
blot er det enkelte Menneske, der har sin individuelle Personlighed, men 
lige saa fuldt Stammer, Folk og Nationer, og denne Folkeejendommelig-
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hed er bleven til i Samspillet med Naturen, med Klima og Jordbund, 
Hav og Fjæld, og er formet af Historiens Begivenheder. I Religion, 
Kunst og Litteratur udtrykker Folket sin Sjæl, og Forfatning, Vedtægter 
og Love svarer til Folkets Væsen og Behov. Den ægyptiske Bonde blev 
præget af sit Arbejde med at opdæmme og overrisle Jorden, beregne og 
udlodde den, han blev opdraget til Lydighed og Respekt for Autoriteten, 
medens Fønikeren, der maatte søge sit Erhverv ved Handel og Sejlads, 
havde Brug for andre Dyder. Hvert Folk maatte søge sin Lykke, og 
Lykken er ikke ens for alle, og Sammenligning er nytteløs, men alligevel 
vurderer Herder ikke alle Folkeslag lige højt. Han tilkender Grækerne 
Prisen. Deres Sprog er det højest uddannede i Verden, deres Mythologi 
den rigeste og deres Digterkunst den mest fuldkomne, medens Rom der
imod, siger Herder, ødelagde Karthago, Korinth og Jerusalem og andre 
blomstrende Byer, indtil Yppighed, Tvedragt og Herskernes Grusomhed 
beredte Staten dens egen Undergang. I denne Vurdering er Grundtvig 
enig med Herder, men er iøvrigt næsten ligesaa kritisk overfor ham som 
overfor andre. I »Verdenskrøniken« 1812 siger Grundtvig om Herder: 
»Han stod som Folkesangene paa Grænsen af Religion, Poesi og Hi
storie og gjorde mærkelige Vandringer til alle Sider, men naaede aldrig 
et Stade, hvorfra han kunde ej blot overse, men paa menneskelig Vis 
gennemskue, hvad han syslede med. Selv var han kristen, men havde 
den Grille tilfælles med sine nærmeste Forgængere: at ville gøre Bibel 
og Kristendom tækkelig for de Vantro, hvorved han, i Stedet for at vinde 
dem, giver dem Lejlighed til Sejersraab og Mod til nye Angreb.«

Det var stærke og ejendommelige Strømninger, Grundtvig mødte gen
nem sin Læsning, men nogen Forklaring paa hans Virke faar vi ikke ad 
den Vej. Mange andre i Samtiden havde læst de samme Bøger, uden at 
der skete noget verdenhistorisk af den Grund. Direkte Paavirkning er 
der her næppe Tale om. Grundtvig var især i de yngre Aar afvisende 
overfor alt, hvad der ikke helt stemte med hans Indstilling; men det 
hindrer jo ikke, at Indtrykkene har bundfældet sig i hans Sind og givet 
Næring til hans Syner og været med til, til sin Tid at forme det vældige 
Udkast til dansk og nordisk Folkeopdragelse, som han gav os. Grundt
vig var vel Barn af sin Tid og præget af sine Forudsætninger, som alle 
er det; men som de gamle Profeter var han tillige Budbringer fra den 
Herre, han tjente, Budbringer fra den Verden, der har evig Gyldighed.

Man strides om Englandsrejsernes Betydning for Grundtvigs kirkelige
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og folkelige Syn, men om deres Betydning for hans Højskoletanke kan 
der næppe tvistes. Det er jo saadan, at virkeligt Kendskab til det frem
mede giver klarere Blik og sikrere Vurdering af det hjemlige baade i 
Fortrin og Fejl. Grundtvig indrømmer, at »den fortvivlede Lyst til at 
omskabe Folk og om muligt hele Verden i sit eget Billede næppe har 
været stærkere hos nogen af alle Tysklands Filosoffer end hos mig.« I 
England lærte han, som han siger — »i det mindste som Tænker og 
Skribent at tage Verden, som den er, og lade hver beholde sit.«

I England faar han ikke blot større Interesse for det virksomme bor
gerlige Liv, men vel ogsaa et nyt Syn derpaa. Det menneskelige faar en 
selvstændig Værdi, skabt, som det er, af Gud, og han lærte, som han 
siger det i »Mands Minde«: »at Ungdommen ikke skal vindes for os 
selv eller vore særegne Meninger, ikke for nogen afsluttet og bestemt 
Tingenes eller Tankens Orden, men for Livet, det ædle virksomme Men
neskeliv« — og det er Højskolens Gerning indtil denne Dag.

Imidlertid var det ikke blot Højskolens Ide, men ogsaa Planer om 
dens ydre Form, der modnedes hos Grundtvig efter Englandsbesøgene. 
Hans Oplevelse af Kollegielivet paa Trinity College i Cambridge, hvor 
Studenterne spiser i en stor Hal med lange Borde og Bænke som i en 
Bondestue, hvor man samtaler med Bordfællerne, »og hvor der hersker 
en saa fri og munter og alvorlig Tone, at jeg finder mig mere hjemme, 
end det vilde være Tilfældet ved Københavns Universitet« har givet 
Grundtvig Forstaaelse af, hvad et saadant kammeratligt Samvær kunde 
betyde. I »Skolen i Soer« og endnu mere i Planerne om den videnskabe
lige Højskole i Göteborg møder vi Genklangen af Kollegielivet ved de 
engelske Universiteter.

Folkelige Forudsætninger.

Reformationen virkeliggøres ikke, uden at der findes et Folk, der er 
rede til at modtage Reformatorens Syner. Saa meget kan siges med 
Sikkerhed; men en Udredning af, hvad det var i vort Folk, der gjorde 
det skikket til at gribe Grundtvigs Skolesyner og udføre dem paa en 
mere virkelighedsnær Maade, end Seeren selv havde skuet dem, er en van
skelige Opgave. Trods alle kloge Udredninger kan de aandelige Strøm
ninger ikke rationelt begrundes. Grundtvig har Ret, naar han synger:
Danmarks Folkehøjskole 2
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Bladet i Verden sig vender 
som Lykkespil, 
under usynlige Hænder 
som Gud det vil.

Skal man saa alligevel berøre nogle af de Forudsætninger, der betin
gede Højskoletankens Vækst, er det sikkert rigtigt først at nævne Bonde
frigørelsen. Uden Stavnsbaandets Løsning havde der ikke været Gro
bund for Grundtvigs Skoletanker. I første Halvdel af det 19. Aarhun- 
drede var det danske Folk endnu et udpræget Bondefolk. Det var paa 
Landet, Folkehøjskolebevægelsen skulde slaa Rod, om den skulde svare 
til sit Navn. Nu var der gaaet to Slægtled siden 1788, — de to Slægtled, 
der altid synes nødvendige, naar et betydende Syn eller en ny Livsform 
skal bundfælde sig og virkelig tilegnes af Folkesindet. Det er lykkeligt, 
naar Historien former sig saadan, at der bliver tilstrækkelig Ro dertil. 
Den Lykke times jo ikke ethvert Folk. Grundtvig er stolt over Bonde
frigørelsen. Han taler i »Mands Minde« om to »Kæmpeskridt«, det dan
ske Folk har taget i Frederik Vis Tid: Stavnsbaandets Løsning 1788 og 
det folkelige Statsraad 1834. Nu mangler blot det tredie: »Oprettelse af 
den folkelige Højskole, aaben for hele Folkets Ungdom«. Skete det, »da 
vilde Kæmpeskridtene blive saa mange og saa velsignede, at Historien 
snart vilde opgive at opregne dem.« Trods sin Beundring for England er 
Grundtvig ængstelig for dets Fremtid, og Begrundelsen er, at England i 
sin Tid har udslettet sin Bondestand, medens Danmark har adlet sin. 
Frihedsstøtten ved Vesterport er ham usigelig kær, »ikke blot fordi den 
er ældre end det franske Frihedstræ, men ogsaa fordi den ikke er rejst 
af en Hovedstads Pøbel for sin Frihed ... men rejst af Hovedstadens 
Borgerskab for Bondens Frihed, som — i det mindste hos os — vil være 
Aandens, Modersmaalets og alle gavnlige Kræfters Frihed.«

Det er ofte nævnt, at den gudelige Vækkelse i Begyndelen af det 19. 
Aarh. bereder Jordbunden for Folkehøjskolen, og sikkert med Rette. Det 
er velkendt, at religiøse Bevægelser kan have betydningsfulde Virk
ninger paa det praktiske Omraade. De strenge engelske Puritanere, der 
havde saa faa personlige Fornødenheder og betragtede sig som Hushol
dere over betroet Gods, kom til at grundlægge den moderne Kapitalisme,
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fordi det tilsidst gik saadan, at Hensynet til Kapitalen og dens Forrent
ning vejede tungere end Hensynet til Menneskene. Det er ogsaa velkendt, 
at Lægprædikanten Hans Nielsen Hauge og hans Tilhængere i Norge 
kom til at betyde ikke lidet for Norges Erhvervsliv.

Imidlertid er det ikke let i det enkelte at paavise og begrunde den 
gudelige Vækkelses Betydning. Man kan f. Eks. ikke gaa ud fra, at Høj
skolernes Beliggenhed altid er knyttet til de »vakte« Egne. Her har an
dre Hensyn ogsaa gjort sig gældende, og der har været en Tilbøjelighed 
til snarere at vende sig mod Solens Opgang end dens Nedgang, naar en 
ny Skole skulde grundlægges.

Af større Interesse vilde det ogsaa være at holde Rede paa, om Ele
verne til de første Højskoler især kom fra Egne, hvor der tidligere havde 
været stærk Vækkelse; men Opgørelsen er ikke saa let, Statistikken over 
Højskoleelevernes Hjemegn gaar ikke længere tilbage end til 1873—74, 
og den giver ikke Grundlag for videregaaende Slutninger. I nævnte Aar 
var gennemsnitlig 15 % af en Aargang af Landboungdom paa Højskole. 
Bortset fra Bornholm staar Aarhus Amt højest med 23 % og lavest Ma
ribo og Præstø Amt med 7 %. Ringkøbing Amt er her Nr. 2 med 17 %; 
men man vilde her have ventet et højere Tal, fordi den ene Vækkelse har 
afløst den anden i Vestjylland helt tilbage til det 18. Aarh. Men der har 
ogsaa været Vækkelser i Vestsjælland, og Sorø Amt laa i 1873—74 un
der Middeltallet.

Sædvanligt er Vækkelserne i ældre Tid strømmet ind over vort Land 
udefra. Vi kan tænke paa den lutherske Reformation, Pietismen og Hern- 
hutismen. Men der er dog i det 19. Aarh. ogsaa groet Vækkelser frem 
paa hjemlig Grund. Selv om Pietismen paa mange Maader satte Spor i 
vort Folks Liv, kan dens Forbindelse med Højskolebvægelsen næppe 
paavises. Det synes, som om de paaviselige Virkninger af Vækkelsen i 
saa Henseende kun holder sig et Par Slægtled. Anderledes er Forholdet 
med Hensyn til Herrnhuterne: her er Sammenhængen klar og betyd
ningsfuld.

Herrnhuterne betragtede sig som hørende til de måhriske Brødre, der 
var Disciple af Johann Huss. De havde længe levet under Forfølgelser
nes strenge Kaar, men fik i 1722 et Fristed paa Grev Zinzendorfs Gods 
og dannede paa Hutbjerget »den fornyede Brødremenighed«. Herrnhuter
ne kredsede bestandig om Korset og Lidelsen, ligesom Pietisterne; men 
det var ikke Askese eller Sorg over Verdens Usselhed, de forkyndte,

2*
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men Glæden over Forsoningen. I Brødremenighederne mødte man den 
glade Kristendom og et vidunderligt Samfundsliv.

Til en Begyndelse blev Herrnhuterne med Grev Zinzendorf i Spidsen 
vel modtaget i Danmark; men da Kong Christian VI og de pietistiske 
Magthavere blev klar over Modsætningerne, blev Stemningen en ganske 
anden.

Kirke-Collegiet vender sig skarpt imod saadanne, »der indbilder sig, 
at i Danmark og Norge er ingen Vej til Himlen at finde, uden at de maa 
til Herrnhut eller Marienborn«, og i 1744 blev det forordnet ved kgl. Re
skript, at »ingen, som under noget Slags Navn har opholdt sig i Herrn
hut, Marienborn eller andre mistænkte Steder eller der har været op
draget og studeret, maa tages til noget gejstligt Embede i Kongens Riger 
og Lande«.

Der var dengang mange Familier, der sendte deres Børn og Unge til 
de herrnhutiske Skoler, især i Marienborn, og i 1745 kom et nyt Reskript, 
der bestemte, »at alle, som rejste ud af Danmark og Norge for at begive 
sig til de herrnhutiske Menigheder, skulde have deres her efterladte 
Midler og Ejendomme samt Arv og andre Rettigheder forbrudt.« Man 
søgte at omgaa Reskriptet ved at indkalde herrnhutiske Lærere, der un
derviste Børnene herhjemme, saa blev ogsaa dette forbudt. Trods de 
strenge Bestemmelser, der vel aldrig blev helt gennemført, blev Forbin
delsen mellem Herrnhut og danske Kredse dog ikke afbrudt.

Kirkehistorikeren L. Helweg siger: »Herrnhuterne var i disse Aar saa 
at sige det eneste Tilflugtssted for al enfoldig og hjertelig Kristendom 
paa en Tid, da Rationalismens bidende Kulde kvalte eller fortrykte den 
selv i de dybeste Gemytter.«

Det blev en af Struenses sidste Regeringshandlinger at ophæve de 
strenge Forbud mod Herrnhuterne fra Chr. Vis Tid og at give dem Fri
hed til at indrette en Koloni i Haderslev Amt. Brødremenigheden købte 
da af Kongen Gaarden Thyrstrup, og her begyndte i 1773 Anlæget af 
Christiansfeldt.

Ganske vist maatte de ikke holde Forsamlinger andetsteds eller paa 
anden Maade søge at hverve Tilhængere, men alligevel virkede de stærkt 
baade ved deres Udsendinge over hele Landet og ved Skolerne i Chri
stiansfeldt, hvortil mange Forældre sendte deres Børn i den kommende 
Tid.

Forbindelsen mellem Brødremenigheden og den grundtvigske Væk-
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kelse er klar nok, rent historisk. Familien paa Gaarden Skræppenborg i 
Nærheden af Tommerup hørte til Brødremenigheden. Her kom Peter Holm 
Larsen til at tjene i Aaret 1817 og kom til at høre til de vaktes Kreds. 
Senere blev han ved Giftermaal Ejer af Gaarden. Det var ved et Møde, 
Peter Larsen ledede, at Arbejdsmanden og Spillemanden Johan Nielsen, 
Skaarupøre, sluttede sig til de vakte, og hans Forkyndelse blev igen Ud
gangspunktet for det aandelige Røre paa Svendborg-Egnen, der senere 
førte til Dannelsen af Vejstrup Valgmenighed, og det var gennem Peter 
Larsens kristne Vidnesbyrd, at Christen Kold fik Vished for, at Gud el
sker Menneskene, og blev saa glad derover, at han maatte fortælle alle, han 
mødte, derom. Det var vel heller ikke helt uforstaaeligt, at den Læg
mandsbevægelse, der havde sine Rødder i Brødremenigheden, senere 
kunde være modtagelig for den grundtvigske Forkyndelse, fordi der 
trods alt er et vist Slægtskab mellem disse to Bevægelser. Zinzendorf og 
Grundtvig var saaledes enige i det Syn, at det ikke er det nye Testa
mente, men Herrens Menighed, der er den faste Grundvold for alt kri
stent Liv paa Jord. Der er vist ikke noget, der tyder paa, at Grundtvig 
i sine Skoletanker er inspireret fra Christiansfeldt; men det er jo ube
strideligt, at der i Christiansfeldt var Kostskoler baade for Børn og unge, 
førend de grundtvig-koldske Friskoler og Højskoler saa Lyset — og at 
det her ikke drejede sig om blot Kundskabsmeddelelse, heller ikke i 
Bibelkundskab eller Troslære, men om en Karakterdannelse, en personlig 
Opdragelse ud fra et kristent Syn, og mange Mænd og endnu flere 
Kvinder fik i denne Ungdomsskole en Paavirkning, der prægede dem 
for Livet.

I Jylland synes den gudelige Vækkelse dog oprindelig ret uafhængig 
af Brødremenigheden. Det var samtidigt, altsaa i Slutningen af det 18. 
Aarh., at Hans Nielsen Hauge i Norge og Peder Frandsen i Jylland 
rejste sig til Kamp mod Præsternes rationalistiske Forkyndelse. Peder 
Frandsen, eller som han kaldtes: Per Rytter, vandrede som Tjeneste
karl og Lærer rundt i Østjylland, især i Skanderborg—Horsens—Vejle- 
Egnen, og samlede under Præsternes bestandige Forfølgelser Lægfolk 
om sin Forkyndelse. Det var Biblen og Kingos Salmebog, man især 
samledes om, selv om man ogsaa en Tid læste Hauges Skrifter. Da den 
evangelisk-kristelige Salmebog skulde indføres, protesterede Menigheder
ne mange Steder i Jylland, hvad der jo tyder paa, at de ikke i samme 
Grad som Præsterne havde tabt Sansen for, hvad det kristne Budskab
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lyder paa, selv hvor der ikke fandtes udprægede Vækkelsesretninger. 
Adskillige Steder gav Præsterne efter, selv om de ikke alle tog det saa 
fornuftigt som en ung Præst i et vestjysk Sogn, der havde faaet Tilslut
ning til at indføre evangelisk-kristelig Salmebog, men bagefter hørte, at 
Sognefolkene var meget kede af det, og saa sagde til dem: »I maa dog 
skamme jer, at I ikke holder bedre fast paa det, I har kært, men giver Slip 
paa det, fordi en ung Knægt som jeg kommer og taler til jer derom.« I Vel- 
ling Sogn ved Ringkøbing søgte Præsten at faa den nye Salmebog ind
ført ved en Dag i Kirken at gennemhaane Kingos; men efter Gudstjene
ste stimlede Mændene sammen om ham og talte ham saa alvorligt til, at 
han opgav Forsøget, og Kingos Salmebog blev brugt i begge disse Sogne 
til op mod Aarhundredskiftet. Det var altsaa ikke blot i Bjerre Herred, 
man holdt fast. Naar »de stærke Jyder«, som Peter Larsen Skræppen
borg kaldte dem, er bleven mest omtalte, hænger det sammen med, at 
de vægrede sig ved at lade deres Børn gaa i Skolen, hvor de skulde lære 
Balles Lærebog og den nye Udgave af Luthers Katekismus: de krævede 
den gamle Udgave og Pontoppidans Forklaring. Det var særlig i Kvor- 
ning Sogn, det gik haardt til. Samme Aar, man fejrede 300-Aars Festen 
for den lutherske Reformation, blev en Flok jævne Mennesker idømt 
Tugthusstraf eller Vand og Brød for den Forbrydelse, at de krævede 
deres Børn oplært i »den rene lutherske Lære«. Straffene hjalp ikke, For
ældrene holdt Børnene hjemme fra Skole. Værre blev det, da Skoleloven 
af 1814 havde indført Mulktsystemet. Forældrene betalte, saa længe de 
kunde, saa blev deres Ejendomme sat til Tvangsauktion, og endelig be
sluttede Kancelliet, at Børnene skulde tages fra Forældrene — en For
brydelse, der dog blev undgaaet derved, at ingen vilde betale for dem. 
Det er forstaaeligt, at de »stærke« holdt fast ved Kingos Salmebog til 
det 20. Aarh.; men der kom samtidigt noget lukket og ufrodigt over 
Bevægelsen.

I Skern havde Brødremenigheden allerede i 1785 oprettet en »Mis
sionsstation« — det var Sognepræsten Jens Bering, der havde indkaldt 
dem for om muligt at hindre, at den pietistisk farvede Vækkelse, der 
var sket ved ham, skulde svinde bort efter hans Død. Da Bevægelsen 
en Menneskealder senere alligevel var ved at ebbe ud, fordi de unge 
ikke vilde med, sendte man i 1840 Bud efter Peter Larsen Skræppenborg, 
og dermed var Forbindelsen knyttet til den grundtvigske Vækkelse. I 
Kirke og Skole førte Rationalisterne det store Ord; men hos jævne Folk,
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Husandagt og læste i de gamle lutherske Andagtsbøger, og selv om det 
senere blev kaldt død Rettroenhed, saa var det dog ofte Børn fra saa- 
danne Hjem, der vaagnede først, da en ny Vaardag meldte sig.

Den fynske Vækkelseshistorie løber parallelt med den jydske, Ud
gangspunktet er Brødremenigheden og Endepunktet den grundtvigske 
Menighed.

Der fandtes flere Steder paa Fyn smaa Kredse af »Hellige«, der levede 
meget stilfærdigt, holdt sig borte fra Dans og Kortspil og lign. For
lystelser. De holdt Forsamling Søndag Eftm., hvor de samledes om Lu
thers Prædikener og de gamle Salmer. Undertiden fik de Besøg af Ud
sendinge fra Christiansfeldt. En saadan lille Kreds samledes hos Snedker 
Klinch i Kerteminde under Ledelse af en gammel vidt berejst Skomager 
fra Svendborg ved Navn H. Svane.

Da imidlertid en paa Egnen anset Mand, Tømrer Kristen Madsen, slut
tede sig til, og denne begavede Mand kunde udlægge Biblen trods nogen 
Præst, var det forbi med Ubemærketheden. Folk strømmede til for at høre 
denne stærke og veltalende Forkyndelse, og Præsten, Herredsfogden og 
Kancelliet gjorde alt for at standse dette Uvæsen, som de gudelige For-
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samlinger efter deres Mening var. Kr. Madsen blev flere Gange fængslet 
og truet med flere Aars Straf fearbejde; men Sagen blev udsat og Kr. 
Madsen løsladt mod Kaution, og han døde, uden at den blev afgjort.

Retssagen fik den Betydning, at Grundtvig optraadte som Forsvarer 
for de gudelige Forsamlinger. Han fandt, at det var taabeligt, at Folk 
ikke skulde have Lov til, lige saa frit at samles om Bibel, Luthers Postil 
og Brorsons Salmebog som om Fiolen, Flasken og Klørknægt, men iøv- 
rigt var han ingen Ynder af de gudelige Forsamlinger, og Forsamlings
folkene synes da til en Begyndelse heller ikke om ham. Naar Grundtvig 
tilraader Myndighederne at fare med Lempe, er det, fordi Magtanven
delse i aandelige Spørgsmaal er virkningsløs eller virker modsat sin Hen
sigt; men selv er han Modstander af Forsamlingerne, »fordi Kirkehisto
rien har lært ham, at en vis sygelig Pietisme i slige Forsamlinger let par
rer sig med forskruede Indfald, Ringeagt for Lærerstanden og omsider 
for Skriften selv.«

Naar Forbindelsen mellem Grundtvig og Forsamlingsfolkene alligevel 
kom i Stand de fleste Steder, saa skyldes det især Magister Jac. Chr. 
Lindberg, Grundtvigs uforfærdede Væbner i Kampen mod Rationalister
ne. Lindberg rejste 1834 rundt paa Sjælland og Fyn til Forsamlinger 
og holdt selv Møder med dem. Han holdt gudelige Forsamlinger i sit 
Hjem i København og fik endelig Grundtvig til at love at tale ved et 
saadant. I Jylland blev det P. Larsen Skræppenborg, der knyttede For
bindelsen mellem de vakte Kredse og Grundtvig og hans Venner. Han 
kørte i sin egen Vogn Aar efter Aar, ofte i daarligt Vintervejr, de mange 
Mile Jylland rundt, sang og talte ud af sit frodige Sind og sin barnlige 
Fromhed og overdaadige Livskraft.

Holger Bgetrup siger om ham, at der sjældent har levet et mere lys- 
vaagent Menneske i Danmark end Peter Larsen, og selv om der har væ
ret Bønder, der naaede videre i Kundskaber og aandeligt Overblik, saa 
har der ingen været, der har levet mere hjerteligt med i Folkelivet.

Da Højskolerne efterhaanden oprettedes, holdt P. Larsen af at besøge 
dem, høre et Foredrag og bagefter selv tale til de unge. I 1869 indbød 
han Lærere og Elever fra Askov, Testrup, Gedved og Vinding Højskoler 
til et Gilde paa sin Gaard i Dons, og Indbydelsen blev senere gentaget, 
omend ikke til alle Skoler paa een Gang. Der er næppe mange, om i det 
hele taget nogen, der har gjort et større Arbejde for at berede den folke
lige Jordbund for Højskoler end Peter Larsen Skræppenborg. De store
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Høstgilder, han holdt paa sin Gaard i Dons med L. Schrøder som Taler, 
blev Begyndelsen til de mange Tusinde Høst- og Efteraarsmøder, der 
senere er holdt ud over vort Land.

Naar de aandelige Strømninger nævnes som Forudsætninger for Høj
skoletankens Vækst i vort Folk, saa maa det naturligvis tilføjes, at ogsaa 
andre Faktorer har spillet ind. Højskolens Fremgang hænger sammen 
med Bondestandens Kamp for økonomisk Frigørelse og politisk Ligeret, 
men de herhen hørende Spørgsmaal hænger mere sammen med Høj
skolens Historie, end med dens Forudsætninger. Dog maa det ikke glem
mes, at saafremt Folkehøjskolen bevarer sit egentlige Sigte, er den hævet 
over det konjunkturbestemte og har en Opgave — uanset alle Forudsæt
ninger. »Forældet aldrig blev Livets Tale«.



GRUNDTVIG, DET LEVENDE ORD OG 
FOLKEHØJSKOLETANKEN

Af

C. P. O. CHRISTIANSEN

Bag store aandelige Bevægelser, der griber Tusinder af Mennesker, 
ligger altid et enkelt Menneskes ensomme Kamp og Sejr. Bag den 
danske Højskolebevægelse ligger der Begivenheder i Grundtvigs Liv, 

som i nogen Grad har været genoplevet af de Mænd, der har været de 
bærende i Folkehøjskolens Historie.

Det alt afgjørende i Folkehøjskolebevægelsen er, at der i Mennesker 
vækkes en Vilje — skabt af Gud — til at gaa i Kamp mod al Selvisk
hed, mod Stands- og Klassefordomme, mod alt det der deler et Folk 
og gør det koldt og haardt mellem Mennesker; at der vækkes en Vilje 
til selv at leve i Folkelivet, baaret oppe og styrket af det, som Gud har 
skænket Folket i dets Historie, i dets Sprog, i dets Digtning, i dets Evner 
og Opgaver; en Vilje til at faa altid flere draget ind i denne Livskreds, 
thi, som Jacob Appel sagde, at være folkelig er at ville dele det bedste, 
man ejer, med andre, og at tro at det vil bære Frugt. Folkehøjskolebe
vægelsen er ifølge denne sin Natur fremmed for al snæverhjertet, selv- 
forherligende Nationalisme. Hvert Folk paa Jord er skabt af Gud og 
har sin Flåds i hans Verdensplan, hvis Midtpunkt er Jesus Kristus, for 
hvem der ikke er Træl og fri, Mand og Kvinde, Jøde og Græker. Men
neskeligheden er Folkelighedens Baggrund og Fuldendelse.

Naar Grundtvig blev Manden, der magtede at vise os denne Vej, 
er det, fordi han i sit eget Liv kom til at opleve alt dette saa afgjørende, 
saa klart, at han maatte forkynde det som Livets Vej og maaske skabe 
en Skoleform, en Livets' Skole for Forkyndelse heraf i stadig videre 
Kredse.
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I.

Fra Hovmod til Ydmyghed; fra Oldnordiskhed 
til dansk Folkelighed.

Naar Grundtvig senere talte om den Bevægelse i hans Sind, der havde 
ført ham ind paa Højskoletanken, nævner han ved flere Lejligheder sit 
Ophold paa »Egelykke« paa Langeland, hvor han var Huslærer hos 
Familien Steensen-Leth.

Hertil kom Grundtvig i 1805 som en rationalistisk snusfornuftig Yng
ling, der fornægtede alt højere Aandsliv og alle dybe Bevægelser i Men
neskets Hjerte. Herfra rejste han i 1808 efter at have oplevet de vold
somste indre Kampe, betaget som han blev af haabløs Kærlighed til 
Husets unge Frue, Constance Steensen-Leth. I sin Kamp for at blive 
Herre over den Lidenskabelighed, der pludselig var vaagnet i ham, 
havde Grundtvig som aldrig før søgt til Gud i inderlig Bøn og til Stu
diet af Nordens Heltedigtning og Gudesagn; her fandt han lignende 
mægtige Følelser skildret som dem, han selv havde oplevet. Oehlenschlå- 
gers nordiske Digtning og Eddaen betog ham, og da Rationalismens 
Panser nu var sprængt om hans Bryst, oplevede han den nordiske Old- 
historie med en romantisk Vælde, der ikke blot satte ham selv, men hans 
Vennekreds i Bevægelse.

Den romantiske Bevægelse greb nu Grundtvigs unge Sjæl og aabnede 
den for Forstaaelse af alt det, som gennem Herder, »Sturm- og Drang- 
tiden«s Mænd og den tyske Romantik var oplevet i Europa. Hvad Her
der som den første havde set i Oldtidens Myter, Sagn og Sange, blev 
nu ogsaa Grundtvigs Eje. Hans Barndoms og Ungdoms store Interesse 
for disse Sager blev nu til en mægtig Begejstring, ja, til en Betagelse, 
der fyldte hans Hjerte og inspirerede ham til et stort oldnordisk For
fatterskab i fuld romantisk Aand, en dyb Strøm i hans første Mand- 
domsaar, som først standsede, — men kun for en Tid — 'da han i 
1810—11 oplevede Livets og Dødens Magt med en Vælde, som hverken 
Herder eller de tyske Romantikere nogensinde havde kendt.

Men Grundtvig nøjedes ikke med at sværme for de gamle nordiske 
Minder, han vilde ogsaa vække sin Samtid til en lignende Kraftudfol
delse. Da Napoleonskrigens Bølge slog sammen om Danmark—Norge 
i 1807, da København blev bombarderet og den dansk-norske Flaade 
ført bort af Englænderne, blev han grebet af den dybeste Sorg, og han
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rettede i Digtet »Maskeradeballet i Danmark« en Tordentale til sit Folk, 
der ikke fattede Tidens Alvor, men holdt Maskeradeballer i København, 
medens Danmarks Skæbnetime var inde. — Grundtvigs personlige Ne
derlag og Ydmygelse paa Langeland, hans Hjertegrebethed af Nordens 
Myther og hans nationale Vækkelse i 1807, gik forud for hans kristelige 
Vækkelse. Det menneskelige gaar for Grundtvig i Tid forud for det 
kristelige.

Fra Barndommen af havde Fædrelandet og Kristentroen været inder
lig forbundet med hinanden gennem hans fromme Moders Fortællinger 
om Danmarkshistorien. Ogsaa da Danmark nu var i Fare, var han stærkt 
optaget af Tanken om at reformere det kraftløse danske Kirkeliv, og 
han tænkte, at det ogsaa her skulde ske gennem haarde Bebrejdelser og 
stormfulde Anklager som i »Maskeradeballet«. Grundtvig drømte om 
som en ny Luther at frelse hele Kristenheden fra Forfaldet og skrev sin 
Prædiken: »Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?«

Da skete der noget, der fik den oldnordiske Digter og nidkære Kir
kereformator, der i Forargelse og Vrede stod udenfor og over sit Folk, 
til ydmygt at lytte til Folkets Hjerteslag, til at opleve det dybe Fæl
lesskab med sit endnu sovende Folk, en Oplevelse, der gjorde, at han 
herefter kunde faa det i Tale paa en helt anden Maade, at han kærligt 
kunde føre det frem i en ny Tro paa de Kræfter, som Mulden rum
mede under den frosne Jordskorpe. Grundtvig oplevede i 1810—11 et 
sjæleligt Bjergskred, en rystende Omvendelse, der knuste alle hans 
ærgerrige Digter- og Reformatordrømme og knækkede hans Hovmod 
gennem en alt omfattende Erkendelse af Synd og Afmagt. Der faldt 
som Skæl fra hans Øjne, og han, der før havde været optaget af alt 
det storslaaede og ophøjede i Nordens Digtning, af den mægtige Vil
jesudfoldelse i den sene Oldtid, han der havde været optaget af store 
Kirkereformer — ganske som den unge Brand hos Henrik Ibsen, før 
Agnes standser ham og vender hans Blik mod sit eget Liv og sit eget 
Indre — føler sig nu som en af de ringeste i Guds Rige, taknemme
lig for at faa sit Sæde i Himmerigets Forgaard. Nu kan han synge: »Paa 
Tærskelen tager jeg heller min Plads end højt jeg fremrager i Verdens 
Palads. Før lavest paa Skamle i Løn hos den Gamle, end højt i de selv
kloges Lag«.

Grundtvig, der var en Kæmpe i al sin Færd, uforfærdet i den haar- 
deste Strid, naar han blot gik Guds Veje, blev for hele Livet i kristelig
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Henseende ikke blot en ydmyg Mand, men en Mand der ikke regnede 
med sin egen Kraft og i sin Salighedssag forlod sig helt og fuldt paa 
Gud. Som en Violin, der sønderbrydes og sættes sammen igen, var han 
sønderknust af Guds mægtige Hammer, og han ejede herefter en vid
underlig Sans for Kraften, der fuldbyrdes i det svage, noget vi kan 
paavise i Salme efter Salme, ikke mindst i Salmen »Kirken den er et 
gammelt Hus, staar om end Taarnene falde«.

Denne Ydmygelse overfor Gud og i Menighedens Kreds har Grundt
vig fælles med Tusinder, der er gaaet igennem Sønderknuselsens Naa- 
leøje. Det, der for Grundtvig og Folkehøjskolen blev af saa afgørende 
Betydning, var, at Grundtvig paa en mærkelig Maade som Følge af sit 
religiøse Gennembrud bliver lydhør for en anden Verden, som han før 
i sin Ærgerrighed og Selvoptagethed kun havde liden Føling med, den 
danske folkelige Verden. I Aarene efter, at hans menneskelige Hovmod 
er brudt, føler han Fællesskab med alle jævne Mennesker, og han faar 
især fra Begyndelsen af 1820-erne Øje paa det af de Lærde ringeagtede 
og oversete danske Folkeliv. Grundtvig siger senere, at det, der for 
ham var Drivkraften i alt, var »min Kristendom i Pagt med en mægtig 
vaagnende Fædrelandskærlighed«.. Det er især efter hans Omvendelse, 
at Fædrelandets rige Livsværdier bliver ham bevidst. Han, hvis kamp
lystne Sjæl før havde været grebet af Nordens vældige Aand, af Ed- 
daen og Kvadene og af Sagaerne, af Nordens Mytologi og Heltekraft, 
som den udfoldede sig i Hedenskabets sidste og Kristendommens før
ste Dage, han som i sin Fantasi mere havde levet paa Island og i Norge 
i den storladne Natur hist oppe, vender sig nu en Tid bevidst bort fra 
Fjældenes Højnorden til Danmarks lave Sletter og ikke længere med 
Nidkærhedens og Harmens Ord, men med mild, forstaaende Tale. Det 
er, som om han efter selv at være knust at Guds Hammer, først nu for- 
staar det jævne stilfærdige danske Folk, forstaar Sjællands stille Ynde, 
«Havfrufolket«, som han siger, det lykkeligste, fredeligste, vennesæleste 
og svageste blandt alle Folk. Fra det haarde oldnorske Sprog vender han 
sig nu til det danske Sprog, som det tales af Almuen og finder i dets 
Ordsprog og fyndige Vendinger, i dets klare men stilfærdige Udtryks- 
maade det eneste sande Udtryk for den danske Folkeaand, der før har 
rørt sig saa kraftigt i Saxes Sjæl og i Reformationens Mænd.

Han mindes i denne Tid med en underlig Grebethed sin gamle gigt
brudne Barnepige Malene; ikke blot hendes Kingo-Salmer og hendes
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barnligt stærke Troesforhold, men ogsaa hendes jævne Fortællemaade, 
naar Sagn og Fortællinger gled over hendes Læber. Modersmaalet, som 
Almuen talte det — i Modsætning til Bogsproget i de lærde Bøger og 
i Digternes Værker, bliver ham kært som aldrig før, og alle Minderne 
om Folkets svundne Storhed eller om Folkets Trængselstider bliver ham 
samtidig dyrebare. En Verden, der for Tidens lærde og dannede Klas
ser stod som en almueagtig Lilleverden, bliver for Grundtvig indholds
tung og stor. Det bliver den egentlige sande Verden, hvori vi Danske 
bør bevæge os, og Grundtvig ser, at det er i denne, at Folkeaanden 
til Tider slumrer og til Tider vaagner op.

Allerede i 1810-erne har Grundtvig for Danmark og det danske 
Sprogs Vedkommende gjort, hvad Ivar Aasen senere skulde gøre for 
Norges Vedkommende, og Hammershaimb for Færøernes, han har peget 
paa Folkesproget, paa Modersmaalets Betydning og dets absolutte Fortrin 
fremfor alle fremmede Sprog. Grundtvig er den første i Norden for hvem 
Modersmaalets uendelige Betydning er gaaet op, og den grundtvigske 
Folkehøjskole i Norge og paa Færøerne blev ligesom senere den finsk
sprogede Folkehøjskole derfor det mægtige Redskab for Modersmaa- 
lenes Genopvækkelse i Norden.

IL

fra Romeraand til Nordens Folkeaand.

En Gang sat i Bevægelse henimod det menige danske Folk kunde 
Grundtvig aldrig standse. Hans Samhu med det voksede med Aarene, 
han blev mere og mere klar over de dybe, skjulte men endnu slumrende 
Kræfter, som Folkelivet rummer, hvor det endnu er uberørt af den 
tyske og latinske Dannelse, hos Almuen og hos Kvinden. Han tror med 
voksende Styrke paa Folkets sunde Sans, paa dets dybe poetiske Evner 
og paa, at det er herude og ikke hos de lærde Professorer og Præster, 
at Troens Liv leves stærkest og mest ægte, at det er hos de ulærde, 
man skal finde det sande kristne Liv.

Rejser til England omkring 1830 aabner hans Blik for nye Sider af 
Menneskelivet, for det praktiske Liv. Han imponeres af den vældige 
alsidige Virksomhed, som det industrielle England udfolder, han fin
der, at ogsaa i denne Henseende staar Danmark endnu langt tilbage, 
men ser, at ogsaa her har vi Muligheder for at vinde frem. Som han i
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1820-erne har prist Sproget og Aanden hos det jævne Folk, saaledes 
priser han i 1830-erne Haandens Dygtighed, det virksomme, udad
vendte Liv.

Hans Ord lyder i 1830-erne helt revolutionære, han vender sig imod 
vor Hang til luftige Spekulationer, vor Lede ved gavnlig Anstrengelse 
og »den voksende Lyst til Udvandring eller til visse Levebrød, selv om 
de maatte søges i Tugthuset«. Han priser Bonden og Haandværkerens 
Liv og Sundhed. Tanker som Christoffer Bruun senere i »Folkelige 
Grundtanker« skulde uddybe og sprede ud over Norge og Danmark.

Hans Blik paa selve Menneskelivet bliver mere og mere positivt: 
Menneskelivet er skabt af Gud og trods Arvesyndens altgennemtræn- 
gende Magt har det de vidunderligste Muligheder gemt i sig — saa- 
fremt Mennesket atter giver sig ind under Guds Haand og lader sig 
frelse ved Guds Søn. »Mennesket er underligt beslægtet med de udøde
lige Guder« — »Mennesket er Himlens og Jordens sammenavlede Børn«. 
— »Menneskebegrebet skal vi lære at omfatte i dets hele, baade høje og 
dybe, himmelske og jordiske Dunkelhed. Mennesket er en mageløs og 
underfuld Skabning, i hvem guddommelige Kræfter skal kundgjøre, 
udvikle og klare sig igjennem tusinde Slægter som et guddommeligt 
Eksperiment, der viser, hvordan Aand og Støv kan gennemtrænge hin
anden og forklares i en fælles guddommelig Bevidsthed.«

Hvad der her gælder Menneskekræfterne i sin Almindelighed, gælder 
for Grundtvig ganske særligt den danske og den nordiske Menneske
hed. I Danskheden ser han det ædleste, det bedste og elskeligste, som 
Gud har skabt paa Jorden, og hvad det nordiske angaar, er han efter 
en udpræget dansk Periode kommet tilbage til sit nordiske Udspring. 
Norge var hans andet Fædreland, det vilde han gaa i Kamp for i 1814. 
Han oversætter Snorres Kongesagaer, hans selvbiografiske Digt i 1824. 
»Nytaarsmorgen«, er stilet til baade det danske og norske Folk, og i 
1832 skriver han sin anden »Nordens Mytologi«, hvor den nordiske 
Kæmpeaand atter helt har betaget ham som i Ungdommens Dage paa 
Langeland. Med dette Syn paa Danmark og paa Norden som de græn
seløse Muligheders Folk, forstaar man Grundtvigs brændende Utaal- 
modighed efter en ny Dag.

Hvorfor udfolder alle disse herlige, gudskabte Menneskekræfter sig 
ikke i Nutidsdanmark og i Nutidsnorden, hvorfor er her sløvt og tungt, 
hvorfor har vi sovet siden Reformationens Dage og kun nu og da strakt
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os i Søvne, naar en Kingo eller naar Nordmanden Holberg forstyrrede 
vor Søvn?

Aarsagen til vor Dvaletilstand er for Grundtvig den, at den romerske 
Aand eller Uaand har ruget over Norden i Aarhundreder og næsten 
dræbt alt aandeligt Liv iblandt os. Som Grundtvig elsker det danske 
og det nordiske, som han elsker Modersmaalet og Folkelivet, saadan 
hader han derfor Romeraandens Genfærd, som har huseret i vort Land 
Aarhundreder igennem. — Ingen fatter den danske Højskoletankes 
Oprindelse, som ikke forstaar Grundtvig paa dette Punkt.

For Grundtvig, som for Herder, der enten direkte eller indirekte maa 
have øvet den største Indflydelse paa Grundtvigs historiske Syn, er 
Rom den store Manddræber og Folkeødelægger. Digtningen er aandløs, 
Livsbetragtningen er halvt dyrisk, halvt djævelsk. Hjerteløs Selvklog
skab taler ud af alt, hvad romersk er. Den romerske Aand er ty
rannisk, konge- og folkefjendsk, i alt den dybeste Modsætning til 
Danmark og Norden, for Nordens Aand er fredelig, kongelig og folkelig. 
Roms Historie er Beretningen om, hvordan Folk paa Folk maa gaa til 
Grunde, hvor Romerne drog frem. Folkeslag paa Folkeslag forsvandt, 
slugt af den altid voksende Stormagt, for hvem intet folkeligt var hel
ligt. — Af hele sin Sjæl har Grundtvig hadet al romersk Stormagts
vælde.

Romernes Magt naaede langt udenfor deres eget Kæmperige og holdt 
sig i tusind Aar med gengangeragtig Kraft, efter at Romerriget var gaaet 
tilgrunde. Det latinske Sprog fortrængte Modersmaalet i Bøgernes 
Verden; kun England stod imod en Tid, og Island og Norge. Saxe 
skrev sin Saga paa Sølvalderlatin og oversatte vore gamle folkelige 
Sangskatte til latinske Hexametre; paa Island og i Norge rørte Moders
maalet sig derimod herligt i Sagaer og i Digtning, mest i Snorres Kæmpe
værk.

Med ikke mindre Kraft vender Grundtvig sig i 1830-erne og 1840- 
erne mod Romeraandens Arvtagere i Nutiden. Fra dem kom næsten 
alt, hvad han bitrest hader her paa Jorden: Fornuftdyrkelse, Skarpsin
dighed, Haarkløveri, grammatikalsk, matematisk Aand, men ogsaa 
Grublesyge og sygelig Kredsen om »Evige Ideer«. Denne Nutidsromer- 
aand er selvbevidst og pralende, højtravende og utaalsom mod alle an
dre. Den er grænseløs Havesyge, en Umættelighed uden lige, den er 
Herskelyst og Erobringsvilje, hvor den staar overfor svage Naboer,
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den er krybende Trællesind, hvor den staar overfor stærke Nationer.
Som en Mare laa denne romerske og nyromerske Aand i Grundtvigs 

Tid over Danmark; den skabte Foragt for alt det danske, saa at de 
Lærde kendte alt i Udlandet bedre end deres eget Land og Folk. Den 
skabte os et Skolevæsen bygget paa Boglærdom og Tilbedelse af Bø
ger og døde Sprog, der var ligesaa hovedløst som hjerteløst med al 
deraf flydende »Hjertekulde, Hjerneforstoppelse, Hjernebetændelse, 
Sløvhed, Dorskhed, Trællesind, Glimresyge og folkelig menneskelig 
Elendighed«. Den skabte et Skel i det danske Folk af den mest skæb
nesvangre Art, »thi Kløften mellem Menigmand og de boglærde er gen
nem Aarhundreder vokset til et svælgende Dyb«.

At bryde denne Hæmning for Livet ned og styrke Modersmaal og 
Folkeliv, vække' danske og nordiske Mennesker til Forstaaelse af Fol
kelivets Rigdom, til at leve paa dansk og paa nordisk under rigeste 
Udfoldelse af alle de herlige Evner, Gud særlig har nedlagt i vort 
Folk og i Norden, det var for Grundtvig den store folkelige Livsopgave.

Som Folkevandringens nordiske Stammer havde brudt Romervældet 
ned, og som Morten Luther havde knækket Pavens »Krogkæp«, saale- 
des vilde Grundtvig nu bryde det fremmede Aag, der hvilede over 
Danmark og Norden ved at sætte det danske Sprog i Højsædet i Dan
mark, ved at gøre den danske Folkeaand til Herre i vort eget Land, og 
den fremmede Aand til »en haardfør bredskuldret og kløgtig Træl, af 
hvem man kunde have usigelig megen Nytte«.

Naar Grundtvig med al sin Sjæls Styrke kæmper for Danmark, for 
dansk Modersmaal og for dansk Folkeaand, er det ikke i en snæver 
national Forstand. Alt hvad Grundtvig i disse Aar, som i det meste af 
sit Liv, gik i Kamp for, skete ud fra et verdenshistorisk Syn. Der staar 
Kamp Jorden rundt, og Kampen gælder Menneskeaandens Sejr eller 
Fald. Den føres paa mange Valpladser. En af dem hedder Norden. 
Nordens Aand og den danske Folkeaand er Aabenbaringsformer af 
Menneskeaanden. — Grundtvig var Universalhistoriker som ingen an
den, Herder og Wergeland maaske undtagen, altid hvilede hans Blik 
paa Verdenshistorien, som han ligesom det gamle Israel opfattede som 
en Guds Dom, og aabent var hans Sind for alt, hvad der i alle Folk 
bar Mærker af Guds Aand. I sin Salmedigtning hentede han Inspiration 
hos Israel, hos Græker, hos Franker og Angelsakser, i den romerske 
Katolicisme som i den tyske Reformation.
Danmarks Folkehøjskole 3



34

For at Menneskelighed, Nordiskhed og Danskhed skulde faa Magt 
i vort Land, maatte alt det fremmedartede, der ikke tjente os, men ku
ede os, vises tilbage, og det allermest paa det aandelige Omraade. En 
dybtomfattende Reform af alt Skolevæsen fra Universitetet til Barne- 
opdragelsen, af Tankegangen i Embedssstand, i Lærerstand og i Folkets 
brede Lag blev derfor Maalet for Grundtvigs Bestræbelser. Kampen 
for dette Maal blev lang og haard. Sejr vandt han aldrig og vil han al
drig vinde, thi paa dette Omraade er Livet en Kamp, der aldrig hører 
op. — Dette er den aandelige Baggrund for Grundtvigs Opdagelse af 
Magten i »det levende Ord« og for Grundlæggelsen af Folkehøjskolen 
i Norden.

III.

Fra det døde Bogstav til det levende Ord.

Hvordan naaede Grundtvig frem til Forstaaelse af det talte Ords For
trin fremfor det trykte og til at rejse Kravet om Indførelse af Folkehøj
skoler, til at bekæmpe Dødens Skole med Livets Skole?

Vejen var lang og trang, den gik igennem store Skuffelser og store 
Sejre, den blev lagt med Hensyntagen til Øjeblikkets Krav og samtidig 
fører den frem mod Maal, der langt fra er naaet den Dag i Dag. Den er 
randet af de største Syner for Danmark og for Norden, men da Tanken 
endelig i 1844 blev virkeliggjort, skete det paa en ganske anden jævn og 
folkelig Maade, end Grundtvig nogensinde havde tænkt sig. Mærkeligt 
og parakdoksalt er det, at Grundtvig i sin Kamp mod det latinske og ty
ske »Bogormeri« først troede, at Vejen skulde gaa gennem Bøger uden 
Skole for saa at ende med »Skolen uden Bøger«, eller dog med Skolen, 
hvor Bogen staar paa en ganske underordnet Plads.

Grundtvig saa klart, at Grunden til, at Almuen, der for ham var det 
sande danske Folk, ikke læste og var helt fremmed for den højere Dan
nelse, aldeles ikke laa i manglende Evner — Jakob i »Erasmus Mon- 
tanus« er mindst lige saa begavet som hans lærde Broder — men i det, 
at Datidens Bøger alle var skrevet i et Bogsprog, der var utilgænge
ligt for almindelige Mennesker, stift og udansk, paavirket af latinsk og 
tysk Sætningsbygning og fuldt af fremmede Ord. Og Bøgerne selv 
handler om Ting, der ikke kunde fange deres Interesse. Altsaa gjaldt 
det om at give Folket Bøger i Hænde, der vedkom dem og var skrevet
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i et folkeligt Sprog d. v. s. saa nær op ad deres eget Sprog, som det blot 
var muligt. Hvilke Bøger, tænkte Grundtvig, kunde mere vedkomme Al
muen end de herlige Historieværker, som Saxe og Snorre og Bjowulf’s 
Digtere har givet os. Hvilket Sprog kan være mere let forstaaeligt for 
Almuen end det, hvori den »gamle Malene« i hans Barndom havde for
talt ham de sjællandske Sagn, og det djærve Sprog, hvori de danske 
Reformatorer havde talt til Folket, da det sidst var vaagnet op til et 
aandeligt Liv.

Og Grundtvig tog fat med den største Udholdenhed og Kraft. Med 
offentlig Understøttelse, men i yderst fattige Kaar, oversatte han fra 1815 
til 1821 de tre nordiske Kæmpeværker fra oldengelsk, fra sølvalder
latin og fra gammelislandsk. Maaneder igennem kom han kun faa Nætter 
i Seng, og medens han med Tidens usle Hjælpemidler kæmpede med de 
sproglige Vanskeligheder, tænkte han ustandselig paa Folket, paa at brin
ge Værkerne i en folkelig Sprogform, tilgængelig for alle, ja saa levende, 
at de jævne Mennesker i Danmark maatte blive grebet af Læsningen og 
styrket i Troen paa deres Danskhed og Nordiskhed. Han fyldte især 
Saxe- og Snorreoversættelsen med folkelige Ordsprog og Fyndord, som 
han huskede fra sin Barndom, naar Almuefolket havde fortalt ham sjæl
landske og jydske Sagn og Historier. Ofte er hans Oversættelse ganske 
fri, næsten en Genfortælling for jævne Mennesker af, hvad Saxe med
deler i sin højtidelige latinske Stil.

For en Dristighed i Folkets Navn at trodse al Tidens Lærdom, alle 
dem, der havde Magten paa Bjerget! Men Grundtvig vidste jo, at alt 
hvad Bjowulf, Saxe og Snorre rummede af kosteligt Fortællestof havde 
levet paa Folkets Tunge i lange Tider, før Folkelivet blev lagt i Kiste, 
og hvad der før var gaaet fra Mund til Mund i Sagn og Sange, blev ned
skrevet i de store Folianter. Nu skulde det igen ud til Folket og vække 
det op til Glæde over alt, hvad det engang før i Tiden havde været.

Og Grundtvigs Oversættelse gik i store Kvartbind i Tusindvis ud over 
Danmark, blev sendt til Skoler i By og paa Land, men der fik de mange 
Steder Lov til at staa Aartier igennem, uopskaarne blandt andre gamle 
døde Bøger. Grundvig spejdede efter Virkningen af sine utalte Dage og 
Nætters Arbejde, men den syntes helt at udeblive. — Bortset fra, at 
Saxeoversættelsen gav Stødet til Ingemanns historiske Digterværker, 
syntes Arbejdet at være spildt.

Men hvor der er en Vilje, er der en Vej; Grundtvig vilde have sit Folk



37

i Tale. Men Vejen frem var lang. Saa mægtig var Bøgernes Plads i Ti
dens Aandsliv, at det varede mange Aar, før Grundtvig forstod, at 
»døde er ... alle Bogstaver, om end de skrives med Englefingre og 
Stjernépenne, død er al mulig Bogkundskab, som ikke sammensmelter 
med et tilsvarende Liv hos Læseren«. Men samme Aar som han ud
talte dette — det var i 1838 — oplevede han selv som Folketaler det 
talte Ords Magt over Mennesker, og herefter bliver han dets utrættelig 
og udfordrende Forkynder.

Maaske er det Minderne om hans Moders mundtlige Fortælling af 
Danmarkshistorien i hans Barndom, maaske Minderne om Fætteren, 
Henrik Steffens, aandfulde Foredrag paa Universitetet i 1801, maaske er 
det Minder om de mange Gange, han fra Prædikestolen havde faaet 
Mennesker til at lytte som aldrig før, og om Salmesangens mægtige 
Magt over Menigheden, der har hjulpet ham ind paa Sporet —‘ nok er 
det at fortælle, at Grundtvig i Tiden mellem det store Oversættelses
arbejde og 1838 mere og mere forstaar, at det ikke er ved Bøger, om de 
end er skrevet i en Sprogform, der ligger det talte Sprog aldrig saa nær, 
men ved selve det talte, beaandede Ord, at Menneskesind sættes i dyb 
og afgørende Bevægelse.

En Begivenhed af skelsættende Betydning for Grundtvigs Liv og for 
hans Forstaaelse af Ordet, maa her nævnes. Som hans Omvendelse i 
1810—11 havde brudt Grundtvigs oldnordiske Hovmod og vakt ham til 
en livslang Samhu med det stilfærdige danske Folk, saaledes var hans 
»mageløse Opdagelse af 1825« med til at aabne hans Øjne for »det le
vende Ord«s Magt over Mennesket.

Gennem en voldsom Kamp mod Rationalismens Bannerførere, der 
forfulgte de gammeldags troende, som — trods alt — var den bibelfaste 
Grundtvig meget kære, kom Grundtvig til en helt ny Forstaaelse af 
Grundvolden for den kristne Menigheds Tro. Denne kunde ikke søges 
i det videnskabelige Bibelstudium med dets Mulighed for utallige For
tolkninger, hvori de boglærde altid vilde være Menigmand overlegne. 
Den maatte søges i Guds eget Ord, i Trosordet, som det sammen med 
Sakramenterne er gaaet fra Mund til Mund gennem 2000 Aar. Gennem 
den levende Kristusbekendelse fra Slægt til Slægt, bekræftet af Gud selv 
i Daab og Nadver, er Troen naaet frem til os, der lever nu. Tyngde
punktet er herved flyttet fra Teologernes lærde Kredse over til den tro-
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ende Menighed; ogsaa her havde Grundtvig brudt med Boglærdommen 
og givet sig de ulærde, givet sig Folket, Gudsfolket, i Vold.

»Det levende Ord« er i sin højeste Form Guds eget Ord til Menne
sket, og Menneskets mundtlige Vidnesbyrd til Næsten om Gud selv, om 
Guds Naade og hans Gaver til os. »Det levende Ord« er i sin jævneste 
Form den gaadefulde Magt, der ligger i et Menneskes begejstrede Tale 
om, hvad der har grebet ham stærkest, saa stærkt, at han umuligt kan 
beholde det for sig selv, men maa meddele sig til andre i Haab om hos 
andre at vække den sarøaae Glæde, som lever hos ham selv. — Kun 
gennem det talte Ord vækkes et Folk aJJDyale^og er Mennesket først 
vakt op til Delagtighed i Livets HerligheoTtulevende Delagtighed i Li
vet omkring sig, saa bliver ogsaa det døde Bogstav levende. For saa 
»sammensmelter de med et tilsvarende Liv hos Læseren«.

I Begyndelsen af 1830-erne kom Grundtvig til Forstaaelse af, at dette 
med det levende Ord ikke blot gjaldt Troesvidnesbyrdet gennem Tider
ne, men ogsaa Livet i Historien, Folkeaandernes Liv i Historien, særlig 
den mosaiske og den nordiske; han skrev dengang sin store »Nordens 
Mytologi« af 1832, og i 50-Aaret for Stavnsbaandets Ophævelse holdt 
Grundtvig sin banebrydende Foredragsrække paa Borchs Kollegium 
1838—39. Forløbet oversteg alle hans Forventninger. Frit og glad talte 
Grundtvig, blandede Alvor og Gammen. Forsamlingen var grebet, snart 
af de mægtigste historiske Syner, snart af hjertelig Munterhed. Naar 
Grundtvig sluttede, brød Sangen frem, uvilkaarlig og uimodstaaelig. Da 
fødtes den danske Folkesang. Tilhørerskaren voksede fra Gang til Gang, 
indtil de fyldte Forstue og Trappegange. Grundtvig holdt Højskole midt 
i København, saaledes som Georg Brandes 33 Aar senere og Hal Koch 
102 Aar senere, og indledede dermed det grundtvigske historiske Fore
drags Tidsrum i Sang og Tale. »Danske Samfund« stiftede i Tiden der
efter rundt om i Landet: Kernen til de senere Foredragsforeninger; her 
samledes Bonde og Borger om det levende Ord, og her fandt Folkehøj
skolen senere Tilknytningspunkter, Forbundsfæller og Venner over det 
hele Danmark.

Samme Oplevelse af Ordets Magt havde Grundtvig, da han i Aaret 
1844 stod paa Skamlingsbanken i det nordligste Nordslesvig og holdt 
sin store Tale for 10—12,000 Mennesker om den kommende Folkehøj
skole, om Rødding Højskole, der faa Maaneder efter begyndte sin Virk
somhed. Grundtvig taler om denne Dag, den 4. Juli 1844, som en af sine
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allerstørste Oplevelser. »Jeg har aldrig talt med Dannebrog vejende, 
Bøgeskoven sjungende, og Østersøen bølgende for mine Øjne, aldrig 
talt saa længe og dog saa mageligt, saa muntert og dog saa lysnende.... 
Stilheden og Opmærksomheden vokste, jo længere jeg talte, og jo alvor
ligere Talen blev«.

Det levende Ord, som blev talt af Grundtvig selv i København i 
1838—39 i Mandsmindeforedragene, og som det blev talt paa Skamlings- 
banken 1844, er Sjælen i Folkehøjskolen. Det er det levende Ord, der 
har samlet de Hundredtusinder Unge i Norden paa Højskolens Bænke 
og ændret deres Liv. Vejen — det talte Ords Vej — til at vække Men
nesker op til Danskhed og Kristenhed, var endelig fundet. Tilbage staar 
for os kun at fortælle, hvordan Grundtvig naaede frem til at give »det 
levende Ord« Plads paa en Talerstol i en Høresal, hvor Dag efter Dag, 
Maaned efter Maaned de unge skulde flokkes, hvordan Grundtvig naae
de frem til at udforme selve Højskoletanken.

VI.

Fra Dødens Skole til Livets Skole.

Grundtvigs Forhold til selve Folkehøjskolens Grundlæggelse er mær
keligt. Først sent kommer han og hans Venner ind paa Tanken om at 
benytte sig af selve Skoleformen til at virkeliggøre deres Planer med det 
jævne danske Folk, med danske Unge i Almindelighed. Det var først og 
fremmest Universitetet og de lærde Skoler, han vilde tillivs, og atter og 
atter nævner han som sit Maal at faa en dansk Skole sat i Stedet for det 
latinske Universitet, naar det gælder om Uddannelsen af Embedsmænd 
og om Dygtiggørelsen af de ustuderede, der skulde have Sæde i det nye 
Folkeraad som fremstod i 1830-erne, de raadgivende Provinsstænder.

Første Gang Grundtvig nævner Højskolen er i 1831, da Kravet om 
politisk Frihed kort forinden var blevet fremsat i Holsten. Grundtvig 
ønskede, som den ivrige Tilhænger af kongelig Enevælde, som han den
gang var, sidst af alt en fri Forfatning, men en »velordnet Skrivefærdig
hed«. Han ønskede et Folk, der indsigtsfuldt og fyldt af Fædrelands
kærlighed magtede at kritisere den enevældige Regering, og nu udtaler 
han Ønsket om Oprettelse af en Højskole for folkelig Videnskabelighed 
og borgerlig Uddannelse for ustuderede, der vilde høre den dannede 
Verden til. I 1832 taler han om at oprette et borgerligt Akademi for
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folkelig Dannelse og for praktisk Duelighed i alle Hovedfag, selvstæn
dig men i levende Forbindelse med Lærdommen. Her skulde Statens 
Embedsmænd og mange andre faa Lejlighed til at udvikle sig og lære 
hinanden at kende — altsaa noget saare forskelligt fra Danmarks og 
Nordens nuværende Højskoler. Højere og højere stilede han, og Planen 
om »Højskolen i Soer« voksede frem, om et storstilet folkeligt Univer
sitet, som Grundtvig i 1848 umiddelbart før Kong Christian den Otten
des Død var nær ved at faa virkeliggjort.

Paa denne store Statshøjskole h^j Grundtvia^æ^j^j^g^at jFæ^ré^ 
landets Sprog, Historie og Digtning, dets Samfundsforhold og Statistik 
skulde være Hovedfagene. Her skulde der meddeles praktisk Kendskab 
om det nuværende Danmark, og her skulde Danmarks Digtere samles, 
disse levende Udtryk for Folkeaanden. Her skulde »Skjaldene, som be
sang Konge og Fædreland med Ordet, de tog Folket af Munden, nødes 
til at gøre Gavn baade for Føden og Æren, men nødes naturligvis som 
fribaarne Dannemænd og lunefulde Personer kun dertil af Folkeaanden, 
drives kun af Fædrelandskærligheden og af LTdsigten til Udødelighed 
paa Folkets Tunge«.

Ogsaa her, hvor det først og fremmest for Grundtvig gælder at befri 
den danske Folkeaand for den latinske Skoleundervisning, kommer 
Grundtvig ind paa Tanken om Norden, der aldrig forlod ham.

I 1837, da alle Sunde i Frederik den Sjettes Danmark endnu syntes 
lukkede for hans Tanke, skriver han saaledes det mærkelige Skrift »Til 
Nordmænd om en norsk Højskole«. Han tror paa, at Heimkringlas 
Norge, der ikke har bøjet Knæ for den romerske Jætte som Saxes 
Danmark, vil kunne skabe, hvad det danske Folk ikke magter, ja, han 
kalder det gamle, ringeagtede norske Sprog frem af sin Grav, for at 
vække Folket op. »Norsk Folkemund luk dig op og sig os, hvad ingen 
Romer vidste og ingen Latiner kan stave sig til: hvad det norske Folk 
tænker, og hvordan det formaar at udtrykke sig frit paa sit eget Maal 
om sine egne Fornødenheder, Byrder og Savn, Ønsker og Forhaabninger 
til Folkets Held og Landets Flor. Norsk Folkemund, vær den første, der 
viser, at et Folk endnu har Mod til at ligne sig selv. Det har du baade 
Gavn og Glæde af«. — I Modsætning til den danske Højskole i Sorø 
tænker Grundtvig sig den norske som et »privat Foretagende«, rejst ved 
frivillig Sammenskud af Aktier, netop den Vej som den danske Høj
skole senere blev tvunget ind paa. Dette Skrift »Til Nordmænd« er et
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af de klareste og stærkeste af alle Grundtvigs profetiske Højskoleskrif
ter. Heller ikke i Norge lykkedes det Grundtvig at vinde frem, men 
langtfra at opgive Modet og stemme Fordringen ned, gaar han et mæg
tigt Skridt videre og hæver sig i Skriftet: »Om Nordens videnskabelige 
Forening« af 1839 til en endnu højere Flugt.

I et stort Syn saa han frem mod Rejsningen af et fællesnordisk Uni
versitet. I England havde han gæstet Oxford og Cambridges herlige Kol
legier, og ved Siden af den store Højskole i Holbergs Sorø-Akademi kom
mer han ind paa Tanken om et stort »Universitet« fælles for de tre nordi
ske Riger, et levende Midtpunkt for en nordisk-kristelig Videnskabelig
hed, der i skarp Modsætning til den i Europa gængse videnskabelige 
Tænkning skal regne med Guddomskræfters Medvirken over alt i Jor
dens og Menneskelivets Historie. Denne mægtige Tanke optager ham 
stærkt, og han udformer den nu udførlig og nævner senere Gøteborg som 
Stedet, hvor det burde ligge.

Som Grundtvigs Sorøtanke — eller »Soertanke« — aldrig blev ført ud 
i Livet, som han havde tænkt den, saaledes er der nu gaaet over et Aar- 
hundrede, uden at hans Gøteborguniversitet er blevet opført. Og dog 
har Tanken herom øvet en ikke ringe Indflydelse paa Opdragelsen i Dan
mark og sikkert ogsaa i det øvrige Norden. Som han med sin Soertanke 
har inspireret sit Folk til at skabe en dansk-folkelig Opdragelseslinje, 
har han med sin Gøteborgtanke vist os, hvordan der højt over det folke
lige og danske hæver sig en nordisk Himmel og en Medmenneskelighed, 
en Universalisme af kristen Art, der siger Ja til alt, hvad Gud har skabt 
af rigt og velsignet i Menneskeslægtens Levnedsløb — og som siger 
Nej til alt andet, gaar i Kamp mod alt andet, for Nordens Aand er som 
Kristendommens en Kampaand. Som saadan har Gøteborgtanken, sam
men med Soertanken levet i Nordens Folkehøjskoler, givet dem et langt 
højere og mere almenmenneskeligt Sigte og derved hindret dem i at 
gaa i den snæverhjertede og selvglade Nationalismes Tjeneste.

¥

Med Soertanken og Gøteborgtanken staar Grundtvig for os ikke blot 
som Fader til den danske Højskoletanke, saadan som den har levet 
blandt os fra Rødding Højskole i 1844 blev bygget til 100-Aaret nu er 
inde, men ogsaa som Fader til den kommende Udvikling, der vil søge



42

»efter Tidens Tarv og Lejlighed« at virkeliggøre hans Tanke om en fæl
lesnordisk Højskole.

Grundtvig gav os Forstaaelse af det levende Ord og han pegede paa 
selve Højskoleformen. Han gav os mere end det, selve det Livssyn, 
hvorefter der paa mange Skoler har været arbejdet lige siden hans Dage, 
et Livssyn, der synes at rumme Fornyelsens Muligheder for vor Skole, 
hvergang den er ved at miste de høje Maal af Syne, som han med pro
fetisk Klarsyn har sat for den, før den endnu var født til Verden.

C. P, O. Christiansen.



CHRISTEN KOLD
Af

EJNAR SKOVRUP

Thy, hvor Kold kom fra, .er ik^e
hedens land. Den nordjydske ø har indtil denne dag følt sig urnia* 

delbart forpligtet af det ord og den aand, som greb folket deroppe; det er 
baade rimeligst og smukkest at tro, at man stod fast på det, ikke af 
stædighed, men i troskab.

Mens man i øst var gammeldags, kendetegnes vest ved en trang til for
nyelse; i begge verdenshjørner møder vi ofte inderligheden i en skon og 
stærk udfoldelse.

Kold, der var mytens mester, har nok selv gjort ikke så lidt til, at hans 
levneds-løb og hans gernings saga fremtræder med mytens liv, klarhed 
og en samtidighed med alle slægter siden den gang, når de blot havde 
sans herfor.

Over alle »historien«s tidsrum er der en selvfølgelighed og umiddel
barhed, som tager En om hjertet.

*
Det begynder med en mor, der fortæller for sine born og omfatter 

dem med en kærlighed, som kun en mor kan. Hun har et sikkert in
stinkt for sin drengs evner og maal, og som i myte og saga forsvinder 
alle de, der ikke kommer historien ved.

Det næste er en underlig dreng, hvis tro på det, han skal, fremtræder 
så jævnt og stort, at man sporger sig selv: er dette ikke fra den oldtid, 
hvor årstal og navne ikke var til, men hvor skikkelsen, vi møder, er livet 
selv, som det træder frem i ord og gerning? Han siger, hvad aand eller 
lydighed mod livet lægger ham på tunge, han kan ikke tænke sig at 
gore andet, al betragtning eller beregning er udelukket.
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Så møder vi en ung mand, der bliver grebet — indtil sværmeri, siger 
de kloge og skolet eller logisk tænkende. Han går uden videre hen til 
folk, han møder på sin vej, og fortæller dem i sin store eenfold, at Gud 
elsker menneskepe. Hvordan tager de på det? Selvfølgelig som de maa ud 
fra deres liv i »foreløbigheden«, i det umulige: at ville undgaa valget 
mellem himmel og helvede, opgøret med Satan og hans rige; derfor ry
ster de på hovedet og siger: »Herregud, at det pæne unge menneske og
så er bleven tosset.« Det er såmænd ikke bleven anderledes siden den 
gang. Også nu forstår man ligeså lidt som på hin tid, ja vel endnu min
dre, at han bar livet i sig, mens de andre intet forstod deraf. Man kaldte 
ham særling, mens man selv troede sig klog. Sådan er det også nu: 
Kold var en særling, fordi han var en undtagelse; han er interessant, men 
kun for de sjældne få har det siden været en nødvendighed at tage ham 
fuldt alvorligt, ja, det er egentlig kun en enkelt, der har forsøgt at følge 
ham, og det kostede denne enkelte intet mindre end gerningens forlis.

Dernæst møder vi en ung lærer, der har haft en afgørende oplevelse. 
Og myten fortæller videre, at han er den tro. Han vil ikke lære bornene 
lærebogen, men fortæller for dem, lydig mod den ældgamle form og 
ordet. — Det koster ham embedet, ja spænder ben for hans fortsættelse 
som lærer, og han drager i landflygtighed. Dær ude i det fremmede ud
skilles uvæsentlighederne. Han får god tid til at samle sit sind om fædre
landet, modersmaalet, den danske folkeaand og kristenaand. Han genop
lever i mindet mødet med ungdommen og bornene, som de stod for ham, 
når han tjente i den livets skole, han forsøgte sig med og senere skulde 
grundlægge, når tiden var inde, og længselen drev ham hjem.

Han kom hjem, da krigen brød ud, meldte sig som frivillig og — duede 
ikke. Men under krigen kom friheden, og nu blev der plads for hans frie, 
personlige skole, den, han i udlændigheden havde gemt i sit hjerte, og 
som dær havde voxet sig endnu stærkere.

*
I de lærdes lag har man altid haft mest tilbøjelighed til at vurdere 

efter en bogviden; sagkundskaben er omfattet med stor ærefrygt af det 
danske »hjertefolk«, der i følge Grundtvig ikke kan tænke ret længe ad 
gangen, uden at det får hovedpine. Dærfor måtte de lærde og kundskabs
rige regne Kold for at være »noget for sig«, det vil sige: lidt til en side. 
Han var stædig, sagde de; det skulde være tydet som trofasthed. Vel
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kunde han som alle enfoldige være mærkelig viis, men han manglede 
skoling eller pædagogik. Han var eensidig, sagde man, og det var rig
tigt; ligeså lidt som alle andre evnede han at elske mange og modsatte 
ting på een gang. Hans program var kort og godt: Guds kærlighed og 
Danmarks lykke. Han havde den tro, at hvis han omfattede dette med 
hele sit sind, vilde det lykkes at føre folket eller da nogen faa ind i det 
förste, så de måtte virke for det sidste.

Han kunde ikke huske, sagde hans husbond, Birkedal, derfor egnede 
han sig ikke til at indpiske en »lærdom« eller »dannelse«, som kunde 
gives igen i samme form og indhold. Men han kunde myten om det, han 
levede paa, og han kunde få andre til at modtage den som levende liv.

Han var irriterende selvsikker — fordi han var klogere end de andre, 
også end de lærde. Faa har som han vidst, hvad det menneskelige var, 
og han kunde sige det jævnt og overbevisende, — endnu færre har evnet 
at samle sig om det væsentlige og lade det uvæsentlige ligge. Vel kun 
en enkelt turde göre alvor af sit syn som han: Det er urigtigt at lære 
börnene at læse, för de har noget at læse med, det er forkasteligt at 
lære dem skrivekunsten, för de har noget at skrive om. Dærfor er det 
nødvendigt at oplive börnene, för de oplyses, til nød kan det gå an at 
hjælpe dem til begge dele på eengang.

Han havde den dybeste respekt for aand. Han troede fuldt og fast, at 
aanden gör alle bedrifter. Dærfor var han også klar over, at skolen skulde 
forkynde aand og ud af aand, kun sådan bliver der sandhed og virkelig
hed i underviisningen 3: oplivelsen og oplysningen: »Jo mere livet vinder 
i kraft og bevidsthed, det er: står op af døde, desto virkeligere bliver 
det, og forlanger en virkelig næring, et skinliv derimod hjælper sig med 
skinnæring. I den tid, det kristelige liv lå i dvale her i landet, var alle 
præster lige gode, og al snak åndelig føde; men så snart livet vågnede, 
og hungeren føltes, gjordes der strax forskel, og man søgte hen, hvor det 
levende ord forkyndtes som en føde for sjælene.«

Kold havde ingen tro på den skole, der blev sat igang med skoleloven 
af 1814: »På mine vandringer omkring i Danmark har det tit slaaet mig, 
at den gamle i kakkelovnskrogen, som aldrig havde gaaet i almueskolen, 
i regelen var mere livlig og frisk, hjertelig og troende, aandsberört og 
poetisk anlagt, mere aabenhjertet og mindre mistænksom, end den mid
aldrende, der havde gaaet i almueskolen og var bleven slemt tör, ud
marvet og aandsforladt i denne kedelige trædemølle.«
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Ud fra et sådant syn stod det ham klart, at »friskolen skal ind i vort 
folk, om den så skal gaa som en kile gennem træ.« Han kunde godt have 
föjet til, at den vilde komme til at gå på tværs af den offentlige skole, 
skönt den havde den egentlige hjemstedsret, mens almue- (nu: folke
skolen) var en fremling.

Ordets og aandens ret var en selvfølge for ham. Den mundtlige for
tælling (af bibelens, poesiens og fædernelandets historie) var »den natur
lige vej, som skaberen har banet og anviist os, gennem øret til hjertet, 
for al underviisning, der skal have en levendegörende kraft i sig. At væk
ke ånder er det levende ord alene forbeholdt, og först når aanden er vakt, 
kan den kunstige oplysningsvej gennem skrift med nytte betrædes ... 
hertil fordres en lærer med sans for poesi ... for levende at opfatte og 
behandle mytologien og sagnhistorien, der lige som förste deel af bibel
historien er poetisk i sin natur og væsen.«

Skolegerningen må være en hjertesag: »Kun, hvad der kommer fra 
hjerte, gaar til hjerte, og alt, så vel ondt som godt, der skal have nogen 
synderlig virkning, må tilberedes i hjertedybet og derfra gå ud i ord, i 
handling, mens skinliv kun frembringer idel skygge; det seer ud, for 
uindviede, til at være, men er dog ikke.« Også dette sander vi den dag 
i dag, som så meget andet. At vi dog ikke rigtig tror på det, viser, at 
vi ikke virkeliggør det, lige så lidt som så meget andet af det, vi sander.

Friheden var for Kold ligeså stor en nødvendighed, som den var det 
for Grundtvig: »Det förste, mellemste og sidste, jeg tager hensyn til i 
min skole ... er f r i h e d, så at börnene så lidt som muligt mærker, at de 
er omgivet af skolens fire vægge, og sidder der for at lære, hvilket 
måske allerede er en stor skade for oplysningens fremme.« Det er jo klart 
nok, hvor Kold har dette syn på skole fra. »Grundtvig er en mand,« 
siger han i 1840, »af hvem hver dansk kan være stolt, og som virker 
meer til sand oplysnings fremme i vort fædreneland, end nogen kan 
tænke, da hans dybe, gammeldanske røst gennemtonede vore hjerter, vi 
sende os det faste stade, hvorfra vi livagtigt kan skue Kristi kirke, vor 
egen stilling i samme, og andre partiers forhold til den; den mand, som 
lærte os at kende vor »historiske betydning« som »nation« betragtet, 
uden hvilken ingen »nation« kan udvikle sig til det maal, som Gud har 
bestemt den; det er bekendt, at denne mand også sagde et par ord om 
underviisning og en ikke ringe deel af den undervisende ungdom lyttede 
opmærksomt til hans tale, som, grundet på menneskeaanden i almindelig-
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hed og danskens aand i særdeleshed, fandt en dyb genklang i vore hjer
ter. Villigt tilstaar jeg, at jeg ikke fattede hans idee i dens hele dybde og 
fylde, dog dannede jeg mig et ikke ganske ufuldstændigt billede deraf, 
som jeg nu læmpede og ordnede således, at gammel sædvane, uover
vindelig dumhed og præstemyndighed vel har opgivet mig, men dog 
ikke forhindret mig i at arbejde fast på min gerning i livet.«

Det er da også Grundtvig der får Kold til at sige (1849): »Efter min 
mening bliver hovedhensigten med min skole at aabne livskilden hos ved
kommende [elever]. Thi er den först aabnet, da vil det øvrige fornødne 
vorde dem tillagt af livets herre.« Og han fortsætter: »Som middel til 
at aabne den, bruger jeg en levende historisk, poetisk underviisning. Den 
prosaiske underviisning kan aabne tænkningen, men giver hverken liv 
eller varme. Dærfor begynder jeg med mytologien, fortæller L. C. Mül
lers udtog, og dærnæst læser vi Øhlenschlægers »Nordens Guder« til 
stor förnöjelse for alle. — Grundtvigs Bragesnak vil jeg læse for dem og 
selv læse Grundtvigs Mythologi for at give dem den åndelige forstand. — 
Siden vil jeg fortælle efter L. C. Müller hele historien og lade dem læse 
Brandts historiske digte. Men da i det mindste jeg ikke kan bygge en 
dansk folkelig oplysning, der har noget indhold, på anden grundvold 
end den ebræisk-kristelige anskuelse af menneskelivet, eftersom jeg seer 
og forklarer den nordiske livsanskuelse kun i dens lys, så følger deraf, 
at jeg må bibringe dem den anskuelse först — levende — og således be
gynde med bibelhistorien.«

*
»Hvorledes det ... er gået til, at jeg er bleven folkeoplyser, kan jeg 

grumme nemt besvare dermed, at jeg er født dertil ... At jeg er født 
med det, har jeg Gud at takke for, måskee også min moder, thi hun var 
den förste, der begyndte at kalde det frem.«

Da han havde mødt Peder Larsen Skræppenborg og hans forkyndelse 
af Guds kærlighed, stod kaldet klart for Kold:

»Jeg har aldrig kendt mage til det liv, den lyst, kraft og drift der da 
opstod hos mig.«

Kaldet var Kold ikke derefter i tvivl om. Ikke alene blev han klar 
over »ordets magt til at göre hjerterne glade.« Men da kaldet blev ham 
aabenbart, gav det ham en sikkerhed i gerningen, som han vidste at bruge 
med enestaaende myndighed. Hvad folk meente eller tænkte om ham, var
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ham ligegyldigt, han vidste, hvad han skulde, og havde kræfter til at 
gennemføre det. Om vejen var trang, om kravene var over evne? Hvad 
brød han sig om det. Han havde blot at lyde kaldet.

Tit mødte han modstand og forargede, men ligeså tit var det ubetinget 
hengivenhed fra hans lærlinge, han kunde glæde sig ved.

De andre skoler var han overlegen overfor, kun hans duede, til gen
gæld også for alvor. Kendt er den dom han fældte over Rødding og 
Hindholm (som han udtalte til friskolelæreren Rs. Hansen i Vejstrup): 
»Vi har, som De veed, tre hojskoler: Rødding, Hindholm og min. Ja vi 
har egentlig et par flere, men de er ikke så bestemt udprægede og gaar 
vel til dels i de andres kølvand. Rødding kom forst; den er egentlig et 
værn mod den frembrydende tyskhed, grundlagt for at udvikle kæmper 
til at byde den spidsen og muligen give den sit knæk. Dærnæst kom 
Hindholm på Sjælland, adelsvældens hjemstavn, grundlagt af bonde
vennerne, for at danne kæmper til den strid, de har optaget med herre- 
mændene for, hvad de selv kalder lighed og frihed. Foruden dette sær
lige lægger de dem begge steder efter nogen andre kundskaber som bi
ting. Min skole derimod er grundlagt for livet, den skal danne kæmper 
til den altid standende strid mellem liv og død, den strid, der aldrig vil 
blive endt, fordi den udgaar fra livet og døden selv, ikke som de andre to, 
der udgaar fra forskellige af dødens virkninger. Disse virkninger vil tabe 
sig til sidst som bølgeslaget, der fremkommer, når en sten kastes midt i 
en dam med en rolig overflade .. . Kraften var kun et tidens tryk. Den 
kamp, jeg vil danne kæmper til, er derimod standende, i det mindste ti
den ud, fordi liv og død er arvefjender, og de bor hinanden så nær, me
get nærmere end dansken og tysken, meget nærmere end herremanden 
og bonden, de bor i samme bryst.«

Og han fortsætter med at uddybe denne opfattelse: »På Hindholm 
kæmpes der om mit og dit. De har også slaaet af på deres egen over- 
beviisning, som jeg tydeligt mærkede, da jeg på et besøg gjorde dem 
opmærksom paa, hvor underligt det var, de kunde tie til alt, hvad bonde
vennerne fandt paa, og efter ordsproget: »Den, som tier, samtykket«, 
måtte folk have ret til at tro, de var enige med dem. De sagde imidlertid, 
de ingenlunde var enige med dem i alt, men spyttede ikke, når de havde 
mel i munden. Nå, sagde jeg, det vil sige, I tor ikke være jer selv.

»Det tor de i Rødding. Men der er de ved at komme ind på en anden 
afvej: De står i fare for at ville være sig selv nok. Og sagen er den,
Danmarks Folkehøjskole 4
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folkeligheden kan kun bæres oppe af kristendommen, hvad tydeligt sees 
deraf, at hver gang kristendommen har faaet et opsving som i M o r t e n 
Luthers, Kristjern Pedersens og Hans Tausens dage, 
har modersmaalet, folkelighedens bedste udtryk, blomstret. Derfor skal 
der altid i en virkelig folkelig skole påvirkes kristeligt, som jeg gör . . . 
Skolen bliver derfor ingen kirke. Kirken skaber og nærer livet, det ny liv, 
spreder lys over det, så godt det lader sig göre. Skolen skaber intet liv. 
Den vil nærmest opmande folk til at stille sig på livets side i den store 
kamp mellem liv og død, give gode raad i denne sag, luge, rydde og rense 
de mange, mange uting bort, som vil kvæle livet, og fremfor alt, søge at 
udfylde det tomme og øde i menneskehjertet med de bedste ting, menne
skelivet har frembragt, for det går i fuldt maal i opfyldelse her. Tomheden 
tykkes Vorherre slet. Se sådan virker jeg. Nogen mangel er der vel 
sagtens ved det endnu, og bliver [der] vel altid. Men i min virksomhed 
er jeg fuldt mig selv, arbejder med god samvittighed og stoler paa, at 
»hvad der kom fra oven ned, skal blomstre i al evighed.«« —

Man mærker ikke alene selvsikkerheden i disse ord — den var visse
lig Koids styrke overfor karlene — men også en viss, noget uklar alminde
lighed i udtrykkene, ligesom en afvigelse fra Grundtvigs syn også står 
klart her. Kold saa på folkeligheden med noget pietistiske öjne; han 
troede reent ud, at den uden kristendom vilde få folk til i vore dage at 
ende i det at være sig selv nok: »I Skjolds, Frodes og Uffe hin spages 
dage var der nogen mening i at yppe en kamp for vort folkeliv med at 
mindes, af hvad rod vi er rundet, da var der folkekraft, og der var kun 
folkekraft.« Hvorfor så fortælle myterne, læse »Nordens Guder«, 
Bragesnak og selv hente »åndelig forstand« gennem læsning af »Grundt
vigs Mythologi« osv.?

Denne opfattelse er unægtelig langt borte fra, hvad Grundtvig siger om 
værdien af Höjnordens livssyn i verset.

Intetsteds på jorden, 
næst i Jødeland, 
som i vort Höjnorden 
drömmen var så sand, 
fandt så klart et öje 
lyset fra det höje 
i fornedringstand.
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Nordmanden Andreas Austlid, der var en stor, men også noget ukri
tisk beundrer af Kold, skriver i sin bog om ham:

»Han var et »jeg«, som det danske folks selvopholdelsesdrift frem
bragte — en udløsning af urkraften.

Han var inkarnationen af det danske folks instinktliv . . . Dermed var 
han naturlig den danske bonde nærmere end nogen anden — og ufor- 
staaelig for herrerne af overklassen. Og som den selvskabte rydnings
mand — den förste stærke bevidsthed i og for folket — måtte han blive 
et »enten—eller« for alle dem, som ikke evner at see det folkelig rod
ægte. Teologerne burde have forstaaet ham bedre ... De fulgte ham bare 
halvvejs og saa på ham som »fænomen«.

Kun de djærveste og stærkeste som Grundtvig, Trier og Birkedal . . . 
kunde følge ham til en grænse længere ude, höjere oppe.«

Disse ord er uden tvivl overdrevne. Mon ikke Kold selv vilde have 
gjort indsigelse mod at være »en udløsning af urkraften«? Han vilde 
snarere gå ind paa at være »inkarnationen af det danske folks instinktliv«, 
til en viss grad, for han var sikkert klog nok til ikke at sætte sin lid for 
stærkt til folkets instinkt. At han — skönt bybo — stod den danske 
bonde nærmere end nogen anden førende skikkelse indenfor højskolens 
förste slægtled, ja vel andet og tredie med, er mærkelig nok sandt. 
Dærimod er det ikke så heelt givet, at Kold havde stærkest sans for »det 
folkeligt rodægte«, det vilde nok være rigtigere at ombytte ordet folke
ligt med menneskeligt. Koids sans for det menneskelige var visselig stor; 
der var han sikkert forstemanden blandt sine værkfæller. Hvor omfat
tende han forstod det menneskelige er så en anden sag. Det, han her 
havde dyb indsigt i, var aabenbart på det jævne; men betydningen af 
hans ægte sikkerhed inden for de grænser, som var afstukket for ham, 
er uden tvivl ikke let at overvurdere; her taaler han meget vel at blive 
stillet ved siden af de störste.

Austlid fortsætter:
»Kold lagde grundvolden, som den danske ungdomsskole (ø: her: 

folkehøjskole) staar paa — og må staa paa, såfremt den vil løse sin op
gave og bære sine egenartede frugter.«

»Hvordan hænger det [da] sammen, at en så stor deel af Danmarks 
højskoler synes at have opgivet Christen Kold — disse skolers grund
lægger og bedste kraft — og at ville overgive hans Navn til forglem
melse?«

4’
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»Allerede hos høvdinge som L. Schrøder og J. Nörregaard kunde jeg 
mærke en viss tilbageholdenhed, når talen var om Chr. Kold. De nævnte 
ham ikke gerne, aldrig med begejstring og aldrig offentligt — det, jeg 
kan mindes. Et ord af Grundtvig kunde sætte dem i glød; men Kold 
hørte jeg dem ikke citere, skönt han — syntes jeg — ofte har sagt ordene 
klarere og bedre.«

Det er sandt, at Kold lagde grundvolden for folkehøjskolen i den for
stand, at det nære forhold mellem skole og elever, det hjemlige, det 
tillidsfulde stammer fra ham og kan ikke undværes. I den henseende 
har danske hojskolemænd ikke opgivet Kold eller glemt ham. Men 
Kold hørte ved sit kald og sin særlige personlighed, sin ejendommelige 
genialitet som skolemand til dem, som ikke danner skole. Der var for lidt 
»almeent« ved Kold til det. Det måtte blive Grundtvig, man fulgte, fordi 
han anderledes omfattede det hele; til hans grænser var der langt, hvor 
der ofte var kort hos Kold. Grundtvigs folkelige og kristelige syn er just 
det, der vil komme til at rande nordfolkets udsyn i tusinde aar, det kunde 
Koids ikke; heller ikke Koids personlighedsindhold kunde vare »i hun
dredår« som »et stridens emne«, det gælder kun Grundtvig af samtlige 
danske.

Mens Grundtvig med sit menneskelige, folkelige og kristelige »k u n« 
skilte vandene og gav os en så dybtgaaende og höjtragende »universel« 
dansk begrundelse, som vi nok skal få tiden til at gaa med at trænge ind 
i. tilegne os og göre til vor »på een med tidens tarv og vilkaar passende 
bane«, — just, hvad Grundtvig kunde vinde lærlinge paa — mangler Kold 
dette. Det er saare forstaaeligt, at Schrøder, Trier, Baagøe, Nörregaard og 
de næste slægtled veg tilbage for at efterligne Kold, anden vej var 
der i virkeligheden ikke; det vilde være bleven et utaaleligt epigoneri; men 
Grundtvig blev for dem og os selve Danmark, der fik mund og mæle i 
sin menneskelighed, sin folkelighed og sin kristentro, baade ved sin be
kendelse, lovsang og forkyndelse i en grad, så vi har grund til at regne 
med, at dette udtryk for det danske bliver vi ikke færdige med eller kom
mer forbi langt frem i tiden. Kold var langt mere tidsbestemt end Grundt
vig. Hans höjskoleform var genial og indtrængende; men dens indhold 
mangler det »universelle«, Grundtvig gav det danske folk. Højskolen 
blev sikkert rigtig »løst« ved at beholde Koids form og modtage Grundt
vigs indhold, netop under indflydelse af det kold’ske forhold mellem 
skole og elev. —
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Lad os endnu engang vende tilbage til et af Austlids udsagn:
»Heelt anderledes var dette mellem friskolelærere og småfolk. De for

stod ham med hjertet og instinktet — ikke alene med hoved og forstand, 
som en intelligent overklasse altid er fristet til. Hos dem mødte jeg denne 
næsten kritikløse kærlighed — denne udeelte glæde, som takkede Gud 
for Kold og hans skoler.«

Man huske, at friskolen og dens kreds på en maade er en fortsættelse 
af den gudelige forsamlingsbevægelse. Friskolen bygger jo på et fælles
skab i tro og skal det. Kold kunde som ingen anden hjælpe dette igang. 
Og dog er det også her sådan, at synet er Grundtvigs, ikke Koids. Kold 
lærte det danske friskolefolk at holde skole, at knytte hjem og skole 
sammen, at skolen kun burde udvikle og fremme, hvad der var i pagt med 
hjemmet, og hvad det havde grundlagt. Hans jævnhed, hans enkle barn
ligt hengivne fortællemaade var just, hvad friskolen måtte føre ind i 
dansk skoleliv sammen med troesfællesskabet. — Men ett endnu lærte 
Kold friskolens folk: offerets svære kunst. Disse koldske friskolelærere 
forstod ved ham at være fattige og dog de rigeste mennesker, man kunde 
møde på sin vej. Det tjener Kold til uvisnelig ære, at han kunde sætte 
friskolelærerne igang, så det glemtes, at de levede i trange kaar, at de vir
kede med yderst beskedne midler, og dog ved deres aandstjeneste for
vandlede hytten til en hojsal, så skoletiden blev den store gennemgri
bende oplevelse for deres born. Det kan vi ikke være Kold taknemmelig 
nok for. Det blev en dansk fornyelse af hoj rang.

*
I hundredaaret for den danske folkehøjskoles grundlæggelse vil vi tak

ke Kold, fordi han formede denne skole, så hans maade må følges frem 
i tiden; vi takker ham også, fordi han med næsten kvindelig styrke 
tjente og opofrede sig for denne sag; men folkehøjskolens egentlige kraft 
skylder vi Grundtvig. Det var ham der sang til os:

Vorherre vidner, at lys er godt, 
som sandhed elskes, saa lyset yndes; 
og med Vorherre, som leer ad spot, 
skal værket lykkes, som her begyndes;

trods morkets harme ...
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HØJSKOLENS BARNDOMSTID, 1844-64
Af 

HANS LUND

Den danske Højskoles Historie begynder i de bevægede Aar før 1848.
Denne Nybegyndelse har til Forudsætning de Tanker, der er ud

formet i Grundtvigs Højskoleskrifter, og det Røre af politisk Art, der 
paa forskellig Maade var vakt i vort Folk i disse Aar. Fyrrerne bliver 
dog væsentligt en Forberedelsernes Tid, hvor Tanken om en Skole for 
Ungdommen drøftes, og enkelte Tilløb til Oprettelse af Skoler sker, men 
hvor der kun skabes een levekraftig Skole af helt ny Art, Rødding 
Højskole.

Indførelsen af de raadgivende Provinsialstænder og Forventningen om 
endnu mere vidtgaaende politisk Frihed samt det begyndende kommu
nale Selvstyre skabte hos Bønderne, navnlig der, hvor der var Modsæt
ning til Stede mellem dem og Embedsmændene, en Følelse af Nødven
digheden af en borgerlig Oplysning, som Almueskolen ikke kunde give. 
Dette førte forskellige Steder i Landet til Forsøg med Aftenskoler og 
med Fortsættelsesskoler for Overgangsaarene. Af Betydning for Skole
drøftelserne i bondevenlige Kredse var det »Indbydelses-Forslag til at 
oprette en Undervisnings-Anstalt for voksne Bønderkarle«, som den gæ
rende og urolige Agitator, Lærer Rasmus Sørensen fra Venslev udsendte 
i 1843, og som han paa Rejser omkring i Landet søgte at skaffe Midler 
til. I Landboforeningen paa Falster og i Kommunalforeningerne i Ran
ders Amts østlige Del og i Holbæk affødte Drøftelser af Forslaget Skole
planer, der dog ikke førte til praktiske Resultater. Selv prøvede Rasmus 
Sørensen at holde Højskole paa sin Fødeegn, i Uldum, et Par Maaneder 
i Vinteren 1848—49.

Foranlediget af et Andragende fra Bønder paa Ringstedegnen forhand
lede man Spørgsmaalet om højere Bondeskoler i Roskilde Stænder i 1844, 
og paa Initiativ af Herredsfoged With drøftede to Aar senere Viborg 
Stænder Tanken om Oprettelse af Højskoler med det Resultat, at der
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Rødding Højskole 1845
Efter Tegning af en Elev i Flors Beretning 1846

nedsattes et Udvalg, der foreslog og fik vedtaget et Andragende til Re
geringen om Oprettelsen af fire Højskoler i Nørrejylland.

Det blev af overordentlig stor Betydning, at Grundtvigs Tanker om 
Ungdomsskolen paa et tidligt Tidspunkt kom til at inspirere den saaledes 
vakte Interesse. I Viborg blev Forhandlingerne præget af de Erfaringer, 
der var gjort i Rødding, og som Professor Flor havde givet Udtryk i sin 
Beretning om Skolens Arbejde fra 1846. Det var ogsaa Røddings Eksem
pel, der satte sit Præg paa den Drøftelse om Ungdomsskoler, som fandt 
Sted paa Landmandsforsamlingen i Odense 1846, idet Indlederen Dr. 
C. M. Poulsen havde været Lærer i Rødding, og Flor tog Del i Forhand
lingerne. Og Højskolen i Rødding var bleven til under Indflydelse af 
Grundtvig.

Det er ikke Grundtvigs Tanker, der sætter den Bevægelse i Gang, der 
skaber Skolen i Rødding, men det er et udefra givet Eksempel. I Septb. 
1840 udsendte Syndikus Klenze i Uetersen ved Hamborg (tidligere Elev 
hos Herrnhuterne i Christiansfeld) en »aaben Skrivelse til Stænderrepræ
sentanterne for Holsten og Slesvig«, hvori han under Henvisning til 



Kundskabers Nødvendighed for 
Bondestanden, naar den skulde røg
te de borgerlige Ombud, foreslog at 
oprette »en Planteskole for dygtige 
Kommuneforstandere og Stænder- 
deputerede«. Hans Tanker fandt 
navnlig Støtte hos den rendsborg
ske Landboforening, og i Okt. 1842 
kunde »den højere Folkeskole i 
Rendsborg« begynde sit Arbejde 
med 29 Elever. Klenzes Forslag blev 
refereret i Dannevirke af »en Nord
slesviger« (rimeligvis P. Hiort Lo
renzen), der gjorde opmærksom paa, 
at der ikke var nogen Egn af Lan
det, hvor saadanne Læreanstalter var 
mere paakrævede end i Nordslesvig, 
hvor alle højere Undervisningsan-
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Christian Flor

stalter var tyske, og henstillede, at man fik en offentlig Forhandling om 
Sagen. Med denne Artikel indlededes Højskoledrøftelsen i Sønderjyl
land. Tanken tages især op i Vestslesvig af en Række Præster, af hvilke 
flere er Grundtvigs Disciple, men deres Planer strander paa Bøndernes 
manglende Forstaaelse. Det er først, da den nationale Vækkelse har skabt 
Liv og Røre blandt Østeregnens Bønder, at Tanken om en Skole for 
Ungdommen kan blive til Virkelighed. Det blev den i 1843 stiftede Sles
vigske Forenings fornemste Opgave at oprette en Højskole, og denne 
Højskole blev takket være den Indflydelse, Flor kunde øve, en Højskole 
efter Grundtvigs Tanke. Selv lyste han sin Velsignelse over den plan
lagte Skole, da han talte paa Skamling d. 4. Juli 1844.

Den ny Skole skulde ligge i Haderslev Amt, hvortil foreløbig den 
danske Vækkelse var begrænset, og man fandt en Herredsfogedgaard i 
Rødding, der laa nogenlunde centralt i Amtet, egnet til Formaalet og 
købte den; den bød bl. a. paa den Fordel delvis at ligge paa Enklave
grund og dermed være under kongerigsk Lovgivning. Man fandt Man
den, der var rede til at begynde det nye Arbejde i den af slesvigsk Poli
tik stærkt optagne cand. teol. Johan Wegener. Forstaaelsen i Befolknin
gen var ikke større, end at man havde stor Møje med at samle det første
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Elevhold paa 22 unge Mænd. D. 7. Nov. 1844 kunde den første danske 
Folkehøjskole aabnes. Wegener anslog Arbejdets Grundtone ved i sin 
Indledningstale at tage sit Udgangspunkt i Ingemanns Indledningsdigt 
fra Valdemar den Store og hans Mænd:

Stig op af Graven, du Slægt, som døde, 
forkynd dit Fald og afmal din Brøde, 
advar os mod Udslettelsens Dom 
og vis os, hvorfra din Frelse kom.

Wegener var en Mand med et stærkt svingende Følelsesliv, og de 
Vanskeligheder, der nødvendigvis maatte komme, hvor et helt nyt Ar
bejde skulde finde sin Form, tog meget stærkt paa ham. I et Brev, skre
vet først paa Vinteren, har han givet dette Billede af de første Højskole
elever (og af sig selv): »Undervisningen maa fra Begyndelsen nedstem
mes meget under, hvad vi har troet og haabet. De fleste Elever er ikke 
bedre end en almindelig konfirmeret Bondedreng fra en dansk Landsby
skole. — De er langt mere raa og uvidende, end jeg havde formodet, og 
positive Kundskaber holder de ikke af. Dette slapper mig meget, og det 
er et helt Studium at tale saa dumt og barnagtigt, at man tør være sik
ker paa at blive forstaaet.« Men efterhaanden fangede hans Undervis
ning Eleverne; især havde han Glæde af sin Gennemgang af dansk Poesi 
— og hen paa Vinteren lyder hans Dom saaledes: »De viser den største 
Flid og Opmærksomhed, den bedste Aand og den største Kærlighed og 
Hengivenhed for mig. De er rasende uvidende, men Aanden er alligevel 
saa brav, at flere af dem forstaar de mindste Nuancer og Vink. Det er 
mere, end jeg havde ventet.« Først paa Vinteren havde han under Ind
trykket af de første Vanskeligheder ladet sig friste af et Tilbud om et 
Præstekald paa Lolland, men da han i Maj 1845 maatte bryde op fra 
Rødding, var han ulykkelig over at maatte skilles fra et Arbejde, der 
virkelig var lykkedes for ham. Om Sommeren skød de slesvigske Bøn
der, der i første Omgang havde ladet nationalt interesserede københavn
ske Kredse om at sætte Penge i Foretagendet, Penge sammen, saa der 
kunde bygges en Fløj til Skolen, hvor Eleverne, der den første Vinter 
havde boet omkring i Byens Gaarde, kunde bo, og til næste Vinter 
meldte der sig 42 Elever.



Johan Wegener
Efter Maleri af J. Roed i Halsted Kirke
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Fr. Helweg

Forstandergerningen overtoges ved Wegeners Bortrejse af Professor 
Flor, der opgav sin Stilling ved Universitetet i Kiel for nu selv direkte 
at tage Ansvaret for den Skole, hvis egentlige Skaber han var. I den 
»Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding«, han udsendte i 1846, og 
som P. Lauridsen har kaldt »sikkert det mærkeligste Skoleprogram, der 
nogensinde er udsendt paa Dansk«, taler han saaledes om Skolens Maal: 
»Det vigtigste ved Undervisningen paa vor Høiskole er ikke de positive 
Kundskaber og Færdigheder, som vi søger at bibringe Eleverne, men sna
rere det hele aandelige Liv, som bliver vakt og næret hos dem, saa at 
deres Forstand bliver skarpere, deres Dømmekraft modnere, deres Hjerte 
aabnere og ædlere, at der vækkes hos dem Sans for Orden, Skønhed og 
et smagfuldt Liv, at Lyst til Beskæftigelse kan træde istedetfor den sæd
vanlige Dorskhedsvane, at deres Sind og dermed deres Væsen kan blive 
frimodigere, deres Følelse for Kammeratskab og Fædreland blive vakt, 
næret og styrket.« For Flor selv var den danske Litteratur Hovedemnet 
ved Siden af Historien ,men i Skolens samlede Arbejdsplan havde Na
turfagene i Forbindelse med »theoretisk Landvæsen« en fremtrædende 
Plads, og dygtige Lærere røgtede denne Del af Undervisningen, bl. a. i 
Flors Tid Dr. phil. C. M. Poulsen, der havde afslaaet Videnskabernes
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Selskabs Tilbud til ham om som Naturforsker at deltage i »Galathea«s 
Jordomsejling for at kunne gaa til Rødding for der at realisere sin Ynd- 
lingstanke at tilrettelægge den naturvidenskabelige Undervisning for 
Folkeoplysningen. Naturfagslærerne delte ikke Flors Skolesyn, og det 
var mod deres Vilje, at Flor nægtede at lade afholde daglige Over
høringer i Foredragsfagene og Eksamensprøver. En offentlig Eksamen 
vilde efter hans Skøn intet bevise med Hensyn til Skolens Hovedformaal 
og virke i højeste Grad forstyrrende baade paa Lærere og Elever. »Det 
er umuligt, at Læresalen kan forblive det rene og hellige Sted, hvor 
begge ret med Lyst og Iver kan give og modtage, kan nyde Sandhedens 
og Oplysningens herlige Frugter.«

Flor blev kun i Rødding til Efteraaret 1846, da han afløstes som For
stander af cand. teol. Fr. Helweg, der førte Skolen videre i hans Aand. 
Men da Treaarskrigen udbrød, maatte Skolens Virksomhed standses.

Inden Udgangen af Fyrrerne var der bleven truffet en Afgørelse af 
vidtrækkende Betydning for Højskolens Fremtid. Grundtvig havde fun
det Forstaaelse for sine Tanker om Sorø Akademis Omdannelse til en 
folkelig Højskole hos Kong Christian d. 8. og i 1843 var det bleven paa
lagt Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler at udarbejde en 
Plan for en saadan Skole. Paa Grundlag af Direktionens Indstilling ud
stedtes der i Marts 1847 en kgl. Resolution om Oprettelsen af Sorø Real
højskole, og i en ny Resolution 31. Dec. 1847 fastlagdes Undervisnings
planen nærmere. I Hovedtrækkene var Grundtvigs Planer her virkelig
gjort, og han gav da ogsaa Udtryk for sin Glæde derover, selv om der 
kunde være baade det ene og det andet, han kunde have ønsket ander
ledes.

Men netop som denne storslaaede Plan stod overfor sin Virkelig
gørelse, greb Begivenheder udefra forstyrrende ind, Planen blev lagt til 
Side, og det har ikke været muligt siden at faa den genoptaget. Først 
paa Aaret 1848 døde Christian d. 8., og nye Tider oprandt, hvor Magten 
kom til at ligge hos Ministerium og Rigsdag. Martsministeriets Kultus
minister var D. G. Monrad, der ikke havde Forstaaelse for Grundtvigs 
Sorø-Planer, og han fik ved en Resolution af 31. Marts Sorø Akademis 
Omordning stillet i Bero. Han var ikke uden Forstaaelse for Nødvendig
heden af en borgerlig Oplysning som Støtte for Folkestyret, men hans 
Planer gik i en helt anden Retning. I et Cirkulære til samtlige Amts
skoledirektioner og Amtsraad af 3. Maj 1848 udkastede han en Plan om 



Oprettelsen af Amtsskoler, i hvilke 
der hvert Aar skulde kunne optages 
en Dreng af hvert Sogns nykonfir- 
merede Ungdom. Der skulde under
vises i Dansk, Historie, Geografi, 
Forfatningslære, Statsøkonomi og 
Agerdyrkningslære, og Uddannelsen 
skulde strække sig over 6 Aar. Til 
Skolerne skulde der være knyttet 
Landbrug, der skulde drives ved 
Elevernes Arbejdskraft. Men Mon
rads Plan fandt ikke nogen større 
Tilslutning hos de Autoriteter, han 
havde henvendt sig til, og da han 
traadte tilbage fra Ministerposten i 
Efteraaret 1848, stillede hans Efter
følger, Professor J. N. Madvig, og-
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saa denne Sag i Bero.
Den fri Forfatnings Indførelse havde imidlertid yderligere øget Tran

gen i Bondebefolkningen til en videregaaende Skoleuddannelse, og den
ne Trang brød sig nu efter Treaarskrigen uafhængig af Røddings Eksem
pel og af Grundtvigs Tanker flere Steder sin egen Vej. Der skabes en 
Række Skoler med et i Hovedtrækkene fælles Præg: de fører stort set 
Almueskolens Arbejde videre, men føjer dog hertil nogen borgerlig og 
landbofaglig Oplysning, deres Elever er ganske unge, som Regel under 
18 Aar, de lægger megen Vægt paa Kundskabsmeddelelsen og gaar ger
ne med til en afsluttende Eksamensprøve. Det er i flere Tilfælde Almue
skolens Lærere, der skaber denne Undervisning, og Skolerne vokser da 
op omkring den lokale Lærer. Der ligger ikke bag dem et nyt Syn paa 
Skolens Opgaver, og de adskiller sig som Regel fra Højskolerne ved at 
betegne sig som »højere Bondeskoler«.

Den første af disse Skoler oprettedes 1851 af Gaardejer og Folketings
mand Bertel Nørgaard i Krejbjerg ved Skive; senere flyttedes den til 
Oddense. Man faar et Indtryk af Skolens nære Forbindelse med Almue
skolen, naar man i dens Love læser, at »Eleverne skal hilse Lærerne 
staaende, og den Orden, hvorefter de skal sidde i Skolen, retter sig efter 
den dem meddelte maanedlige Hovedkarakter for Flid og god Opførsel«.
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Den mest kendte af disse Skoler er Lars Bjørnbaks i Viby ved Aar
hus, men den har til nærmeste Forbillede den Skole i Smidstrup i Vend
syssel, som Lars Bjørnbaks Broder Thomas havde ledet siden 1855; 
denne Skoles Formaal var »at befæste og udvide det i Almueskolen 
lærte«, og det samme Maal vedkendte Viby-Skolen sig; f. Eks. blev her 
Børneskolens Religionsundervisning fortsat. Det var Lars Bjørnbaks 
Maal med sin Skole at hjælpe Bønderne til Ligestilling med Rigets øv
rige Stænder, og dertil skulde Kundskaber hjælpe dem, men han ønskede 
tillige, at de skulde aflægge deres Bondevæsen og faa Manerer som de 
dannede Klasser; dertil krævedes bl. a., at de aflagde deres Dialekt. Og- 
saa paa dette Punkt kom Bjørnbak i Modsætning til de grundtvigske 
Skoler, af hvilke flere efter Grundtvigs egen Anvisning bevidst værnede 
om Folkemaalene og inddrog Sysselsættelsen med dem i Modersmaals- 
undervisningen (bl. a. J. L. Knudsen i Rødding og C. J. Brandt paa 
Marielyst).

Skoler i Saksild ved Odder, i Nimtofte paa Djursland, i Gjerlev ved 
Randers og i Lumby paa Fyn hører til den her nævnte Type. I en Over
sigt over Højskolernes Udvikling ,som Sofus Høgsbro skrev 1868, siger 
han efter at have opregnet Skolerne af denne Art: »Saa man alene paa 
Antallet af disse Skoler, kunde det se ud, som om den oprindelige Plan 
for Folkehøjskolerne skulde tabes; men det var dog ved nærmere Be
tragtning klart, at disse hverken med Hensyn til Elevtal, Indflydelse paa 
Befolkningen eller Understøttelse af den kunde maale sig« med de Sko
ler, der fulgte en anden Linie. Deres Historie er i det væsentlige afsluttet 
i Aarene op mod 1870, og de levedygtige Skoler fra denne Tid maa sø
ges paa andet Hold.

Først maa her nævnes Rødding Højskole, der igen kom i Arbejde i 
1850. Til Forstander var antaget den i Rødding fødte Præstesøn, cand. 
teol. Sofus Høgsbro, der baade var bleven Flor anbefalet af H. N. Clau
sen og af Grundtvig, hvad der havde været afgørende for ham, »da det 
var saa sjældent, at disse to var enige om den samme Mand.« Den endnu 
ikke afsluttede Krig prægede den første Vinter, og først i Efteraaret 1851 
var Skolens Arbejde i normal Gænge igen. Det var den dansk-borgerlige 
Oplysning, som nu prægede Undervisningen. Høgsbro underviste selv i 
Fædrelandets Beskrivelse. »Der gives,« skriver han i en Aarsberetning, 
»en Dannelse, som især gør den unge fortrolig med fremmede Lande og 
fjerne Tider, saa han træder ud i Livet uden at kjende de Forhold, hvor-
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under han skal bevæge sig, eller det Folk, hvorfor han skal arbejde. Men 
en saadan Dannelse er fjern fra Højskolens Formaal. Den stræber at 
gøre den unge hjemme i hans egen Tid, eget Land, eget Folk og egen 
Virksomhed.« Derfor maa der holdes udførlige Foredrag om Fædrelan
dets Forhold. Men disse »maa ikke fremstilles fra et ensidigt Partistand
punkt. Højskolen skal ikke danne blinde Fanatikere, men oplyste, sam
vittighedsfulde Statsborgere. Den skal give Eleverne et saa tro Billede 
som muligt af de virkelige Forhold, den skal gøre dem opmærksom paa 
de forskellige Opfattelser, som findes, fremhæve de vigtigste Grunde, 
der anføres for og imod, søge at vække Sansen for de forskellige Spørgs- 
maal og Interessen for deres Løsning og ved at udvikle deres Evner, 
baade Forstandens og Hjertets, give dem Midlerne dertil, men selve Løs
ningen skal den ikke give. Den maa de give sig selv. Først saaledes bli
ver deres aandelige Liv virkelig deres Ejendom, først saaledes kan de 
engang som selvstændigt handlende og tænkende Mænd træde ind i 
Borgerlivet. Det gælder overalt, men fremfor alt som Lærer for Ung
dommen at have en fuld og urokkelig Tillid til Sandhedens ved sig selv 
sejrende Magt.«

Ved Siden af Fædrelandsbeskrivelsen underviste Høgsbro ogsaa i Hi-
Danmarks Folkehøjskole 5
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storie, og han samlede her i de første Aar Verdens-, Kirke- og Fædre
landshistorien i een sammenhængende Fremstilling, idet han lagde sær
lig Vægt paa den nyere Tid og gav Kulturhistorien og Personskildrin
gerne en fremtrædende Plads. En ejendommelig Stilling i Undervisnin
gen have Foredragene om Nordens Oldtid, idet de kunde støtte sig til 
en lille Samling Oldsager fra Sten- og Broncealderen, som Skolen ejede, 
og som hvert Aar øgedes ved de under Lærernes Ledelse foretagne Ud
gravninger af Gravhøje paa Egnen. »Denne Samling var dengang vistnok 
den første til Undervisningsbrug udenfor København«, skriver Høgsbro 
i nogle Erindringer om sin Skolegerning.

Til denne Del af Skolens Gernning hørte ogsaa Arbejdet med Moders- 
maalet og med dansk Digtning, som op igennem 50’erne røgtedes af 
cand. teol. J. L. Knudsen.

Naturfagene havde som i Fyrrerne en fremtrædende Plads i Skolens 
Arbejde og var betroet dygtige Lærere, først i 50’erne cand. pharm. Th. 
Schiøtz og Landmaaler Edv. Thomsen. Det samme Modsætningsforhold, 
som havde været til Stede mellem Lærerne m. H. t. Skolens Kurs i Flors 
Tid, gjorde sig ogsaa nu gældende, og det uddybedes ved, at der ogsaa 
i Skolens Bestyrelse var en tilsvarende Uenighed. Naturfagslærerne, især 
Edv. Thomsen og med ham en Del af Bestyrelsen, ønskede nu efter Tre- 
aarskrigen, da Danskheden formentlig ikke længere var truet, og da an
dre højere Skoler i Landsdelen nu løste den Opgave, som oprindelig 
var Rødding tiltænkt, at gøre Skolen til et Landvæsensinstitut. En Tid 
var man optaget af Tanken om at flytte Højskolen til Graasten Slot, hvor 
den i mere nationalt udsatte Egne kunde fortsætte sin Gerning, mens 
Skolen i Rødding saa kunde blive en Landbrugsskole. Men disse Pla
ner strandede, og Modsætningerne ophævedes da ved, at de hidtidige 
Naturfagslærere opgav deres Stillinger og erstattedes med andre.

Som saa mange af de første Højskolers Mænd droges Høgsbro mod 
politisk Arbejde, og han lod sig i 1858 vælge ind i Rigsdagens Folke
ting som Repræsentant for Enklaverne; en Tid søgte han at forene Høj
skole- og Rigsdagsarbejdet, men da det var aabenbart, at Skolen led her
under, opgav han i 1862 sin Forstanderstilling, der overtoges af cand. 
teol. Ludvig Schrøder, der et Aar i Forvejen var bleven knyttet til Skolen 
som Lærer.

Paa Linje med Rødding, enten direkte paavirket af dens Eksempel eller 
under Indflydelse af de samme Ideer, virkede flere Skoler. Det gjaldt
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Højskolen i Staby ved Ringkøbing. Paa denne Egn havde der allerede i 
Fyrrerne været Røre om Tanken om en Ungdomsskole, og to af dens fø
rende Mænd, Stænderdeputeret, Gdr. Ole Kirk og Godsejer Tang paa 
Nr. Vosborg, havde i 1847 gæstet Rødding, hvor Ole Kirks Søn var Elev. 
I 1846 kom en af de Præster, Vilhelm Schøler, der havde været med i 
Arbejdet for Rejsningen af Rødding Højskole, til Staby som Sogne
præst, og han begyndte i 1852 i sin Præstegaard en Skole for unge, væ
sentligst i Overgangaarenre. Da han forflyttedes i 1857, fortsattes Skole
arbejdet af cand. teol. Albrekt Sørensen, der i 1858 blev Sognepræst paa 
Stedet, og i hans Tid blev Skolen en Højskole nærmest af samme Præg 
som Rødding. I 1859 overtog Ringkøbing Amtsraad Skolen, og der knyt
tedes til den en Uddannelse af Vinterlærere.

I Gedved ved Horsens blev der i 1854 oprettet en Højskole af et 
Aktieselskab bestaaende af Hundrede af Egnens Bønder. Den fik til For
stander Seminarist Lucianus Kofod og slog godt an, men 1856 rejste Ko
fod tilbage til sin Fødeø Bornholm, hvor han et Par Aar havde en Høj
skole iAakirkeby, mens Skolen i Gedved sygnede hen. Efter at den havde

5*
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været standset etAarsTid, blev i 1859 Landinspektør P. Bojsen dens For
stander, han havde været Lærer baade i Rødding og i Uldum, og han 
fik hurtigt Højskolen i god Gang. I 1862 udvidede han sin Virksomhed 
ved til Højskolen at knytte et Seminarium.

Som før nævnt havde Rasmus Sørensen holdt Højskole et Par Maa- 
neder i 1848—49 i Uldum; i det nærliggende Bøgballe havde Kold en 
Overgang i Vinteren 1851 holdt Skole hos Gdr. Jens Jørgensen (senere 
Bjerregaard i Aale). Interessen for Højskoletanken var dermed vakt paa 
Egnen, og da Rasmus Sørensen kunde henvise til, at en ung dygtig Læ
rer Rotwitt i Laasby ved Skanderborg var rede til at begynde en Høj
skole der paa Egnen, traadte en Kreds af Mænd med Folketingsmand 
Therkel Therkelsen fra Kallehave i Hornborg og Gdr. Jens Jørgensen i 
Spidsen sammen og købte Jord til en Skole og antog Rotwitt til For
stander. Skolebygningen blev først færdig i 1852, men allerede Nov. 1851 
begyndte Rotwitt sit Skolearbejde med et Hold paa 19 Elever. Med Hold 
paa ca. 30 Elever gik Skolen støt og roligt en halv Snes Aar, til Rotwitt 
i 1861 lod sig vælge til Rigsdagen og maatte opgive den daglige Le
delse.

For Rotwitt var Fædrelandets Historie Højskolens vigtigste Fag, og 
han evnede at tale baade om Samfundsudviklingen, og om politiske og 
nationale Forhold, saa han rev sine Elever med sig. Han gik med Liv og 
Lyst op i Skolens daglige Liv og færdedes tidligt og silde blandt Ele
verne for at være dem til Hjælp paa alle Maader. Det var politisk vaagne 
Mænd, der stod bag Skolen, og Uldum Højskole blev i disse Aar et 
Brændpunkt for det politiske Røre paa Egnen; naar der paa Rigsdagen 
forelaa vigtige Sager til Forhandling, mødtes Egnens Folk til Drøftelser 
paa Skolen, og for de mere udviklede Elever var det overordentligt be
frugtende at faa Lov til at overvære disse.

I Uldums Nabolag, i Uth ved Horsens, holdt Morten Eskesen Høj
skole i Vinteren 1853—54.

Nær Rødding, hvad Arbejdets Indhold angaar, ligger Grundtvigs 
Højskole paa Marielyst. Til Grundtvigs 70-Aarsdag samlede en Kreds 
af Venner en Sum Penge sammen, for at han for dem kunde grunde en 
»folkelig Højskole«, som kunde bære hans Navn, og som han kunde 
indrette helt efter sit Ønske. Den Kreds, der havde sat Indsamlingen i 
Gang, tænkte sig, at der skulde skabes en Skole i Sorøskolens Stil og 
Format, og det vakte derfor nogen Forfærdelse blandt dem, da Fru Marie
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Grundtvig tænkte sig Pengene anvendt til Oprettelse af en almindelig 
Bondehøjskole paa en Fæstegaard paa Rønnebæksholm. Denne Plan for
purredes da ogsaa. Grundtvig selv haabede paa, at denne Skole skulde 
blive »et følgeværdigt Mønster for de folkelige Højskoler« over hele 
Norden, og han henviste m. H. t. Skolens Arbejde til de Planer, han 
havde udformet for en saadan Skole i Skriftet »Lykønskning til det dan
ske Folk med det danske Dummerhoved« fra 1847; her havde han ladet 
Modersmaalet, folkelig Sang og Skrift, Fædrelandets Historie, dets bor
gerlige Forhold og naturlige Beskaffenhed være Hovedfagene paa en 
folkelig Højskole.

Den Mand, der med størst Iver var gaaet ind for Tanken om en Skole 
i Sorøstilen, den snart 40-aarige cand. teol. C. J. Brandt, blev udset til 
Forstander for den ny Skole, der skulde faa sit Hjem paa en Ejendom 
lige udenfor København, som Grundtvig købte i 1855 og kaldte »Marie
lyst« efter sin lige afdøde Hustru. Skolen blev en selvejende Institution, 
og selv om Grundtvig ikke blev Medlem af dens Bestyrelse, førte han 
dog selv Tilsynet med den og besøgte den jævnligt, ligesom det var en
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fast Regel, at han talte ved Skolens Aabnings- og Afslutningsmøder. — 
Det lykkedes ikke Skolen at faa den Tilgang af mere udviklede Elever, 
som Brandt havde drømt om. Hans grundige Undervisning navnlig i 
den ældre danske Litteratur laa for højt for de fleste af Eleverne, og det 
viste sig i Tilgangen til Skolen. Brandt trak sig da efter tre Aars Forløb 
tilbage fra Forstanderstillingen, der overtoges af cand. teol. Carl Grove, 
der tilhørte den Kreds af unge Teologer, der under P. K. Algreens Le
delse samledes i den saakaldte »Salonen«, og hvorfra Højskolen i disse 
Aar hentede sig mange af sine bedste Medarbejdere (J. L. Knudsen, 
N. J. Jensen, Albrekt Sørensen, Jens Schjørring). Grove fortsatte paa selv
stændig Maade i Brandts Spor, men han havde i højere Grad end denne 
Evnen til at tilpasse sin Undervisning efter Elevernes Forudsætninger. 
Skolen paa Marielyst blev saaledes ikke, hvad man havde drømt om ved 
dens Begyndelse, men en almindelig dansk folkelig Højskole.

Udenfor denne Gruppe af Skoler, der har væsentlige Træk fælles, lig
ger to Skoler med hver sit Særpræg, Chr. Koids paa Fyn og Anders 
Stephansens paa Sjælland.

x.

Chr. Kold var paa sin urolige Livsbane i 1849, 33 Aar gammel, bleven 
Huslærer i Ryslinge Præstegaard hos Vilhelm Birkedal. Her havde han 
den første Vinter holdt Højskole, som han selv kaldte det, for nogle 
Drenge i Konfirmationsalderen, men han ønskede en mere selvstændig 
Virksomhed, og støttet fra forskellig Side købte han i 1851 et Husmands
hus paa Ryslinge Mark og begyndte her til November 1851 sin Høj
skole. Selv kaldte han Skolen »den højere Folkeskole i Ryslinge«, og det 
var hans Overbevisning, at Eleverne helst skulde være i Overgangs- 
aarene. Han havde drøftet dette med Grundtvig, der ingenlunde var enig 
med ham. Kold refererer selv Samtalen saaledes: »Jeg vilde have mine 
Fyre i Skole, naar de var nylig konfirmerede, i en Alder af 14, 15 og 16 
Aar, men Grundtvig sagde: »Det duer ikke, før de bliver 18.« Jeg kan 
godt huske, at jeg sagde: »Grundtvig kan ikke vide, hvorledes Bønderne 
er derhjemme, thi naar de er 18 Aar, har de allerede begyndt at lege 
Kæreste, ryge Tobak, gøre Pibe- og Uhrhandler, og saa kan vi ikke faa 
dem beaandede.« »Jo,« sagde Grundtvig, »det kan vi nok.« »Nej,« sagde 
jeg, »som jeg har opfattet Forholdet er min Mening den eneste rigtige.«« 
Paa Koids første Skolehold var de allerfleste af Eleverne helt unge, men
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allerede denne Vinter belærte Kold om, at ikke han, men Grundtvig 
havde Ret, »at de ældste er de bedste, det vil sige de, der bedst kan 
trække fra.« i

Kun to Vintre holdt Kold Skole i Ryslinge. I 1853 flyttede han Høj
skolen til Dalby paa Hindsholm, hvor han havde faaet nære Venner, og 
hvor han og hans Medhjælper, Poulsen Dal, allerede i Sommeren 1852 
havde holdt en fri Børneskole. Til denne og til Højskolen lod han bygge 
et ret anseligt Skolehus. I Dalby blev han til 1862, da han flyttede Høj
skolen til Dalum ved Odense, hvor han virkede til sin Død 1870.

I Dalbytiden var Kold paa een Gang Friskole- og Højskolelærer. Det 
var som Børnelærer, han først slog igennem, og hans Friskole voksede 
sig hurtigt stor. Derimod gik der flere Aar, før hans Højskole oplevede 
nogen større Søgning, først i 60’erne voksede den stærkt, og efter 1864 
naaede den at have over 100 Elever baade Vinter og Sommer. Mens Kold 
hidtil kun havde holdt Højskole de fem Vintermaaneder for Karle, be
gyndte han i Dalum 1863 som den første at holde Højskole for unge 
Piger, og hertil blev de tre første Sommermaaneder taget i Brug.

Det, Kold stilede imod paa sin Skole, var en folkelig og kristelig Væk
kelse. Han havde en sjælden Evne til med sine Ord at ramme det een-
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trale i Personligheden og skabe Uro og Gæring, hvor det tiltrængtes, og 
virke afklarende og vejledende, hvor det gjordes Behov. I sin Undervis
ning brugte han Grundtvigs Verdenshistorie som Grundlag for sine 
Foredrag, men det var ikke den jævne Fortælling, der var hans Styrke, 
men de Betragtninger, Begivenhederne gav ham Anledning til. Ofte og 
med Aarene hyppigere tog han en dagligdags Begivenhed, tit fra sit eget 
Liv, til Udgangspunkt for sine Taler. Man har med Tanken baade paa 
hans Paavirknings Form og paa dens Indhold kaldt ham en dansk So
krates. Hans Samtaler med Eleverne betød maaske lige saa meget som 
hans Undervisning. Klaus Berntsen, der var Elev i Dalby Vinteren 1860— 
61, har fortalt om, hvordan han færdedes iblandt dem. »Han kom i 
Reglen ind i Skolestuen hver Aften, satte sig stille paa en Bænk og gav 
sig i Snak med en eller anden Elev, lidt efter sluttede flere sig til, og 
naar der saa blev stillet Spørgsmaal, kom han i Aande, og de Svar, han 
gav, var ledsaget af interessante Fortælinger fra hans Oplevelser.« I de 
første Aar, da Elevflokken ikke var stor, sov Kold og hans Medhjælper 
sammen med Eleverne i den fælles Sovesal. I det hele var Livet paa hans 
Skole præget af streng Enkelthed og Nøjsomhed.

Han fik især sine Elever fra de gudeligt vakte Kredse. I de første 
Aar rejste han rundt til de Egne, hvor han havde personlig Tilknytning 
til Mennesker, og skaffede sig gennem personlig Paavirkning sine Ele
ver. Senere behøvede han det ikke. Hans Skole søgtes efterhaanden og- 
saa af unge, der ønskede at gaa i den fri Børneskoles Tjeneste eller vilde 
forberedes til Seminariet.

Kold kunde selv sige, at han forstod sig bedre paa at oplive end paa 
at oplyse. Men det betød dog ikke, at Oplysningssiden blev forsømt paa 
hans Skole. Da hans Skole i 50’erne blev Genstand for en Del Angreb 
fra Hindsholm Landboforenings Side, indrykkede 42 tidligere Elever en 
Erklæring i »Fyns Avis«, hvori det bl. a. hedder: »Vi er---------- over
bevist om ,at enhver, der med nogenlunde Evner og vedvarende Flid op
holder sig paa denne Skole i 5 Maaneder, vil kunne faa en Udsigt over 
Verdenshistorien, samt levende Kendskab til vort Fædrelands Historie. 
Ved den Undervisning, der gives i dansk Læsning, vil enhver kunne faa 
den Øvelse heri, som er nødvendig for at faa et virkeligt Udbytte ved 
Læsningen af en Bog. Og ved Udarbejdelsen af danske Stile vil man, 
saa vidt den korte Tid tillader det, kunne fremhjælpes til at opnaa den 
Færdighed i at udtrykke sine Tanker paa Papiret, som der udfordres i
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det borgerlige Liv. — Ved Oplæsning af vore bedste Digteres Værker 
faar man Kendskab til den danske Litteraturs æstetiske Frembringelser. 
Endv. foredrages Folke- og Jordbeskrivelse med tilsvarende Geografi, 
saaledes at man faar Kundskab om de forskellige Folks Ejendommelig
heder samt Landenes ydre Natur. — Desforuden kan man faa et lidet 
Indblik i Fysiken og Kemien samt nogen Øvelse i økonomisk Landmaa- 
ling, Foruden disse Genstande gives der tillige Øvelse i Sang, Musik, 
Engelsk og Tysk. — Hermed turde dog Skolens mindste Fortrin være 
fremhævede. Thi dens Formaal er ikke at give en død Kundskabsmasse, 
men dens Maal er at vække dansk Folkeliv, at fremdrage de slumrende 
Kræfter til Bevidsthed og Kraft, og da ved naturlig og ukunstlet Med
delelse af Kundskaber at give Midler i Hænde til at arbejde i Folkelig
hedens Tjeneste.«

Koids Skole kom i høj Grad til at øve Indflydelse paa hele Højskole
arbejdet i Aarene efter 1864 .L. Schrøder har ment at kunne samle den 
Betydning, Kold i denne Henseende har haft, i dette, at det skyldes 
ham, at Højskolen har faaet et stærkt religiøst Præg, at der er skabt
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et Husfællesskab mellem Forstander, Lærere og Elever, og at Arbejdet 
mere bestemt er kommen til at stile mod Vækkelse og Oplivelse og 
Personlighedens Udvikling.

*
Højskolen paa Hindholm i det vestlige Sjælland blev til i nær For

bindelse med den sjællandske Bondevennebevægelse. Det var en Hen
vendelse fra den kendte Agitator Peder Hansen fra Lundby til Forstan
deren paa Børnehjemmet Holsteinsminde, Anders Stephansen, om at op
rette en Højskole i Forbindelse med Holsteinsminde, der førte til Op
rettelsen af Skolen paa Hindholm, en Nabogaard til Holsteinsminde. 
Stephansen havde længe syslet med Tanken om en Præparandskole efter 
tysk Mønster, og en Tid havde han tænkt paa at skabe en Skole efter 
de Ideer, D. G. Monrad havde givet Udtryk for i sit Cirkulære fra 1848. 
Med Støtte fra Landkommunalforeningerne i Præstø og Sorø Amter 
skabte han nu paa Hindholm en »Folkeskole for voksne Bonde- og Hus
mandssønner«. Selv kunde han ikke paatage sig den daglige Ledelse af 
Skolen, da Holsteinsminde bandt ham, men han gav Skolen sit Præg. 
Over hans Gerning hvilede der noget af Aanden fra de store Landbo
reformers Tid, og han kunde selv sige, at han som Skolemand aandeligt 
hørte hjemme i Oplysningstiden. Men han var en rummelig og frisindet 
Mand, der ingenlunde forlangte af sine Lærere, at de skulde være enige 
med ham i eet og alt. Han kunde derfor godt til Førstelærer have en 
Grundtvigianer som cand. teol. N. J. Jensen, der var udgaaet fra Al
greens Studenterkreds, og som blev gift med en Datter af Budstikke- 
Boisen. Fra Skolens Begyndelse i 1852 til 1864 bar han Skolearbejdets 
Hovedbyrde. Det var ham, der havde Skolens Hovedfag, Historie. Om 
hans Undervisning har en af hans Elever, den senere Tune-Lærer 
Chr. Christensen fortalt: »Der var ingen Talerstol, han gik som oftest 
frem og tilbage, eller han sad paa et af Bordene. Han var ikke vittig, 
gjorde ingen Støj, hverken i Ord eller Handlinger, hans Fortælling var 
som en rolig, rislende Kilde, saaledes som man den Dag i Dag kan læse 
den i hans i sin Tid udgivne »Verdenshistorie til Læsning for Folket«. 
Det var ikke Foredrag med mange Betragtninger og en Del Filosofi, 
men den jævneste Fortælling, man kunde tænke sig, tilforladelig og vej
ledende, berigende for os i allerhøjeste Grad.«

Naar Stephansen talte til Eleverne, var det om »næsten alt mellem Him-
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mel og Jord, dog særlig om Ungdommens Fremtid som Borger indenfor 
det danske Samfund«. Chr. Christensen oplevede at høre ham gennemgaa 
Lars Bjørnbaks Skrift »Frem Bondemand, frem« med delvis Tilslutning. 
Det er imidlertid forkert, naar man væsentlig paa Grundlag af en Ytring 
af Kold har villet opfatte Hindholm som en politisk agiterende Skole i 
bondevenlig Aand. En gammel Elev har kunnet sige, at han i den Tid, 
han var paa Skolen, aldrig hørte Partiforhold nævne, uden at det da 
skulde være til Advarsel, og Stephansen selv understregede, at det var 
Skolens Opgave at ruste sine Elever saadan, at de senere kunde danne 
sig en selvstændig Anskuelse om de vigtigste menneskelige og folkelige 
Spørgsmaal. Men den borgerlige Side af Undervisningen havde her som 
paa Rødding en fremtrædende Plads.

Stephansen forstod at knytte dygtige Lærere til sin Skole, og dette i 
Forbindelse med det jævne Hjemliv, der var Rammen om det daglige 
Skolearbejde, gjorde meget hurtigt Hindholm til en meget søgt Skole, 
saa den først i 60’erne med over 100 Elever var langt den største af de 
da bestaaende Skoler.

*
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Den Betaling, Eleverne ydede for deres Skoleophold, var ikke i noget 
Tilfælde istand til at dække Skolernes Udgifter, og disse var derfor alle 
henviste til en eller anden Form for Understøttelse. Det kunde da ikke 
være nogen fjernliggende Tanke, at man fra det offentliges Side, saa- 
fremt man erkendte Skolernes Betydning, ydede dem en haardt tiltrængt 
Hjælp.

Første Gang, dette Spørgsmaal blev berørt, var i den grundlovgivende 
Rigsdag under den Forhandling, der blev rejst ved Grundtvigs Fore
spørgsel til Kultusminister Madvig om Sorø-Planernes Skæbne, og hvor 
Flor spurgte Ministeren, om det kunde tænkes, at der, hvis Sorø-Planen 
ikke blev til noget, da af Sorø Akademis Midler blev ydet Tilskud til 
Skoler af den Art, som Grundtvig havde tænkt sig, og som mere eller 
mindre lignede Skolen i Rødding. Noget Svar fik Flor ikke paa sin Fore
spørgsel. Madvig var igen Minister, da Sagen anden Gang blev bragt 
paa Bane. Det skete i Samlingen 1850—51, da Gdr. Bertel Nørgaard 
foreslog et Tilskud paa 1000 Rbd. til den Skole, han agtede at rejse i 
Salling. Dette Forslag forkastedes, men inden Samlingens Udløb havde 
21 Folketingsmænd med Grundtvig i Spidsen og med Pastor V. Schøler 
fra Staby som Ordfører stillet Forslag om et Tilskud paa 2000 Rbd til 
Bondehøjskolerne i Almindelighed. Trods Ministerens Afvisning og 
nogen nationalliberal Modstand blev Forslaget vedtaget, og det blev nu 
Madvigs Sag at administrere Bevillingen. I en Bekendtgørelse af Maj 
1851 meddeltes det, at Skolerne for at komme i Betragtning ved Udde
lingen maatte indgive Ansøgning derom, ligesom der fastsattes visse Be
tingelser. 20 Skoler søgte, men kun 6 fik bevilliget Hjælp, og ikke alle 
Pengene blev brugt.

Da nu Højskolerne var kommen paa Finansloven, bragte de følgende 
Aar stadige Forhøjelser af den saare beskedne Begyndelsessum (for 
Aaret 1853—54: 3000 Rbd., for 1855—56: 5000, for 1858-59: 10,000, 
for 1860—61: 11,000). Fælles for disse Bevillinger er det, at Forslagene 
ikke stilles af Regeringen, men fra Medlemmernes Side, og det er den 
bondevenlige Del af Rigsdagen, der stadig tager Initiativet. Det er ogsaa 
her, Skolernes Frihed finder sine Forsvarere.

Der kunde være den Fare ved Statsstøtten, at den kunde give An
ledning til Fordring om Kontrol med Skolernes Undervisning gennem et 
offentligt Tilsyn og gennem Afholdelse af Eksaminer. De Tilløb, der i 
saa Henseende fandt Sted først i 50’erne, lod sig dog let afvise af de
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Skoler, der var interesserede deri (de højere Bondeskoler var som nævnt 
ikke Modstandere af Eksaminer), men Faren voksede, da efter Skole
loven af 1856 Understøttelsernes Uddeling skulde ske gennem Amts- 
skoleraadene, hvilket i Praksis vilde sige de af Provsterne dirigerede 
Amtsskoledirektioner, og Sagen blev ikke bedre ved, at det var D. G. 
Monrad, der som Overskoledirektør fik med Lovens Administration at 
gøre.

En haardhændet Optræden fra Amtsskoledirektionen overfor Gedved 
Højskole blev fremdraget i Folketinget i Samlingen 1858—59 af I. A. 
Hansen, og den paafølgende Forhandling var vel med til at stække 
bureaukratiske Autoriteters Tilbøjelighed til Indblanding i Skolernes 
Forhold. Men Skolerne maatte finde sig i, at Provsterne og andre Med
lemmer af Skoledirektionen overværede Undervisningen og lejligheds
vis krævede gennem Overhøring at konstatere de enkelte Elevers Stand
punkt. Dette sidste mødtes dog med bestemt Afvisning bl. a. paa 
Hindholm og hos Kold. Det gav Anledning til, at Høgsbro ved et Høj
skolelærermøde i Dalby tog til Orde for et selvvalgt Tilsyn for Høj
skoler og Friskoler og senere i Rigsdagen stillede Forslag derom. Med 
Held afvistes ogsaa et Forsøg fra Monrads Side paa at faa indført Af-
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gangseksamen paa Skolerne under Henvisning til, at det til Optagelse 
paa Landbohøjskolen bl. a. stilledes som Betingelse, at man skulde have 
en Afgangseksamen fra en anerkendt Bondehøjskole. Da Rødding Høj
skole nægtede at indrette en saadan Eksamen, opgav Ministeren For
søget paa ad denne Vej at faa Eksamen listet ind paa Skolerne.

*
Højskolerne før 1864 rummer store Forskelligheder, større vel end Ti

den efter 1864 kendte dem. Dog gøres der under Arbejdet Erfaringer, 
der er fælles for de forskellige Grupper, og som kommer det senere Ar
bejde tilgode.

Af stor Betydning er det, at man erkender, at Højskolens Arbejde 
skal gøres blandt den voksne Ungdom. Arbejdet indstilledes derefter, 
og Elevtilgangen prægedes efterhaanden deraf. En Sammenligning mel
lem Elevaargangene 1852—53 og 1861—62, der er foretaget paa Grund
lag af Indberetningerne til Ministeriet, viser, hvorledes Antallet af Ele
ver over 18 Aar i Løbet af dette Tiaar vokser fra ca 40 % til ca. 70 %. 
De højere Bondeskoler laa dog i nogen Maade udenfor denne Udvikling 
og havde vedblivende flest Elever i Overgangsaarene.

Man havde oprindeligt regnet med en Skoletid af betydeligt længere 
Varighed, end det siden blev almindeligt. I Rødding var Tanken, at 
Eleverne skulde være to Vintre og den mellemliggende Sommer paa 
Skolen, og Kold regnede, da han udkastede Planen om en højere Folke
skole i Ryslinge, med to Vintres Undervisning. Paa de af Monrad fore- 
slaaede Amtsskoler skulde Eleverne være i 5—6 Aarl Det viste sig imid
lertid vanskeligt at fastholde Eleverne mere end een Vinter. Paa Rød
ding, hvor man op til 1864 fastholdt Planen med de 1% Aar, var det 
kun et Faatal, der gennemførte det hele Kursus, og det blev snart al
mindeligt at indskrænke Skoletiden til een Vinter og efter Koids Eksem
pel at regne 5 Maaneder til et Kursus.

De fleste Skoler begyndte med at have Eleverne indkvarteret udenfoi 
Skolen, men man erkendte snart Værdien i et dagligt Fællesliv, og Sko
lerne blev Kostskoler. Paa Rødding havde en Spisevært Eleverne paa 
Kost, men det almindelige blev, at det blev i Forstanderens Hjem, Ele
verne boede og spiste, og der er ikke nogen Tvivl om, at der derigennem 
skabtes et hjemligt Fællesskab, der ad mange Veje blev Skolearbejdet 
en god Støtte.
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Om Undervisningens Forskelligheder er der fortalt under Omtalen af 
de enkelte Skoler. Det skal dog tilføjes, at der paa de fleste Skoler gaves 
en landbrugsfaglig Uddannelse, men at den havde en ret beskeden Plads 
paa Skoleplanen. Under Drøftelserne af Skoleplanerne var der fra flere 
Sider bleven talt om, at det bedste vilde være, om der til Skolerne knyt
tedes Landbrug, hvor Eleverne kunde arbejde med, og som den teoretiske 
Landbrugsundervisning kunde støtte sig til. Disse Planer blev dog intet
steds realiseret, og da Skoletiden indskrænkedes, faldt de bort af sig 
selv. De var delvis udsprunget af Frygten for, at Eleverne under Skole
gangen skulde blive fremmede for det legemlige Arbejde og føle sig 
hævede derover, men Erfaringen viste snart, at denne Frygt var ube
grundet. Det blev allerede da af flere af Landbrugets Foregangs
mænd erkendt, at Højskolens Elever ofte vendte tilbage til den hjem
lige Gerning med forhøjet Lyst, og der var Forstaaelse for de Ord, Lud
vig Schrøder udtalte ved Landmandsforsamlingen i Odense i 1863, om 
at »de Agerbrugere i Reglen er de dygtigste i deres Gerning, der tillige 
har en Følelse af, at deres Gerning ogsaa hører til hele det danske Folks 
Gerning«, og at det derfor »befordrer Elevernes Dygtighed som Ager
brugere, at vi paa Skolen søger at føre dem ind i de Samfundskredse,
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hvori de er stillede som danske Mænd og Statsborgere, for at de kan 
faa dette Samfund kært------ «.

Højskolen var tænkt som en Skole for hele Landets Ungdom, men 
den blev allerede nu en Skole for Landboungdommen og igen især for 
Gaardmandsstandens Ungdom. At lægge Skolerne i Byerne har der ikke 
været Tale om ,og Byernes Ungdom har ikke kendt eller i hvert Fald 
ikke søgt disse Skoler. Skolen paa Marielyst laa i Hovedstadens umid
delbare Nabolag, men fik Elever fra samme Lag som de øvrige Skoler. 
Men det maa her huskes, at paa denne Tid levede de fire Femtedele af 
det danske Folk paa Landet og deraf den helt overvejende Del i direkte 
Forbindelse med Landbruget. — Ogsaa paa anden Maade var Elevtil
gangen begrænset, idet Skolerne som Helhed kun havde Forbindelse 
med deres egen Egn eller deres Landsdel. Kun paa Rødding og paa 
Koids Skole kom der Elever i større Tal fra fjernere Egne.

Som før nævnt havde de fleste Skoler nær Tilknytning til Tidens 
politiske Røre. Man vil i deres Historie støde paa mange af de kendte 
Navne fra Tidens politiske Liv, i Røddings P. Hiort Lorenzen og Lau
rids Skau, i Hindholms Peter Hansen, Lundby, i Uldums Rasmus Søren
sen og Jens Jørgensen, Bjerregaard, i Stabys Ole Kirk. Flere af den unge 
Højskoles Mænd droges ind i politisk Gerning og lod sig vælge til 
Rigsdagen: Høgsbro, Rotwitt, N. J. Jensen. I den almindelige Bevidst
hed placerede dette Højskolen i nær Forbindelse med den politiske Op
position og var med til yderligere at befæste den gamle Dannelses og 
Byernes Uvilje overfor denne nye Foreteelse.

Den nære Forbindelse mellem Højskolerne og det politiske Liv gjorde, 
at man tænkte sig Skolerne udelukkende som Skoler for unge Mænd. 
Flor har dog ret tidligt haft Tanke om en Skole for unge Piger, og i 1855 
prøvede han at faa den realiseret. »Jeg har altid indseet, at hvis Rødding 
Højskole lykkedes, vilde en kvindelig Læreanstalt af lignende Art blive 
ønskelig, ja endog nødvendig«, skriver han og føjer til, at han vil anse 
Alderen mellem 12 og 20 for den mest passende for den højere Pige
skole. Men mens patriotiske Kredses Støtte kunde paakaldes til at rejse 
Skolen for unge Mænd, maa Befolkningen i Slesvig denne Gang selv 
rejse Skolen, og er der Forstaaelse nok for Sagen? Det har der øjensyn
ligt ikke været, for Flor har igen ladet Tanke falde. Det var naturligt, 
at det blev den Skole, der mindst var bestemt af politiske Forudsætninger 
— Koids — der skabte Højskolen for unge Piger.
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Der var blandt Højskolens Lærere Folk af meget forskellig Uddan
nelse, men Seminarister og teologiske Kandidater udgjorde dog det over
vejende Flertal. Under meget enkle ydre Forhold, med et saare beske
dent Udkomme og i stor Usikkerhed udførte de deres Pionerarbejde i 
Tro til Opgavens Storhed og Betydning ,og mange blev saaledes fanget 
ind af Højskolens Arbejde, at de blev i dens Tjeneste igennem mange 
Aar.

Om den Indflydelse, Højskolerne før 1864 har øvet paa sine Elever, 
kan det være vanskeligt at dømme, men meget tyder paa, at den ikke 
har været ringe. Mange af Eleverne sagde deres Skoler Tak gennem et 
dygtigt og daadfyldt Menneskeliv, mange under beskedne Forhold, nogle 
som deres Standsfællers Tillidsmænd i udadvendt Arbejde. Mange af 
Koids Elever blev Saltet og Kraften i den fri Børneskoles Arbejde og i 
det fri Menighedsliv, og de svigtede ikke ,hvor politisk Indsats skulde 
ydes, eller fagligt Arbejde gøres. I den sjællandske Bondestands Hi
storie op til 1914 møder man gamle Hindholm-Elever allevegne, som 
Rigsdagsmænd, i Landbrugets og Andelsbevægelsens Organisationer og 
i Oplysningsarbejdet baade af faglig og anden Art. Og om Rødding- 
Eleverne har Jacob Appel engang skrevet: »Naar man kaldte Rødding 
Højskole for et Rustkammer, hvor de unge skulde hente blanke Vaaben 
til en ærlig og ridderlig Kamp for Modersmaalet, for Danskhedens Sag, 
saa nævner Historien nu et stort Tal af Rødding-Elever fra Tiden 
mellem 1844 og 1864 som førende og ledende blandt deres Landsmænd 
i Udlændigheden. — Rødding Højskoles Elever fra det nævnte Tidsrum 
fik Sæde i den tyske Rigsdag, i den preussiske Landdag, i Provinsland
dagen, i de nordslesvigske Kredsdage, i Provinssynoden og i Provsti
synoderne. — Det var fristende at nævne Navnene paa disse gamle Høj
skoleelever, der har gjort deres gamle Skole Ære, men de er for mange. 
— Det samme gælder, naar man gennemgaar Rækken af de ledende 
Mænd i de nordslesvigske nationale Foreninger. Og da de sønderjyske 
Frimenigheder blev dannet, var der ogsaa en Stamme af gamle Rødding- 
Elever, som blev bærende«.

Flere af de Mænd, der efter 1864 skulde lede og præge Højskolens 
Arbejde, havde faaet deres første Skoling i dette Tidsrum, blandt dem 
Ludvig Schrøder, der paa lykkelig Maade evnede at sammensmelte det 
værdifulde i de forskellige Højskoletyper før 1864 og dermed præge det 
næste Slægtleds Arbejde.
Danmarks Folkchojskoh 6



DEN STORE GRUNDLÆGGELSESTID, 1864-94
Af

LARS BÆKHØJ

I. Nogle unge Mænds Forberedelse til Arbejdet.

I Aarene lige efter 1864 oprettedes der saa mange Folkehøjskoler som 
aldrig før eller siden i saa kort en Tid. Mange af disse Skoler for

svandt igen uden at efterlade sig videre Spor; men Folkehøjskolen vandt 
alligevel i disse Aar en Udbredelse og en Styrke, som neppe nogen havde 
drømt om.

De Personligheder, der stod rede til at sætte Kræfterne ind efter den 
store Folke-Ydmygelse, havde naturligvis faaet deres Forberedelse i de 
Aar, der gik forud. I det følgende skal nu en Del af de Mænd omtales, 
der kom til at præge Folkehøjskolens Udvikling i de første tre Aartier 
efter 1864. Vi begynder med en lille Gruppe teologiske Kandidater, der 
i det væsentligste gennemgik samme Udvikling.

Ludvig Schrøder (1836—1908) var en Skovridersøn fra Lolland. Paa 
fædrene Side stammede han fra Præster, Skolemænd og Forstmænd, paa 
mødrene Side fra lollandske Bønder. Faderen var Skovrider paa Chri- 
stianssæde hos den store Statsminister og Bondeven Chr. D. Fr. Re- 
ventlow; og denne ædle Godsejer kom til at staa for Sønnen som et 
manende Forbillede. Ludvig kom 12 Aar gi. paa Herlufsholm Skole, 
som jo var grundlagt af en anden dansk Ædling, Søhelten Herluf Trolle, 
hvis Personlighed ogsaa tegnede sig for Drenge med Forbilledets Glans. 
I 1854 blev Schrøder Student og blev indskrevet ved Københavns Uni
versitet som teologisk studerende. I Begyndelsen følte han sig meget 
ensom; men snart kom han ind i en Kreds af unge Kammerater, som 
han af Hjertet kunde slutte sig til. Den af disse, han kom til at staa nær
mest, var:

Ernst Trier (1837—93). Han var af jødisk Æt. Faderen Jacob S. Trier 
drev Tømmerhandel i København. Moderen Bella Maria var Datter af
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den bekendte nationaløkonomiske Forfatter og Redaktør af Berlingske 
Tidende, Mendel Levin Nathanson. Han havde ladet sine yngste Børn 
døbe, for at de kunde blive helt optaget i det danske Samfund. Bella 
Maria var ikke blandt disse. Men hun blev efterhaanden en overbevist 
Kristen. Og i 1839, da Ernst var omtrent tre Aar gi., blev hendes tre 
Børn døbte; og syv Aar efter lod hun og hendes Mand sig ogsaa døbe 
med den kristne Daab. Ernst gik i Mariboes Skole, hvor han havde 
Grundtvigs Svigersøn P. O. Boisen til Lærer i Sang. Han blev her me
get optaget af Danmarks Historie. Tolv Aar gi. fik han Grundtvigs 
Oversættelse af Saksos Danmarks Historie i Fødselsdagsgave. Han læste 
meget i den; og senere læste han med Iver Ingemanns Romaner. Fra 
Vinduerne i sit Hjem, der laa paa Vesterbro, saa han i 1848 Frederik VII 
tage Afsked med Soldaterne, der drog af Sted til de sønderjyske Krigs
skuepladser. Han følte sig helt ud som en dansk Dreng og har .neppe 
tænkt paa, at han var Jøde. Trier blev Student i 1855. Ogsaa han stude
rede Teologi. Under Studierne lærte han snart en anden teologisk Stu
dent at kende. Hans Navn var:

6*
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Christoffer Baagø (1836—1915). Hans Fader ejede Svaneapoteket paa 
Østergade. Han var af Præstesiægt, en Søster til ham var gift med Ge
neral Hedemann, der ledede de danske Tropper i 1848. Han stod Fad
der til den lille Christoffer. Moderen var Præstedatter. Baagø gik en 
Tid i Mariboes Skole, senere kom han i Roskilde Latinskole og boede 
hos Rektor Bloch, hvis Datter Grethe var gift med Professor Christian 
Paulsen i Kiel, der var en af de første, der slog til Lyd for det danske 
Sprogs Ret i Sønderjylland. Baagø færdedes meget i Roskilde Dom
kirke, her vaktes hans Sans for Kirkebygningskunst. Bag Alteret staar 
Dronning Margrethes Sarkofag. Den mindede ham om Nordens Enhed; 
og han var senere stærkt optaget af denne Tanke. Baagø blev Student i 
1855 samme Aar som Trier. Han førte senere Trier sammen med

Jens Nørregaard (1838—1913). Dennes Fader var Kancellisekretær. 
Moderen var en Præstedatter fra Ribe. Jens Nørregaard kom til at gaa 
i Borgerdydskolen, hvor Skolens Leder Martin Hammerich lærte ham 
at elske dansk Sprog og dansk Digtning. En af Lærerne var Rudolf 
Frimodt, der senere var med til at grundlægge Københavns Indre Mis
sion. Det var nok hans Paavirkning, der fik Nørregaard til at vælge det 
teologiske Studium. Nørregaard var ikke alene en særdeles velbegavet 
ung Mand, han var ogsaa ualmindelig munter og livsglad. Han elskede 
Musik og Skuespilkunst, var en ivrig Danser, og saa dygtig i dette Fag, 
at hans Danselærer foreslog Faderen at lade Drengen gaa til Balletten. 
Nørregaard blev Student i 1856. Trier, Nørregaard, Baagø og en juridisk 
Student dannede et lille Samlag, der blev kladt Sladderasticum. De holdt 
ofte Sammenkomster paa Triers Værelse.

Det var denne lille Gruppe, Ludvig Schrøder ved Ernst Trier kom i 
Forbindelse med. Senere blev Schrøder kendt med og nær knyttet til 

Heinrich Nutzhorn (1833—1925). Han var Søn af en bekendt Læge. 
Moderen var Søster til Pastor Feilberg i Ullerup i Sundeved, hvis Søn 
Henning Fr. blev den bekendte Præst og Folkemindeforsker H. F. Feil
berg. Han var altsaa H. Nutzhorns Fætter. Heinrich gik i Melchiors 
Skole og blev Student i 1850. Han var musikalsk begavet og begyndte 
tidligt at komponere Melodier. Forøvrigt var han meget optaget af Dan
marks Historie. Han havde ikke travlt med at læse til Eksamen, men 
lagde mere Vægt paa at faa noget ud af Ungdomstiden. Han tog først 
teologisk Embedseksamen i 1860. — En Søndag gik han igennem Løn
gangsstræde og hørte da en særlig fuldttonende Sang klinge ud fra Var-
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tov Kirke. Han droges af Sangen, gik ind i Kirken for at være med i 
Sangen og hørte da ogsaa Præstens Prædiken. Ved Udgangen af Kir
ken tog han en Mand i Armen og spurgte ham: »Hvem er det, som præ
diker her?« »Det er jo Grundtvig!« svarede Manden. Nutzhorn gik se
nere oftere i Vartov for at være med i den levende Sang. Gennem en 
Slægtning kom han i Forbindelse med Grundtvigs Svigersøn P. O. Boi
sen. Og da denne mærkede, at Nutzhorn var særlig sangkyndig, bad han 
ham lede Sangen ved nogle Møder, hvor Grundtvig holdt Foredrag. Der
ved kom han ogsaa til at høre Grundtvigs folkelige Tale. Foreløbig var 
han dog mest optaget af Søren Kierkegaard, der oftere kom i hans Hjem, 
da Faderen var Kierkegaards Læge.

Af de fem teologiske Studenter, som her er omtalt, var altsaa de fire 
fødte og vokset op i København; og de var alle fra velstaaende Hjem, 
saa de kunde hengive sig til at leve et rigt Ungdomsliv uden at føle sig 
trykket af Krav om en hurtig Afslutning paa Eksamenslæsningen. Med 
Ludvig Schrøder var det lidt anderledes. Han maatte søge Undervis
ningsarbejde for at skaane sin gamle Fader for Udgiften til hans Under
hold. Men det hindrede ham ikke i sammen med de nævnte Kammerater 
at leve med i det bedste i dansk Aandsliv, der var fremme i Tiden.
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Det var en sjælden lykkelig Tid, da disse unge studerede i Køben
havn. Vort Folk var nylig kommet igennem Treaarskrigen paa en saa- 
dan Maade, at det havde styrket Folkets Selvfølelse. Kongen havde givet 
Enevoldsmagten fra sig og havde givet Folket Del i Statens Styrelse. Den 
mærkelige Bevægelse, der kom ude fra Europa, og som her fik Navnet 
»Aanden fra otte og fyrre« havde løftet Sindene ud af de sædvanlige 
Folder og som aldrig før aabnet Udsigt til et lysere og rigere Folke
fællesskab.

København var i disse unges Studentertid en lille hyggelig By paa ca. 
150.000 Indbyggere. Og her levede Nordens to betydeligste Aandsper
sonligheder paa samme Tid, Grundtvig og Søren Kierkegaard. Den sid
ste døde ganske vist i 1855; men hans voldsomme Angreb paa »den of
ficielle Kristendom« naaede netop sit Højdepunkt ved den Tid, da flere 
af de nævnte unge blev Studenter; og det kunde ikke undgaas, at teo
logiske studerende blev paavirkede deraf.

Ludvig Schrøder var allerede fra Barndommen af bekendt med nogle 
af Grundtvigs Skrifter. Og han begyndte ogsaa med at gaa i Kirke i 
Vartov, da han kom til København; men da han sluttede sig til den 
ovennævnte Kammeratflok, fulgte han den til Gudstjeneste hos Pastor 
Nicolaj Blædel (1816—79) i Garnisons Kirke. Blædel var en overordent
lig veltalende og dygtig Prædikant, og dertil havde han vakt adskillig 
Beundring ved sin mandige Optræden under den store Kolera-Epidemi 
i 1853. Og de unge hørte ham ikke alene i Kirken, men kom ogsaa i 
hans Hjem til Sammenkomster, som han holdt med unge studerende.

I 1856 gæstede Studenter fra Kristiania, København og Lund paa en 
stor Fællesrejse Kalmar, Visby, Stockholm og Upsala. Under en af 
Festlighederne udtalte den svensk-norske Konge Oscar I de berømte 
Ord: »Herefter er en Krig mellem de skandinaviske Brødre en Umu
lighed!«

Nutzhorn og Baagø var med paa Turen; mens Nørregaard, Trier og 
Schrøder var bleven hjemme; men da Nordmændene paa Hjemvejen 
gæstede København, var de med til at tilrettelægge nogle festlige Sam
menkomster med dem, hvorved der sluttedes Bekendtskaber og i enkelte 
Tilfælde livsvarigt Venskab.

I 1857 afholdtes det første skandinaviske Kirkemøde i København. 
Her havde vore unge Folk Lejlighed til at høre betydelige kirkelige Per
sonligheder fra Broderlandene. Men det, der gjorde stærkest Indtryk,
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var en Forhandling om Grundtvigs kirkelige Anskuelse. Det var ikke 
saa meget Grundtvigs egen Tale, der slog ned i Hjerterne, som det 
var et Indlæg af den nysudnævnte Biskop i Aalborg P. Chr. Kierke- 
gaard. Kierkegaard, der var en baade lærd og meget veltalende Mand, 
var en ivrig Discipel af Grundtvig, og han fulgte Mesteren i Opfattelsen 
af Trosbekendelsen som et Ord af Vorherres egen Mund. Hans Indlæg 
i Debatten var ganske uforberedt; men han talte med en saadan Klar
hed og overbevisende Kraft, en saadan Glød og Hjertevarme, at mange 
af Tilhørerne aldrig glemte det. Fra denne Stund vidste Ludvig Schrøder, 
hvad Grundtvig mente med Udtrykket »Det levende Ord«; og han op
levede Sandheden af, at det levende Ord kan herske som en Konge midt 
iblandt sine Fjender, sagde han senere.

Aaret efter stiftedes en Studentersammenslutning, der fik Navnet 
Lille Theologicum. »Maalet var, at vi med hverandre skulde fordybe os 
i Apostelskriften paa en frugtbarere Maade, end vi blev førte til ved 
Universitetsforelæsningerne,« meddeler Ludvig Schrøder. Paa et Bil
lede af Deltagerne ses elleve unge Mænd samlede paa Triers Værelse.



88

Schrøder sidder i Sofaen midt for Bordet med Pen og Protokol for at 
nedskrive, hvad det kan være af Betydning at bevare. Hos ham i So
faen sidder Baagø og Nørregaard, mens Ernst Trier staar for Enden af 
Bordet med Bibelen i Haanden.

I 1859 holdtes det andet skandinaviske Kirkemøde i Lund. Her del
tog ogsaa de unge fra Lille Theologicum. Den Drøftelse, der fik de va
rigste Følger for dem, fandt dog ikke Sted paa selve Mødet, men under 
Hjemturen om Bord paa Dampskibet. To unge Nordmænd Olaus Ar- 
vesen (1830—1917) og Herman Anker (1839—96) var med. De slut
tede sig nær til Lille Theologicum Folkene. Men Arvesen bebrejdede de 
danske Studenter, at de ikke gik i Kirke hos Grundtvig. Her gik de i 
samme By som denne Mand, der var den største Aandspersonlighed i 
Norden, og hørte ham ikke. Det var ganske uforsvarligt. Han var jo nu 
en gammel Mand og kunde falde bort naar som helst; og da vilde de 
bittert fortryde, at de ikke havde lært ham at kende. Ordskiftet fandt 
især Sted mellem Trier og Arvesen. Trier forsvarede sig med at sige, at 
det var ham imod at blive kaldt Grundtvigianer. Til sidst greb Arvesen 
Trier i Skuldrene og sagde ham ind i Ansigtet: »Du er fejg, Vennen 
min!« Trier tav, hvad der ellers ikke laa for ham. I sit Hjerte maatte han 
give Arvesen Ret.

Der blev holdt Taler om Bord og sunget flere Sange. Sangen lededes 
af P. O. Boisen. Han blev paa denne Rejse meget indtaget i de unge fra 
Lille Theologicum og de to Nordmænd. Og da han kom hjem, fik han sin 
Svigermoder til at indbyde disse unge til Grundtvigs Fødselsdag, som 
var fem Dage senere.

Denne Indbydelse og det Besøg, der fulgte heraf, blev Indledningen 
til Lille Theologicums fulde Tilslutning til Grundtvig. Og da de unge 
først var kommen i nær Berøring med Grundtvig, blegnede efterhaan- 
den al anden Indflydelse ved Siden af Grundtvigs. I Vinteren 1860—61 
og de to følgende Vintre holdt Grundtvig en Række kirkehistoriske 
Foredrag i sit Hjem. De er senere udgivet i en Bog under Titlen »Kirke
spejl«. Ved disse Foredrag var de fleste af de unge, der her er Tale om, 
til Stede sammen med de to Nordmænd Anker og Arvesen. Den af de 
unge, der personligt kom til at staa Grundtvig nærmest, var Ernst Trier; 
men Schrøder var den, der opfattede hans Tanker klarest og dybest.

Det var sjældent grødefulde Ungdomsaar, disse Mænd oplevede i 
Tiden op imod 1864. De rige aandelige Indtryk, de modtog ved Guds-
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tjenester, Kirkemøder og Kammeratsammenkomster, har bragt deres 
modtagelige Sind til en Blomstring, der senere bar sin rige Frugt, da de 
blev Ungdomslærere. — Universitetsundervisningen synes ikke at have 
givet dem andet Udbytte end det rent faglige.

Schrøder tog teologisk Embedseksamen i 1860 samme Aar som Nutz- 
horn. Hans Ønsker syntes paa denne Tid nærmest at pege i Retning 
af en senere Gerning ved Universitetet. Men i 1861 blev han, som det 
tidligere er meddelt, Vikar for Forstanderen ved Rødding Højskole; 
og Aaret efter blev han Sofus Høgsbros Efterfølger som Forstander. In
den han overtog denne Stilling holdt han Bryllup med Charlotte Wag
ner, en rigt begavet og elskelig Kvinde i hvis Hjem Lille Theologicum- 
Folkene af og til samledes. Hendes Moder var Officersenke. — Paa 
Grundtvigs Raad fulgte Heinrich Nutzhorn Schrøder til Rødding som 
Lærer i Sang og Historie.

Jens Nørregaard fik sin Eksamen i 1861. Han tænkte sig ligesom 
Schrøder nærmest sin Fremtid som Universitetslærer, foreløbig var han 
Lærer ved forskellige Skoler. Ernst Trier tog Eksamen i 1863, og Chri
stoffer Baagø først i 1864.

Saa kom Krigen. Jens Nørregaard havde under Paavirkning af den
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truende Krig meldt sig ind paa Sko
len for Officersaspiranter. Da han 
var færdig med Uddannelsen, holdt 
han Bryllup med sin Fæstemø Anna 
Fabritsius de Tengnagel fra Herre- 
gaarden Petersgaard i Sydsjælland 
og drog saa til Fronten, hvor han 
som Løjtnant deltog i Kampene paa 
Dybbøl, indtil Skanserne faldt den 
18. April. Ernst Trier kom efter 
mange Anstrengelser derfor med i 
Krigen som Feltdegn. Under sit Op
hold paa Fyn blev han forlovet med 
Marie Abel fra Dalum Præstegaard. 
Hun blev ham senere en trofast og 
selvopofrende Hustru.

De fem Mænd, der er omtalt oven
for, og adskillige andre af dem, der 

blev Forstandere og Lærere ved Folkehøjskoler, havde faaet deres Ud
dannelse ved Universitetet, men det store Flertal af Arbejderne i Folke
højskolen i den Tid, her er Tale om, fik deres Uddannelse paa Lærer
seminarierne. Nu var det jo med disse som med Universitetet, at de vel 
kunde meddele en udmærket faglig Undervisning, men nogen aande
lig Paavirkning i Retning af Folkelighed og Kristendom modtog de unge 
i Reglen ikke paa disse Skoler.

Fra denne Regel maa dog gøres to Undtagelser, som her lige skal 
nævnes, Snedsted-Ranum Seminarium i Perioden 1842—50 og Jelling Se
minarium i Aarene 1856—70, der i disse Aar lededes af henholdsvis 
Ludvig Chr. Müller (1806—51) og H. J. M. Svendsen (1816—72).

De to Mænd var begge fødte og opvokset i København i gode Bor
gerhjem. De var ogsaa begge teologiske Kandidater og havde sluttet sig 
nær til Grundtvig og den Kreds, der samlede sig om ham. Af Müllers 
Elever kan nævnes: Morten Eskesen, Povlsen Dal, J. T. A. Tang. End
videre er Politikeren C. Berg Müllers Elev. Af Svendsens Elever blev 
H. Rosendal, Rasmus Hansen (Ryslinge og Vældegaard), Jørgen Ter- 
kelsen, J. H. Andersen, K. Kristensen (Hoven) og L. Maltesen bekendte 
Højskolemænd.



Naar der er Tale om Forbere
delse til Højskolegerningen, kan 
der være Grund til at nævne Præ
sten F. E. Boisen, en Broder til den 
flere Gange nævnte P. O. Boisen. 
F. E. Boisen kaldes ogsaa Budstik
ke-Boisen efter et lille Ugeblad, 
han udgav. Han var en sjældent 
varmhjertet og ualmindelig velta
lende Mand. Han var en Tid Præst 
i Sdr. Vilstrup ved Haderslev. Her 
samlede han og hans Hustru unge 
Kvinder fra Egnen til en »Danne
kvindeskole«, fortæller Datteren 
Jutta. »Eleverne kom om Efter
middagen fra Hjemmene og blev 
i 3—4 Timer. Fader holdt da Fore
drag for os, min Søster Nanna og 
jeg gik ogsaa med, vi skrev danske 
Stile, lærte Sange udenad og sang,
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saa det klang!« Her har man, er Jutta og Frede Bojsen

det bleven sagt, den første Spire 
til de danske Pigehøjskoler.

Fem af F. E. Boisens Børn kom til at arbejde i Folkehøjskolens Tje
neste. L. P. Boisen er allerede nævnt som Forstander for Gedved Høj
skole og Seminarium. Fra dette Seminarium udgik senere ikke saa faa 
Højskolelærere og Forstandere, flere af dem har aflagt varme Vidnes
byrd om, hvad de der har modtaget af aandelig Berigelse og Tilskyn
delse. Frede Bojsen blev Grundlægger af Rødkilde Højskole paa Møen. 
En Datter Marie eller Mix blev gift med den før omtalte Nordmand Her
man Anker, der grundlagde Sagatun Højskole i Norge; en anden Datter 
Nanna blev gift med den før omtalte Forstander N. J. Jensen paa Hind
holm Højskole. Senere oprettede de en Højskole ved Æbeltoft, hvor 
Fru Nanna virkede meget for at forskønne og forædle kvindeligt Haand- 
arbejde. Jutta, der blev gift med Præsten F. D. Møller, blev senere Høj
skolemor paa Sorø, Lyngby og tilsidst paa Broderens Højskole paa Møn. 
Alle disse Søskende har med Varme og Inderlighed sluttet sig til og vi
dereført Grundtvigs Højskoletanke; men samtidig har de været stærkt 
optaget af at virkeliggøre disse Tanker i Samfundslivet. De to Brødre
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blev begge Politikere, og Fru Jutta blev en førende Skikkelse indenfor 
Kvindesagsbevægelsen.

Ovenfor er der fortalt om en aandelig Forberedelse, der kunde gøre en 
Række Mennesker skikkede til at blive Ungdomslærere. Men denne Be- 
redelse kunde have ført dem i mange Retninger. Den Begivenhed, der 
bragte de her omtalte Mænd og Kvinder ind i Højskolearbejdet, var 
Fædrelandets Ulykke i 1864. Ulykken skabte ikke Kræfterne hos dem; 
thi Sorg og Ulykke skaber ikke Liv; men den førte til, at Kræfterne blev 
samlet og sat ind i en bestemt Retning.

Nederlaget i 1864 føltes af mange som et saa lammende Slag, at de 
mistvivlede om, at vort Land kunde fortsætte sin Tilværelse som selv
stændig Stat. Skaane, Halland og Blekinge tabtes i 1660, Norge skiltes 
fra Riget i 1814, og nu 50 Aar efter tabtes ikke alene de tyske Lande 
Holsten og Lauenborg, men ogsaa det danske Slesvig. Hvad blev det 
næste?

Skulde man bygge Haabet om Rigets fremtidige Bestaaen paa Landets 
Størrelse, Folkets Mængde og Ernæringskildernes Rigdom, var Udsig
terne ikke gode. Men den Skare af unge, der her er fortalt om, og mange 
andre, havde oplevet en saadan Berigelse af deres indre Liv og erfaret en 
saadan Styrke i det aandelige Fællesskab med Kammerater og Lære
mestre, at de syntes, det var umuligt, at dette Liv kunde forgaa. Og var 
der ikke med Grundtvig opgaaet et Lys for det danske Folk, som gjorde 
det til en Pligt for danske unge at sætte alt ind paa, at dette Lys kunde 
komme til at skinne for hele Folket, saa at dette derefter kunde komme 
til at lyse for den øvrige Menneskehed. Den Gud, som havde skabt 
Menneskene og fordelt dem over Jordkuglen, og som havde givet sin Søn 
for at frelse disse Mennesker, han havde jo dog fremdeles Styret. — Alt- 
saa ud til Arbejde paa Folkeageren. Lad Drømmene om Professorstole 
og Bispekaaber faldel Lad Kravet om Trygheden i en økonomisk sikret 
Stilling gaa samme Vej. Grundtvig havde jo forsaget alt saadant, og stod 
nu i Dag ombølget af Tusinders Beundring og Tak. Lad os gaa i hans 
Fodspor og stile mod de Maal, han har peget paa. Vi har lidt Nederlag 
paa den ydre Front ved Dannevirke og Dybbøl. Lad os nu fylke Kæm
perne paa den indre Kampplads, den aandelige Front. Der vinker Sejren 
os for Folkets Liv i Fremtiden. Og saa sang man sig Mod til i Mesterens 
Sang fra 1848.



Anders Jørgensen
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Christoffer Baagø

Fæderneland!
Som paa Afgrundens Rand, 
midt i Bølgerne blaa 
skal du blomstrende staa, 
med din Maj og med dine Kærminder, 
som en Mø med letrødmende Kinder; 
du endnu har det bedste tilbage, 
det laa gemt hos den gamle af Dagel

IL Højskoler i de enkelte Landsdele.

Det vil være umuligt her at omtale alle de Skoler, der blev oprettet i 
Aarene 1864—94. Her vil blot de Skoler blive omtalt, som var i Virk
somhed endnu i Aaret 1892—93. De vil blive omtalt i hver Landsdel 
for sig; men indenfor Landsdelen i Tidsfølge efter deres Oprettelsesaar. 
De Skoler, der er oprettet før 1864, vil kun blive omtalt for saa vidt de 
var i Gang ved vor Periodes Slutning. En Undtagelse gøres dog med 
Rødding og Koids Højskole i Dalum.
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Sjælland.
Høng Højskole oprettedes allerede i 1864, men i Landsbyen Sæby ved 

Tis Sø. Det var den tidligere omtalte Forstander E. M. Rottwitt fra 
Uldum Højskole i Jylland, der fik Skolen i Gang. Den Mand, der kom 
til at give Skolen sit Præg, efter at den var flyttet til Høng, var Anders 
Jørgensen (1839—1915). Han var en Husmandssøn fra Fyn, havde 
Lærereksamen og havde i nogle Aar været Lærer ved Holsteinsminde 
Børnehjem og paa Hindholm Højskole. Han overtog Skolen i Høng 
i 1872. Jørgensen var en barnligt troende, mild og venlig Mand, der 
havde let ved at vinde de unges Tillid. Han var ikke bange for at op
tage praktiske Fag paa Højskolens Undervisningsplan. Han blev paa 
mange Maader en udmærket Leder for danske Husmænd baade i aande- 
lige og praktiske Spørgsmaal. Skolen arbejdede sig under hans Ledelse 
langsomt fremad, i enkelte Halvaar havde den over 80 Elever, i 1892—93 
havde den 65 og 64 Elever Vinter og Sommer.

Vallekilde Højskole blev oprettet af Ernst Trier i 1865. Da Trier var 
kommen tilbage fra sin Virksomhed som Feltdegn under Krigen, havde 
han først Planer om at faa en Børneskole i København. Men under en 
Samtale med Grundtvig opfordrede denne ham stærkt til at oprette en 
Højskole. Under Krigen var han bleven bekendt med Kapellanen i 
Vallekilde V. J. Hoff. Efter Forhandlinger med ham og med Egnens 
Folk begyndte han saa til Novbr. 1865 at holde Højskole i Peder Frede- 
riksens Storstue i Vallekilde. Arbejdet lykkedes saa godt, at han den 
næste Sommer turde købe Jord og bygge en anseelig Skolebygning, der 
blev taget i Brug til Novbr. 1866. I Foraaret 1867 holdt han Bryllup med 
sin Fæstemø fra Fyn. Elever strømmede til. Allerede i 1873—74 havde 
Skolen over 100 Elever Vinter og Sommer. I 1892—93 var der 200 paa 
Vinter- og 113 paa Sommerskolen. — Trier havde en enestaaende Evne 
til at vinde Elevernes Tillid. Trods det, at han var Jøde og Køben
havner, kunde han tale til danske Bønderkarle og Piger, saa det fik af
gørende Betydning for hele deres Liv. Anton Nielsen, der var Elev og 
Lærer hos ham en Vinter, siger: »Trier var stor i sin oplivende og hen
rivende Veltalenhed; men han var uimodstaaelig i sin varme kærlige 
Ydmyghed!«

Rødkilde Højskole oprettedes i 1865 af Frede Bojsen (1841—1926). 
Han var teologisk Kandidat fra Københavns Universitet, men havde og- 
saa studeret ved Universitetet i Upsala. Han deltog som Løjtnant i Kri-
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gen i 1864. Ved sit, Giftermaal med den norske Godsejerdatter Karen 
Anker blev han sat i Stand til at rejse en Højskole. Den kom til at ligge 
paa Møen, hvor Faderen den Gang var Præst. Bojsen havde den store 
Sorg at miste sin yndige Hustru, inden den nye Skolebygning var fær
dig. Han havde udmærkede Evner som Højskolemand; men i 1869 lod 
han sig vælge til Folketinget. Her blev han snart en af Forgrunds
figurerne; og der blev da ikke saa mange Kræfter tilovers til Højskole
gerningen. Han maatte da ogsaa snart overlade Ledelsen til andre. Den 
Mand, der kom til at præge Højskolen i mange Aar, var Fynboen J. H. 
Andersen (1840—1909). Han var Seminarist fra Jelling og havde været 
Lærer ved Gedved Højskole og Seminarium. Han ledede Skolen fra 1874. 
Der knyttedes efterhaanden flere Fagafdelinger til. I 1892—93 var der 70 
Elever paa Vinter- og 42 paa Sommerskolen.

Blaagaård-Emdrupborg Højskole oprettedes i 1867 af J. T. A. Tang 
(1828—1904) i Forbindelse med Blaagaards Seminarium. Den flyttedes i 
1872 til Emdrupborg. En Række fremragende Lærere har virket ved 
Skolen. Dens Elevtal har ligget omkring 50 paa hvert Hold.
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Freerslev-Hjørlunde Højskole blev ogsaa begyndt i 1867 af Ernst 
Triers Fætter, Medlem af Lille Theologicum, Otto Jacobsen. Det lykkedes 
dog ikke for ham at holde Skolen i Gang. Heller ikke hans Efterfølger 
Povlsen Vimtrup, magtede Opgaven; men saa traadte Morten Pontoppi- 
dan (1851—1931) til. Han flyttede i 1880 Skolen til Hjørlunde, hvor den 
i nogle Aar havde omkring 50 Elever paa hvert Hold, men saa tog Be
søget af; og i 1891 overlod Pontoppidan Skolen til Seminarist J. Jørgen
sen. Den havde i 1892—93 15 og 14 Elever paa Holdene.

Brøderup Højskole kom i Gang i 1867 med Ludvig Schrøders Broder 
Johannes som Forstander. Han fortsatte dog kun i faa Aar, og andre 
Forstandere tog fat. Men først da Emil Dam i 1890 traadte til, fik Sko
len betydelig Fremgang.

Hindholm Højskole, som før er omtalt, fik i 1867 en ny Forstander 
Christian Nielsen (1835—91). Han var en Haandværkersøn fra Øst- 
himmerland. Han havde Lærereksamen fra Jonstrup, men ved Siden af 
Eksamenslæsningen studerede han ivrigt Grundtvig og Søren Kierke- 
gaard. Under en toaarig Lærervirksomhed ved den danske Garnison i 
Altona læste hans Tysk, Fransk og Engelsk og saa tyske Skuespil i 
Hamborg. I 1858 blev han Lærer ved Hindholm Højskole, under Krigen 
i 1864 var han med i Kampen som Løjtnant. Han blev taget til Fange 
den 18. April. Med denne alsidige Uddannelse var han vel udrustet til 
sin Gerning. Under hans Ledelse voksede Hindholm op til at blive en 
af Landets bedst besøgte Højskoler. Af hans Lærervirksomhed frem
hæves især hans Undervisning i Dansk og hans Oplæsning af danske 
Forfattere, særlig Holberg. I Løbet af 1880’erne gik Elevtallet, der længe 
havde svinget mellem 100 og 170, noget ned. Hans Efterfølger blev 
Landbrugskandidat H. Larsen.

Karise Højskole i Stevns oprettedes i 1869 med den senere bekendte 
Forfatter og Børnehjemsforstander Leopold Budde (1836—1902) som 
Forstander. Den, der igennem en lang Aarrække kom til at præge Sko
len, var dog Ærøboen K. C. Knudsen (1843—1930). Han var Seminarist 
fra Blaagaard og havde været Lærer ved forskellige Højskoler og Land
brugsskoler. Han erhvervede sig efterhaanden meget stor Indsigt i Fysik 
og Kemi. Og det var disse Fag, der laa i Forgrunden paa hans Skole. 
Men ellers var Grundtonen som paa andre gode Folkehøjskoler. Elev
tallet laa gennemsnitlig omkring 25 Sommer og Vinter.

Ondløse Højskole, 3 Mil Sydvest for Holbæk, oprettedes i 1873. Un-
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Chr. Nielsen

der skiftende Forstandere var den et godt Samlingssted for Egnens Ung
dom. Fra 1888 var Sofus Banke, Elev af Anton Nielsen og Seminarist 
fra Gedved, Forstander. Skolen førte fremdeles en meget beskeden Til
værelse.

Vældegaard Kvindeskole ved Gentofte oprettedes i 1884 af Forstander 
Rasmus Hansen fra Ryslinge Højskole. Skolen meddelte udvidet Under
visning for Kvinder paa et toaarigt Kursus, men lededes ellers som Høj
skole.

Sorø Højskole oprettedes i 1888 af Fru Jutta Bojsen Møller (1837— 
1927) med cand. teol. K. Bjerre som Forstander. Skolen havde i 1892—93 
92 Elever om Vinteren og 143 om Sommeren.

Haslev Højskole oprettedes i 1891 af Venner af »Indre Mission«. For
stander blev Seminarist P. C. Davidsen. Skolen havde i 1892—93 48 og 
79 Elever Vinter og Sommer.

Grundtvigs Højskole paa Marielyst, der er omtalt foran, fortsatte til 
1890 med Carl Grove (1828—95) som Forstander. I dette Aar flyttedes 
Skolen til Lyngby, hvor den fra 1892 fik H. Rosendal, der kom fra 
Vinding Højskole, til Forstander. Skolens Elevtal laa i Groves Tid i 
Reglen mellem 20 og 30.
Danmarks Folkehøjskole 7
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Lolland, Falster og Bornholm.
Allerede i 1867 oprettedes med virksom Støtte af Pastor Wegener, 

Halsted, den første Forstander for Rødding Højskole, en Højskole i 
Abed paa Lolland, nær Søllested. Cand. polyt. N. P. G. Jensen, der 
havde været Lærer paa Hindholm Højskole, blev Forstander. Men Sko
len fik kun Held til at samle et lille Elevtal. Den virkede delvis som 
Realskole.

Nørre Ørslev Højskole paa Falster oprettedes 1878 af den fynske 
Gaardmandssøn, Seminarist fra Blaagaard og i 7 Aar Lærer ved Rys
linge Højskole, Niels Højgaard (1841 —1925). Det lykkedes dog ikke 
hverken ham eller hans Efterfølger Th. Jensen, trods dygtigt og godt 
Arbejde, at samle Elever fra fjernere Egne og fra den hjemlige Kreds 
var Tilslutningen ikke stor. Elevtallet naaede sjældent over 20.

Bornholms Højskole oprettedes i 1867 med Skolelærer P. J. Bon som 
Forstander. Skolen var i en Aarrække godt besøgt. Men eftersom For
bindelsen med København blev lettere, var de unge tilbøjelige til at tage 
paa sjællandske Skoler; og det blev svært at holde Elevtallet paa en 
rimelig Højde. Bon fratraadte som Forstander i 1876. De følgende For
standere fortsatte kun i faa Aar; Skolen holdtes dog i Gang; i 1891—92 
var der 19 Elever om Vinteren og 9 om Sommeren.

Fyn.
Koids Højskole i Dalum fortsatte til Koids Død i 1870. Den blev 

derefter drevet udelukkende som Pigeskole i en Række Aar med J. P. 
Lebæk, der var gift med Koids Søster Marie, som Forstander. Tilslut
ningen var god i de første 10 Aar, ja et enkelt Aar var der endogsaa 
over 100 Elever; men saa gik Tallet ned. Og i 1883 gav Lebæk op. Fra 
1886 har Bygningerne givet Rum for Dalum Landbrugsskole.

Ryslinge Højskole blev grundlagt af Sognepræst Johs. Clausen (1832— 
1908). Han var blevet indsat i Embedet i Ryslinge efter Vilh. Birkedals. 
Afsættelse i 1866. Clausen havde hidtil sluttet sig til Indre Mission; 
men i Ryslinge kom han efterhaanden den grundtvigske Retning nær
mere. Clausen var selv Forstander i 10 Aar, indtil han blev forflyttet. 
Til Medhjælpere i Skolen havde han en Sønderjyde, Elev fra Tønder 
Seminarium, P. Thomsen. Senere kom Rasmus Hansen (1836—1901) tik 
en Gaardmandssøn fra Middelfartegnen, Elev fra Jelling Seminarium med 
Tillægsstudium paa Polyteknisk Læreanstalt, Løjtnant i Krigen i 1864.
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Fru Sofie Lund, født Laurent

Han var Forstander for Højskolen 1877—84. Det var Uoverensstem
melse med Befolkningen om politiske Spørgsmaal, der fik ham til at for
lade Ryslinge og grunde Skolen paa Vældegaard. Efter Rasmus Hansen 
fulgte Alfred Povlsen paa Forstanderpladsen. Og med ham gaar Høj
skolen ind i en Periode, hvor den indtager en førende Plads; men For
tællingen herom hører hjemme i næste Periode.

Vejstrup Højskole oprettedes is'ær paa Foranledning af den opvakte 
Bonde og Rigsdagsmand Christen Hansen. Han stod i nært Venskabs
forhold til Kold og havde faaet oprettet en Friskole paa Egnen, hvor der 
i længere Tid havde været et stærkt kristeligt Røre. Højskolen aabnedes 
i 1867 med Cand. teol. C. M. Kragballe som Forstander. Han blev der 
dog kun et Aar. Efter ham fulgte Seminarist fra Tønder L. B. Povlsen. 
Han ledede Skolen i to Aar, han blev senere en bekendt Frimenigheds
præst i Bovlund i Sønderjylland. Den, der kom til at give Vejstrup Høj
skole et Navn ud over Landet, var Jens Lund (1844—1922). Han var en 
Smedesøn fra Virring ved Randers. Han blev paavirket af den kendte 
grundtvigske Præst M. A. S. Lund, fik Lærereksamen fra Lyngby Semi
narium, blev forlovet med en rigt begavet Kvinde Sofie Laurent, Datter 
af en af Grundtvigs Præstelærlinge, og derefter Lærer paa Hjemegnen.

7*
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I 1869 fik han Tilbud om en Lærerplads paa Vejstrup Højskole. Saa 
holdt han Bryllup med sin Præstedatter og drog til Fyn. Aaret efter 
overtog han Forstanderpladsen. Jens Lund var en overordentlig dygtig 
Skolemand, en djærv og sanddru, retlinet og varmhjertet Personlighed. 
I de poltiske Kampaar i 1880’erne tog han klart Standpunkt, saa der 
kom til at staa Strid om hans Navn; men han vandt alles Agtelse og 
manges Kærlighed.

V ester skerninge-Ollerup Højskole blev oprettet i 1868. Det var Bonde
digteren Mads Hansen, der var Hovedmanden. Han fik den sjællandske 
Skolelærer og Forfatter Anton Nielsen (1827—97) til at overtage For
standerpladsen, selv tog han den økonomiske Risiko. Skolen begyndte 
smaat med 16 Piger; men i de følgende Aar øgedes Flokken, saa der var 
op imod 70 Elever om Vinteren og noget færre om Sommeren. I 1882 
købte Anton Nielsen en Gaard i Ollerup og flyttede Skolen hertil. Pa
stor J. S. Brandt i Ollerup havde fra først af været en af Skolens bedste 
Støtter og blev det fremdeles. I 1884 trak Anton Nielsen sig tilbage som 
Forstander og blev efterfulgt af J. P. Kristensen-Randers. Han var som 
Jens Lund en Smedesøn fra Randersegnen. Sin folkelige Vækkelse fik 
han paa Gedved Seminarium, hvorfra han tog Lærereksamen og i nogle 
Aar var Lærer. Kr.-Randers blev i 1890 gift med en Datter af Politikeren 
C. Berg, Nanna, hun var dansk juridisk Kandidat. Under de to sjældent 
dygtige Menneskers Ledelse vandt Højskolen sig et landskendt Navn. 
Men dette vindes egentlig først i næste Tidsafsnit. Højskolen havde i 
1892—93 119 Elever om Vinteren og 92 om Sommeren.

Køng Højskole i Nærheden af Assens blev anlagt af en Smaamands- 
søn fra den jyske Hede Niels Kierkegaard (1853—1923). Han var Semi
narist fra Blaagaard. Skolen aabnedes 1877. Digteren Chr. Richardt, der 
da var Præst paa Egnen, talte ved Indvielsen. I 1892—93 var der 51 Ele
ver om Vinteren og 28 om Sommeren. Fra 1883 var der knyttet en 
Haandværkerafdeling til.

Særslev Højskole ved Bogense. En af Koids rigest begavede Elever, 
Gaardmandssønnen Klaus Berntsen (1844—1927) fra Eskildstrup paa 
Fyn, i en lang Aarrække Friskolelærer i Højby og dertil Folketings
mand, oprettede i 1882 sammen med Gaardejer Knud Jensen, der var 
Elev fra Vesterskerninge Højskole, en Højskole i Særslev. Den be
gyndte med kun 8 Elever; men i de følgende Aar naaede Tallet op til 
40 om Vinteren og 20 om Sommeren. Kl. Berntsen nedlagde sin Rigs



dagsvirksomhed i 1884 for at ofre 
sig for Skolen; men to Aar senere 
lod han sig atter vælge; og saa tog 
Politikken ham helt. Han havde 
ellers ypperlige Evner som Ung
domslærer. Han ejede en straalende 
Veltalenhed, der rev Tilhørerne med 
til Smil og Graad. Men nu fik han 
ikke Tid til den Fordybelse i Kund
skabsstoffet, der er en Betingelse for 
at blive en god Højskolelærer. Kl. 
Berntsen trak sig tilbage i 1889. 
Hans første Efterfølger Hans Chri
stensen blev der kun kort. Saa kom 
i 1892 Rasmus Nielsen under hvis 
dygtige Ledelse Skolen fik en Ræk
ke gode Aar.

Sørup Højskole ved Svendborg 
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blev oprettet i 1889 af Seminarist H. Gundesen. Den havde i Vinteren 
1892—93 30 Elever og 28 om Sommeren.

Brahetrolleborg Højskole blev oprettet samme Aar. Dens Forstander 
var Seminarist og Løjtnant J. H. Vinther. Skolen havde i 1892—93 28 og 
35 Elever Vinter og Sommer.

Højskoler i Odense. I 1867 oprettede Skolebestyrerinde Fru Julie 
Hejns en Skole for voksne unge Piger i Odense. Den blev i 1883 over
taget af Lærer N. Thomsen, Seminarist fra Gedved. Elevtallet laa i 
Reglen mellem 30 og 40.

I 1879 begyndte Lærerinde Marie Jørgensen, der havde Eksamen fra 
Frk. N. Zahles Skole i København, en Højskolevirksomhed ogsaa i 
Odense. Kursuset var toaarigt og delt i to Afdelinger. Det var kun for 
unge Piger. Skolen havde i 1892—93 63 Elever.

Jylland.
I 1864 begyndte A. Chr. Povlsen Dal en Højskole i Galtrup paa Mors, 

hvor der siden Slutningen af 1830’erne havde været afholdt gudelige 
Forsamlinger. Det kristelige Røre havde her som anden Steds beredt 
Jordbunden for et folkeligt Oplysningsarbejde. Povlsen Dal (1826—99)
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var en Møllersøn fra Lemvig Egnen, var Seminarist fra Snedsted og 
havde i 12 Aar været C. Koids Medhjælper paa Fyn. Han var saaledes 
særdeles vel rustet til Gerningen. Den lykkedes ogsaa godt, indtil 
Uoverensstemmelser med Frimenigheden lagde Hindringer i Vejen. I 
1883 brød han op og rejste til Amerika. Han kom dog senere hjem og 
døde som Landmand paa Øen. Hans Efterfølger blev Seminarist Georg 
Himmelstrup. Skolen havde i 1892—93 19 og 18 Elever Vinter og 
Sommer.

Askov Højskole. Efter Fredsslutningen mente Schrøder og Nutzhorn 
ikke, det kunde nytte at forsøge at holde Højskole i Rødding, der nu 
laa under tysk Styre. De begyndte da under meget beskedne Forhold 
at holde Højskole i Landsbyen Askov i Malt Sogn tæt Nord for Græn
sen. Skolen fandt god Støtte hos de gudelig vakte i Sydjylland med 
Peder Larsen, Dons, i Spidsen. Ved Skolelivets Tilrettelægning fulgte 
man nu den Skik, Kold havde indført, at Forstanderen har Eleverne 
paa Kost. Fru Schrøder fik her Lejlighed til at udfolde sine sjældne 
Evner som Husmoder. Og Schrøder blev snart indenfor Højskolefolke
nes Kreds noget af et samlende Midtpunkt, som han havde været det 
indenfor Lille Theologicum i de unge Dage. I Undervisningen stod Nutz
horn ved hans Side som en jævnbyrdig Arbejdsfælle. Skolen vandt snart 
god Tilslutning fra alle Landets Egne. Allerede i 1870’erne naaede man 
op imod 200 Elever.

Rødding Højskole. Selv om Røddinglærerne flyttede til Askov, blev 
der alligevel gjort Forsøg paa at fortsætte Højskolearbejdet i Rødding. 
Det var Cornelius Appel, Lærer ved Tønder Seminarium, der fra 1866 
gjorde Forsøget. Han blev dog snart hindret i at holde Karleskole; men 
det lykkedes at holde Sommerskole for Piger lige til 1885. Det var en 
meget betydningsfuld Gerning, der her blev øvet, som ikke alene kom 
de unge Piger til Gode, der besøgte Skolen. Men hele Omegnens aande- 
lige Liv blev styrket derved. I 1874 blev Appel ordineret til Præst for en 
fri Menighed, der samledes paa Højskolen.

I dette Skolehjem, der var Samlingssted for Menigheden, voksede Ja
cob Appel op, der siden som Lærer og Forstander i Askov og som 
Minister, har betydet saa meget for den danske Højskole og for dansk 
Aandsliv i Sønderjylland.

Vrigsted Højskole. I 1866 blev der i Vrigsted ved Horsens oprettet 
en Højskole. Dens Grundlægger og dygtige Leder gennem mange Aar
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var L. Maltesen (1842—1919). Han var fra et Smaakaarshjem paa Egnen 
og var Seminarist fra Jelling. Hans Undervisning var jævn og stærkt 
virkelighedspræget, men baaret af en egen indre Varme. Fra 1888 var der 
Fællesskole for Karle og Piger om Vinteren. Skolen havde i 1892—93 
85 og 16 Elever Vinter og Sommer.

Testrup Højskole. Først paa Aaret 1866 kom en Sendefærd fra Aar- 
husegnen til Grundtvig for at faa Anvisning paa en Mand, der kunde 
være Forstander for en Højskole, de gerne vilde have rejst i deres Egn 
som en Modvægt mod den af Lars Bjørnbak stærkt materialistisk præ
gede Højskole, som han drev i Viby. Forhandlingerne førte til, at Jens 
Nørregaard lovede at rejse en Højskole for sine egne Penge, naar Mæn- 
dene blot vilde give deres aandelige og moralske Støtte. Skolen blev 
aabnet 1. Novbr. med 21 Elever. Nørregaard havde som nævnt deltaget 
i Krigen som Løjtnant. Om Virkningen heraf har han sagt: »Mellem 
Dybbøls Skanser blev mit Fædrelandssind lagt i Ildprøve, saa det ikke 
kunde slettes!« Vennen C. Baagø fulgte Nørregaard til Testrup som 
Medarbejder. Han havde Aaret før haft den store Sorg at miste sin 
Fæstemø Louise Fog fra Skjold Præstegaard ved Horsens fire Dage, før 
Brylluppet skulde staa. Det var altsaa to prøvede Mænd, der tog fat paa 
Gerningen.



104

De tre Skoler Testrup, Askov og Vallekilde, hvor de fem Kammerater 
fra Studieaarene nu var i Arbejde, kom i de følgende tre Aartier til at 
danne en lille førende Gruppe indenfor Højskolernes Kreds.

Fjellerad Højskole i Aalborg Amt blev ogsaa rejst i 1866. Bag den 
stod Østhimmerlands »Bondevenner«. Dens første Forstander Th. Bjørn
bak var en Broder til Lars Bjørnbak i Viby; og han fulgte i sin Under
visning nogenlunde samme Retning. Kundskabsmeddelelsen laa i For
grunden. Skolen skiftede flere Gange Forstander. Den havde i 1892—93 
22 og 12 Elever Vinter og Sommer.

Vinding Højskole rejstes i den naturskønne Egn Syd for Vejle Fjord 
i det store Højskoleaar 1867. Dens første Forstander og drivende Kraft 
gennem mange Aar var Hans Rosendal (1839—1921). Han var en 
Gaardmandssøn fra Egnen Nordvest for Vejle. Men blandt Forfædrene 
var Præster baade paa Faderens og Moderens Side. Han tog Lærer
eksamen fra Jelling. I 1859—60 var han Lærer paa Grundtvigs Højskole 
paa Marielyst, hvorved han kom i personlig Berøring med den store 
Mester og fik stærke Indtryk deraf. I nogle Aar var han Lærer ved 
Borgerskolen i Vejle. Her oplevede han Krigsbegivenhederne. Han havde 
da en god Forberedelse til Højskolegerningen. Han har i sine senere 
Aar udfoldet en betydelig Forfattervirksomhed af folkelig historisk Art. 
Han var en af Folkehøjskolens ypperste Historiefortællere. I 1892 blev 
han Forstander for Grundtvigs Højskole, der nu var flyttet til Lyngby. 
Vinding Højskole havde i Rosendals sidste Aar 46 og 19 Elever Vinter 
og Sommer.

Klank Højskole, Vest for Aarhus rejstes samme Aar. Dens første 
Forstander var Seminarist E. Aaes. Den skiftede fra Højskole til Land
brugsskole og tilbage igen til Højskole under forskellige Forstandere. 
Fra 1889 fik den en Række gode Aar under Jens Nielsens Ledelse. Men 
de falder mest i næste Periode. Dens Elevtal laa i Reglen omkr. 20 om 
Vinteren og lidt lavere om Sommeren.

Janderup Højskole, en Mils Vej Vest for Varde, oprettedes i 1868 
med cand. phil. Knudsen som Forstander. Den skiftede hyppigt For
stander i de følgende Aar. Sin bedste Tid havde den under Seminarist 
Jesper Madsens Ledelse i Aarene 1877—87. Elevtallet laa da omkr. 30 
om Vinteren og 20 om Sommeren. Skolen fortsatte ind i næste Periode.

Voldby Højskole ved Grenaa blev grundlagt samme Aar. Det var en 
ung Seminarist fra Bornholm, der fik Skolen oprettet og var dens For-
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stander i hele vor Periode. Han hed J. L. Vest og var paavirket af Indre 
Mission. Han var en alvorlig og god Skolemand, en udmærket For
tæller. En af hans Elever skriver: »Vi baade elskede og agtede ham 
højt!« Elevtallet laa omkr. 20 om Vinteren og noget lavere om Som
meren.

Skals Højskole, Nord for Viborg, blev ogsaa begyndt i 1868. Dens 
første Forstander var Povlsen Vimtrup. Han var Seminarist, stærkt paa
virket af Kold, havde været Lærer paa Brøderup Højskole og en kort 
Tid Forstander for Freerslev Højskole. Han var en meget ideel, men lidet 
praktisk Natur. Han ledede kun Skolen i et Aar. Den havde nu forskel
lige Forstandere. Først da Seminarist P. Hvid overtog Ledelsen i 1887, 
kom den ind i en rolig Udvikling. Men det blev fremdeles en lille Skole 
med en Snes Elever. Den havde dog en Del at betyde for Egnen.

Brønderslev Højskole kom ogsaa frem i 1868. Den hørte til den bjørn- 
bakske Retning. Den havde mandlige Elever baade Vinter og Sommer. I 
1870’erne naaede Elevtallet helt op til 80, men dalede noget i 1880’erne. 
I Vinteren 1893 havde Skolen 18 Elever.
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Ask Højskole ved Malling Station er oprettet i 1869. Dens Forstander 
var Lærer J. P. Kristensen, der samtidig var Lærer i Kommuneskolen. 
Den tilhørte ogsaa den bjørnbakske Retning. Den samlede et betydeligt 
Elevtal. Det laa fra midt i 1870’erne omkr. 70 om Vinteren. Om Somme
ren var der baade Piger og Karle, da laa det omkr. 40. Forstander Kri
stensen døde i 1894.

Mørke Højskole i Randers Amt blev samme Aar og ligesom Ask op
rettet for at danne Modvægt mod »det grundtvigske Fantasteri«, der 
havde sit Brændpunkt i Testrup Højskole. Forstander var i hele vor 
Periode M. N. Appelt. Dens Elevtal laa i 1870’erne omkr. 40, men 
dalede noget i 1880’erne. Der var i 1892—93 14 og 13 Elever Vinter og 
Sommer.

Stenum-Vraa Højskole i Vendsyssel oprettedes i 1872. Denne Skole 
fik vidtrækkende Betydning for det aandelige Liv i Vendsyssel af 
grundtvigsk Retning. Grundlæggeren af Skolen var Jørgen Terkelsen 
(1844—1930). Han var født i Hvejsel ved Vejle, tog Lærereksamen fra 
Jelling Seminarium i 1866. Han oplevede Krigen, mens han var paa Se
minariet, og det paavirkede hans Sind stærkt. Ligeledes virkede Grund
lovsindskrænkningen i 1866 som en Krænkelse af Folkets Ret paa hans 
modtagelige Sind. Han virkede i nogle Aar som Friskolelærer. Paa et 
Lærermøde hos Kold i Dalum lærte han sin senere Hustru Inger Al- 
brechtsen fra Stenum at kende. Hun havde været paa Grundtvigs Høj
skole. I hendes Barndoms By Stenum rejstes nu Højskolen; og den fik 
snart god Fremgang. Terkelsen var en meget dygtig Skolemand; og han 
tog ivrigt Del i Tidens politiske Røre, altid paa Frihedens og Folke
styrets Side. Paa Skolen udvikledes et stærkt Mødeliv. De bedste Talere 
fra Danmark og Norge førte her Ordet; og Folk strømmede til fra nær 
og fjern. Skolen flyttedes i 1890 til Stationsbyen Vraa. Dens Elevtal var 
begyndt omkr. 30, men steg langsomt gennem Aarene. I 1892—93 var 
der 69 paa Vinter- og 29 paa Sommerskolen.

Try Højskole i Dronninglund Sogn blev rejst i 1873. Den naaede ikke 
at faa saa stor Tilslutning som Vraa, men arbejdede dog støt og roligt. 
Den første Forstander var Dyrlæge Mørch; men fra 1876 traadte J. H. 
Fogt (1845—1920) til som Forstander. Fogt er født i Asserbølle paa Als, 
hvor han som nittenaarig oplevede Nederlaget i 64. Han søgte Uddan
nelse paa Gedved Seminarium, hvor han under P. Bojsens Undervisning 
fik Lyst til Højskolegerningen. I 1875 kom han til Try som Lærer; og
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Aaret efter blev han Forstander. Hans Gerning synes at have baaret god 
Frugt. Skolens Elevtal har mest ligget omkr. 20. Kun enkelte Gange har 
det været over 30.

Kvissel Højskole mellem Hjørring og Frederikshavn kom i Gang i 
1875. Den første Forstander cand. phil. Viborg tilhørte nærmest den 
bjørnbakske Retning, men var politisk konservativ. Skolen fik en urolig 
Gang, men fortsatte dog. I 1890 solgtes den til Friskolelærer Hagbard. 
Den havde vist kun en enkelt Gang over 30 Elever.

Aaby Højskole i Sydvestvendsyssel oprettedes i 1877. Dens Forstan
der var Seminarist J. S. Bek. Hans Undervisning var noget præget af de 
bjørnbakske Ideer. Elevtallet laa i de første Aar omkr. 30, men i Løbet 
af 1880’erne sank det ned til omkr. 20.

Hesselballe Højskole i Randers Amt er oprettet i 1875 af Seminarist 
N. P. Simonsen. Han var en Haandværkersøn fra Aarhus Egnen, der 
ved Myreflid og Sparsommelighed havde arbejdet sig frem til en Lærer
uddannelse. Skolen fik ikke mange Elever. Tallet laa omkr. 20, en enkelt 
Gang over 30 om Vinteren og noget lavere om Sommeren.

Hoven Kvindehøjskole oprettedes i 1878 af K. Kristensen (1841— 
1918). Kristensen var født i Sdr. Omme Sogn i smaa Kaar, men med gode
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Menneskers Støtte kom han paa Koids Højskole i Dalby og senere paa 
Jelling Seminarium, hvor han ligesom Jørgen Terkelsen oplevede 1864. 
Han blev Lærer ved Kommuneskolen i Hoven. Her vandt han snart Be
folkningens Agtelse og ved sin Interesse for Plantningssagen Dalgas* 
Venskab. Han holdt almindelig Højskole om Vinteren og uddannede 
Biskolelærere om Sommeren. Men fra 1891 uddannedes udelukkende 
Vinterlærerinder. Det kendtes paa de unge Kvinder, der kom fra denne 
Skole, at Forstanderen var Lærling af Kold og Svendsen, Jelling. Elev
tallet laa i Reglen omkr. 20 med enkelte Stigninger til op imod 30.

Grejsdalens Højskole oprettedes i 1879 i den skønne Grejsdal ved 
Vejle. Det var Seminarist (fra Blaagaard) og Landbrugskandidat J. K. 
Gaarde, der oprettede den paa en Lod fra Faderens Gaard. Der blev holdt 
almindelig Højskole, men dog med betydelig Vægt paa Undervisning i 
Landbrugsfag. Skolens Elevtal har ligget paa gennemsnitligt 25 om Vin
teren og 12 om Sommeren.

Mellerup Højskole ved Randers oprettedes i 1880. Den samlede i nogle 
Aar unge i stort Tal fra hele Landet. Dens Grundlægger Jens Bek (1844 
—93) var Søn af en Landsbymusiker i Hørning. Han blev ligesom Jens 
Lund, Vejstrup, paavirket af Præsten M. A. S. Lund i Virring og blev 
ogsaa som Jens Lund forlovet og gift med en Datter af Pastor Laurent. 
Han fik sin Uddannelse paa Lyngby Seminarium og blev i nogle Aar 
Lærer i Hjemegnen. Her vakte han Opmærksomhed ved sin sjældne 
Evne til at tale til Ungdommen. Og da man i Mellerup ønskede at faa 
oprettet en Højskole, faldt Valget paa Jens Bek. Han begyndte med 32 
Elever, men i Løbet af fire Aar naaede Elevtallet over 100. Sommer
skolen var i Reglen stærkere besøgt end Vinterskolen. I enkelte Somre 
var der 150 Elever. — Bek hentede især Emnerne til sine Foredrag fra 
det gamle Testamente. Som han havde stor Evne til at vinde Lydhør
hed for sin Tale, saaledes havde han en sjælden Evne til at vinde Elever
nes Fortrolighed. — Fra 1890 var Digteren Jakob Knudsen Valgmenig
hedspræst i Mellerup og tillige Lærer ved Højskolen. I 1893 døde Jens 
Bek kun 49 Aar gi. Og dermed var Skolens korte Glanstid forbi.

Vestbirk Højskole oprettedes i 1884 et Par Mil Nordvest for Horsens. 
Den første Forstander var Seminarist Laurids Jonsen, der havde været 
Forstander for Vesterdal Højskole paa Fyn. Han maatte imidlertid 
træde tilbage et Par Aar efter paa Grund af uforsigtige politiske Ud
talelser. Hans Efterfølger blev en ung Fynbo, Grønvald Nielsen, uddan-
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net paa Askov og en Tid Lærer ved Falkenstjernes Højskole i Køben
havn. Under ham gik Skolen ind til en blomstrende Udvikling. Allerede 
i 1892—93 havde Skolen 81 Vinter- og 47 Sommer elever.

Dalbyneder Højskole i Randers Amt blev ogsaa oprettet i 1884. Dens 
Forstander var C. C. Egens, han var Seminarist. Og Skolens Formaal 
var foreløbig nærmest at forberede unge til Realeksamen eller til Op
tagelse paa Seminarium. Men senere blev denne Undervisning nedlagt og 
den egentlige Højskoleundervisning kom i Forgrunden. Egens var en 
varmhjertet og ret betydelig Personlighed. Elevtallet laa omkr. 35 om 
Vinteren og noget lavere om Sommeren.

Salling Højskole i Jebjerg kom ligeledes i Gang i 1884. Det var især 
den ildfulde Præst Kr. Glud, der var Hovedmanden for Oprettelsen. En 
ung Møenbo og Seminarist Axel Axelsen (1845—1926) blev Forstander. 
Axelsen var en meget dygtig Skolemand, især berømte hans Elever hans 
Undervisning i Dansk. Salling Højskole havde i 1892—93 39 Vinter- og 
42 Sommerelever.

Bælutn Højskole i Østhimmerland aabnedes i 1885. Dens Forstander 
H. Villumsen (1845—1926) var født i et Smaamandshjem i Taastrup ved 
København. Ved sine rige Evner, sin redelige Færd og sit venlige Sind
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lykkedes det ham at faa Lærereksamen, blive Løjtnant og teologisk 
Kandidat. Han blev i 1867 Lærer paa Hindholm Højskole, hvor han 
selv havde været Elev, og fortsatte hermed med korte Afbrydelser til 
1885, da han kom til Bælum. Der blev sagt om ham, at han var en Skole
mester af Guds Naade. Skolen i Bælum begyndte med 25 Elever og 
havde i 1892—93 32 Vinter- og 39 Sommerelever.

Støvring Højskole oprettedes i 1886 af den bekendte dansk-amerikan
ske Præst Kr. Østergaard; men han fortsatte kun i fem Aar. Hans Efter
følger blev Seminarist og tidligere Friskolelærer Søren Frederiksen. Med 
ham gik Skolen ind til en god Fremtid. Den havde i 1892—93 35 Vinter- 
og 12 Sommerelever.

Indre Missions Højskoler oprettedes i Nr. Nissum 1888, i Børkop i 
1889 og i Horne i Vendsyssel 1891.

Odder Højskole oprettedes ogsaa i 1889. Forstander blev A. Kr. Dol- 
leris, der havde Lærereksamen og der ud over et Par Aars Læsning ved 
Universitetet.

Ry Højskole nær Silkeborg oprettedes af cand. phil. Helge Hostrup, 
Søn af Digteren. Hans Hustru var Datter af Forstander P. Bojsen 
Gedved.

Fra Tiden før 1864 bestod endnu Uldum og Viby Højskoler. Uldum 
har skiftet Forstander flere Gange. Det højeste Elevtal havde Skolen i 
1878—79, mens Seminarist N. P. Stensballe var Forstander. Da var der 
40 Elever om Vinteren og 16 om Sommeren. I 1892—93 var der 18 Elever 
om Vinteren. Seminarist Kr. Videbæk var da Forstander.

Viby Højskole naaede sit højeste Elevtal i 1871—72- da Lars Bjørnbak 
endnu stod i sin fulde Kraft, der var da 80 Elever om Vinteren og 38 om 
Sommeren. Under de senere Forstandere gik Elevtallet ned. I 1892—93 
var der 11 Elever om Vinteren og 6 om Sommeren.

Det er en forbavsende Frodighed, der har været i Arbejdet for at 
oprette Skoler i Aarene 1864—93. I 1863 var der kun en halv Snes Sko
ler med ca. 500 Elever. I 1893 58 Skoler med over 5000 Elever. Af de 
58 Skoler, der bestod i 1893, var 4 oprettet før 1864 (Uldum og Viby i 
Jylland, Hindholm og Grundtvigs paa Sjælland); 26 er oprettet i Aarene 
1864—69; 11 i Tiden 1870—79; 14 i 1880—89 og 3 i 1890—93. Der er 
oprettet mange flere Skoler, end de her nævnte; men de er gaaet ind 
igen efter kortere eller længere Tids Forløb.

I mange Aar mærkedes en Bestræbelse for at faa oprettet Skoler i alle
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Landets Egne. Man synes at have haft samme Opfattelse, som Mads 
Hansen gav Udtryk for overfor Ernst Trier, da han var ved at oprette 
Skolen i Vesterskerninge. Han skrev da: »Jeg har nu den Mening, at 
skal det blive til noget med Folkeoplysningen, maa der være mange 
mindre Højskoler i Stedet for færre større. Er der kun en eller to Høj
skoler i Fyn, vil i det højeste en Mand i hvert Sogn sende sine Børn til 
den; men bliver der en Højskole paa hver tre eller fire Mils Afstand, vil 
hveranden Mand i Sognet gøre det!«

Den voldsomme Udvikling af Trafikmidlerne, den stigende Velstand 
og den deraf følgende større Frigørelse fra Hjemstavnens Baand, har 
været til Gunst for de større Skoler og bragt øgede Vanskeligheder for 
de smaa.

Endelig viser Udviklingen, at Befolkningen har foretrukket de grundt
vigske Højskoler frem for de bjørnbakske, der næsten er forsvundne 
eller har ændret Kurs.

Af Forstanderne for de 58 Skoler var 39 Seminarister, deraf dog nogle 
med Tillægsuddannelse fra højere Skoler, 10 var Akademikere, mest
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Teologer, 7 havde fri Uddannelse uden Eksamen, 2 var Landbrugskandi
dater.

III. Skolernes daglige Liv og Arbejde.

De fleste af Folkehøjskolernes Elever kom fra Landbohjem og deraf 
igen de fleste fra Gaardmandshjem. Og da baade Husmands- og Haand- 
værkerbørn i deres Ungdom ofte tjente i Gaardene, blev det Gaard- 
mandshjemmenes Levefod og Husskik, der blev bestemmende paa 
Landet.

Det laa de fleste Højskolemænd stærkt paa Sinde, at Eleverne med 
Glæde skulde kunne vende tilbage til Hjemmene uden at føle sig frem
mede for de tarvelige Levevilkaar. Derfor bestræbte man sig for at lægge 
Leveformen paa Højskolerne saa nær som vel muligt op imod den, de 
unge var vante til hjemme fra.

Det var saaledes almindeligt i hele denne Periode, at Elever og Lærere 
ved Middagsbordet spiste Søbemad ved gruppevis at lange til samme 
Fad. Saadan var jo Skikken paa Gaardene. I sin Bog om Ernst Trier 
fortæller Povl Hansen om et Besøg af Bjørnstjerne Bjørnson paa Skolen 
i Vallekilde. Trier forklarede denne Spiseforms Nødvendighed. Og Dig
teren var fuld af Beundring for denne Jævnhed. »Bjørnson griber som 
de andre sin Træske og langer ud efter Fadets Indhold. Men dette skete 
kun nogle ganske faa Gange med længere og længere Mellemrum mellem 
hver Gang. Saa lægger han pludselig sin Ske, ser med det mest forvir
rede og hjælpeløse Udtryk paa Trier, mens han udbryder: »Nej, Vennen 
min, dette gaar ikke«.«

Der var mange Steder ret store Soverum til Eleverne, saa de sov 6—10 
paa hvert Værelse og almindeligvis to og to i Sengene, som det den 
Gang var Skik i Landbohjemmene. Hver Elev mødte paa Skolen med 
en halv Sengs Klæder, og to og to slog sig sammen om en Seng. Eleverne 
maatte naturligvis ogsaa selv sørge for at faa Sengene redt og Værelset 
holdt i Orden.

C. Kold, som jo ellers drev Tarveligheden meget vidt og omgikkes 
Eleverne paa meget lige Fod, sagde i Tiltale De til Eleverne, han var jo 
et Købstadsbarn. Det var da ret naturligt, at de unge teologiske Kandi
dater fra København ogsaa fulgte den Skik, de var vante til hjemmefra. 
Mens Anton Nielsen opholdt sig paa Vallekilde, forsøgte han at faa 
Trier til at være Dus med Eleverne. Men han fik det ikke igennem. Da
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han selv blev Forstander i Vesterskerninge, indførte han Skikken og 
arbejdede ogsaa paa at faa andre Højskolefolk til at følge den. Og efter- 
haanden som Folk af Bonderod blev Lærere og Forstandere paa Sko
lerne, bredte Skikken sig, saa at den mod Slutningen af vor Periode vist 
var ret almindelig.

Det var Kold, der havde indført den Skik, at Eleverne skulde være i 
Kost hos Forstanderen og regnes som Medlemmer af hans Husstand. 
Denne Skik optoges af saa godt som alle Skolerne efter 1864. Derved 
stilledes der meget store Krav til Forstanderens Hustru, der jo i Reglen 
stod for Husvæsenet. Det var en stor Fordel for en Skole, at der var en 
dygtig Husmoder. Adskillige overanstrengte sig paa denne Gerning og 
gik alt for tidligt bort. Men mange af dem mindes med Taknemlighed 
i Tusinder af Hjem.

Timeplanen var vel noget forskellig paa de enkelte Skoler; men de 
fleste lignede vist nok den, som Forstander Grove meddeler fra Grundt-
Danmarks Folkehøjskole 8
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vigs Højskole i 1881, den ser saaledes ud: Kl. 8 Morgensang; 8%—9 
Foredrag over forskellige Emner (Sagn, Myter, Ordsprog, Litteratur
historie, Biografier, Bibelhistorie); 9—10 Oplæsning af Digterværker; 
10—10% fri; 11 —12 Foredrag over Fædrelandets Historie; 12—2 Mid
dag; 2—3 Verdenshistorie; 3—4 Retskrivning (Stil); 4—5 fri; 5—6 
Geografi eller Fysik; 6—7 Regning; i Aftentimerne undertiden Under
visning i Læsning. De fleste Steder havde man dog vist nok Oplæsnin
gen liggende i Aftentimerne i Stedet for om Morgenen.

Morgensangen begyndte almindeligvis med, at der blev sunget en 
Salme, derefter bekendte Forstanderen Troen og bad Fader vor, og der 
sluttedes med en Salme. Morgensangen holdtes ofte i Forstanderens 
Privatlejlighed; og Deltagelsen var fuldkommen frivillig, selv om der 
var Pligt til at følge Skolens almindelige Timer.

Hvor Skolegerningen rigtig lykkedes, var Foredragene Dagens Hoved
timer; og af disse var igen de historiske Foredrag dem, der gav Eleverne 
det største Udbytte. Fædrelandshistorien indlededes vel i Reglen med 
Fortællingen af Sagn og Myter; og de, der havde Evne dertil, føjede 
Betragtninger og Forklaringer til. Naar disse Foredrag var saa meget 
yndede i de første Aartier af vor Periode, kom det vel nok for en Del 
af, at den Tids unge saa godt som intet havde læst, og hvad de havde 
hørt i Skolen af Historie, var meget sparsomt; men derimod var de godt 
kendt med Folkets uskrevne Litteratur, Fortællinger om Spøgelser, Gen
gangere, Varsler for Død og Ildebrand, Beretninger om stærke Bønder, 
onde Herremænd og snedige Præster. For en stor Del af den Tids Ung
dom var der ikke noget skarpt Skel mellem den synlige og den usyn
lige Verden. Fra den usynlige Verden blev der stadig grebet ind i den 
synlige, saa godt som alle ældre Mennesker kunde fortælle om Varsler, 
de havde hørt eller set, og som ved Begivenhedernes Gang havde vist 
sig at være rigtige. Mange kom fra Hjem, hvor man havde deltaget i 
gudelige Forsamlinger, saa de var vante til at høre religiøs Tale. Men 
netop saadanne unge, der var oplært ved den uskrevne Litteratur af 
religiøs og verdslig Art, var sikkert i særlig Grad modtagelig for den 
Livsvisdom, der kunde meddeles gennem Sagn og Myter. Naar dertil 
kom, at Højskolen i Ludvig Schrøder fik en saa fremragende Fortolker 
af Myter og Sagn, saa at selv unge med de bedste Forudsætninger følte 
sig grebet deraf, er det forstaaeligt, at disse Foredrag for mange blev 
deres bedste Oplevelse paa Højskolen.
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Den norske Præst og Højskolemand Christoffer Bruun, der var fri
villigt med i Krigen i 64, besøgte Askov i 1867. Han kom fra en Rejse i 
Tyskland. Han var »indvendig sønderreven, fuld af Tvivl og Kritik« . .. 
»Jeg hørte Schrøder tale. Det var om danske Oldsagn, Rolf Krake og 
andre. Jeg følte, at han havde hele den lyttende Flok i sin Haand . .. 
Han havde den milde Magt, som han selv senere sagde, var den stær
keste i Livet.« — Aaret før var Ernst Triers Fæstemø, Marie Abel fra 
Dalum, Elev i Askov. Hun skriver til Trier: »Ja, du kan rigtignok stole 
paa, at Schrøders Foredrag er værd at høre; de er dejlige! i de sidste 
Dage har han talt om Kong Hading og Hardgrippe; hvorledes Hading 
som Dreng havde Brage til Fosterfader, som Yngling red paa Slejpner 
under Odins Kappe over de rullende Bølger og som Mand under Frejas 
Kappe blev ført gennem Underverdenen. Det var yndigt!«

Men som Tiden skrider frem, bliver det den egentlige Historie, der 
træder i Forgrunden, saadan som det ogsaa efter Grundtvigs Opfat
telse skulde være. Han siger derom i »Mands Minde«: »Historien, som 
Livserfaringen i det store, (er) ej blot det bedste, men det eneste, hvor
med man rettelig kan oplyse Ungdommen . .. Historien .., tilbyder 
baade unge og gamle sin rige sikre Erfaring, som en Mimers-Kilde, der 
hos alle kan slukke Tørsten efter Menneske-Kundskab.« — — A. D. 
Jørgensen siger om de historiske Minders Betydning: »For dem, som 
ser det nærværende, bliver Livet let smaat, tomt og forvirrende ved sin 
Mangfoldighed; for dem, som mindes de store, der har levet, de store 
Tanker og de store Idrætter, faar ogsaa det nærværende en større Fylde, 
og der lægger sig en Glans over Tilværelsen, som det dybere Sind higer 
efter og ikke vil miste!« Det, som mange unge oplevede under Historie
fortællingen paa Højskolen, var ikke blot den styrkende Drik af Slæg
ternes Livserfaring, det var ogsaa dette, at der lagde sig en Glans over 
Tilværelsen, som det dybere Sind higer efter. Og i adskillige unges 
Sind fødtes der under Historiefortællingen Beslutninger, som blev be
stemmende for Resten af deres Liv.

Forstander Povl Hansen, Vallekilde, fortæller fra sit Ophold paa 
Askov i 1870’erne, at en Dag fortalte Nutzhorn om Svenskernes Storm 
paa København i 1659 og Danskernes Forsvar. Og han gjorde det saa 
levende, saa fyldt med Spænding, at Povl Hansen syntes, at han selv 
var med. Det var Død eller Liv for Danmarks Rige, det gjaldt. Da Fore
draget var forbi, var han saa grebet, at han havde svært ved at komme

8*
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til Ro; og det stod for ham nu som afgjort, at han vilde være Højskole
lærer, dersom det kunde lykkes for ham.

Der er mange Maader at fortælle Historie paa; men man kan nævne 
to Hovedtyper af Fortællere. 1. Læreren beretter ligefrem Begiven
hedernes Gang uden Betragtninger af nogen Art, men lægger Vægt paa 
at samle Udviklingens Forløb i dramatiske Situationer, der kan gribe 
Tilhørernes Sind og paa den Maade lade dem medopleve Folkets Kamp 
for Liv og Fremgang. Af denne Type var H. Nutzhorn og H. Rosen
dal. 2. Læreren ser den historiske Udvikling i et bestemt Lys og lader 
derefter Begivenhederne udvikle sig saaledes, at de bekræfter det Syn, 
hvorudfra de er set, uden at der derfor gøres Vold paa de historiske 
Kendsgerninger. Til denne Type hørte Ludvig Schrøder. Han saa i 
Overensstemmelse med Grundtvig paa Verdenshistorien som Menneske
slægtens Levnedsløb. Begge Fremgangsmaader kan være meget frugt
bare. Det beror alene paa, om Læreren magter den Form, han anvender. 
Ludvig Schrøder magtede tilfulde den betragtende Fortælling. Under 
hans stilfærdige Beretninger aabnede der sig tit Syner og Udsigter, der 
overraskede ved at aabenbare Sammenhæng, man ikke før havde anet. 
Og man saa Glimt af Livets evige Love. Inden for disse Typer var der 
mange Overgange. En Hovedsag var jo, at Læreren selv var virkelig 
hjertegrebet af det, han fremførte.

Ernst Trier i Vallekilde kunde som ingen andre fortælle om det gamle 
Testamentes store Skikkelser. Han var jo Kød af deres Kød og Ben af 
deres Ben. Naar han talte om Patriarken Jakobs Kamp ved Jaboks Flod, 
og han udtalte Ordene: »Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig!« 
kunde han gøre det saa gribende, at mange af Tilhørerne huskede det, 
saa længe de levede.

Den engelske Historiker Th. Carlyle (1795—1881) siger: »Historien 
er en Landevej ud fra hvilken enhver kan finde hjem til sit!« Danske 
Højskolelærere har hjulpet Tusinder af unge til ud fra Historiens Lande
vej at finde hjem til sig selv, saaledes som Grundtvig havde opstillet 
Maalet med Højskolens Undervisning: at lære sin Gud og sig selv at 
kende.

En særlig Form for Historiefortælling var den, som praktiseredes af 
Poul la Cour (1844—1908) i Askov, efter at han var knyttet til Skolen i 
1878. La Cour var Fysiker og Matematiker og underviste i disse Fag; 
men han tog dem historisk, saaledes at han skildrede, hvorledes Menne-
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skeslægten gradvis og langsomt havde kæmpet sig frem fra Trin til 
Trin paa Fysikkens og Matematikkens stadig stigende Bjergvej. Han 
lod saaledes Eleverne være med til at opdage og udnytte de fysiske 
og matematiske Hemmeligheder, som Menneskeaanden i Tidernes Løb 
har afsløret. Det blev en Kulturhistorie af en sjælden frugtbar Art. 
Hovedformaalet med denne Fysik- og Matematikundervisning var ikke 
en Indsigt i Naturlovene, der først og fremmest skulde bringe økono
miske Fordele. Hovedformaalet var at give Eleverne Del i den »For- 
staaelsens Glæde«, han selv havde erfaret.

For mange af Eleverne kom det til at betyde meget, at la Cour med 
sin dybe Indsigt i Naturens lovbundne Vidunderverden forenede en 
barnlig og enfoldig Kristentro. Det, han fremstillede, var ikke Menne- 
skeaandens Sejrsgang, der fylder Menneskesindet med Stolthed. Det 
var Guds vidunderlige Skaberværk han vilde aabne Menneskenes Øjne 
for, at de kunde lære at bøje sig i Ydmyghed og Tak. Der var hos ham
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intet Modsætningsforhold mellem Naturvidenskab og Kristendom, hvis 
et saadant syntes at være til Stede, beroede det paa Menneskers mang
lende Indsigt.

Ved Siden af Historiefortællingen maa Sangen betegnes som Folke
højskolens ypperste Middel til at meddele den Oplivelse og Oplysning, 
der efter Grundtvigs og Koids Tanker var Højskolens Hovedformaal, 
ikke flerstemmig Sang eller nogen anden Form for Sangpræstation, men 
Folkesangen, som den kan synges af enhver, der har Stemme, uden 
nogen særlig Uddannelse.

Det blev snart Skik paa Højskolerne at synge forud for alle Fore
drags- og Oplæsningstimer, undertiden ogsaa efter Timens Slutning. 
Der blev i Reglen ogsaa sunget til Dansktimer, ja somme Steder ogsaa 
til Regnetimer.

Intet kan som Sang sammensmelte en Elevflok til en Enhed og stem
me Sindene til at tage imod den Undervisning, der følger efter. Da der 
i de grundtvigske historiske Sange er en hel Verdenshistorie og ikke 
saa lidt af en Danmarkshistorie, er det let til alle Historietimer at finde 
Sange, der passer til Formaalet. Der er de barnlige bibelhistoriske Sange 
som »Kong Farao var en ugudelig Krop« og »Jeg gik i Marken og vog
tede Faar«, skønne danske Sange som »I gamle Dage det var en Gang«, 
»Kommer hid I Piger smaa« og »Det var en Sommermorgen« og Sange 
med mægtige Syner ud over Menneskeslægtens Udviklingsgang som 
»Tre Folk som disse Verden ej saa«, »Kolombo leged ved Havets 
Rand«, »Jeg var en Munk i Saksenland« og »Hvor vittige Dværge«. 
Denne Sang om Gustav Adolf overgaas i malende Vælde vel neppe af 
nogen anden historisk Sang. Først karakteriseres de stridende Parter, 
derefter skildres deres Sammenstød og Kongens Fald og til sidst ser 
den faldne Konge fra sin Himmel ned over Valpladsen og dømmer om 
Daaden og Eftermælet. Han forudser, at hans Daad vil blive glemt; 
men ét maa man lade ham beholde. Det var ikke alene Magt og Ære, 
han kæmpede for: »Jeg kæmped og blødte for mer end mig selv. Jeg 
brød for en Konge min Lanse, som kroner med evige Kranse.«

I Bjørnstjerne Bjørnsons Sange faar Ungdommens Længsler og Haab 
et fint og ægte Udtryk: »Undrer mig paa, hvad jeg faar at se«, »Aftnen 
er stille«, »Nu Tak for alt ifra vi var smaa« og »Løft dit Hoved du raske 
Gut«, mens Land og Folk skildres i »Der ligger et Land mod den evige 
Sne« og »Ja, vi elsker dette Landet«.
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J. C. Hostrup naar ikke Grundtvig og Bjørnson i mægtig Billedtale 
og straalende Syner. Men han kommer de unges jævne Dagligliv nær
mere. Hans Aand flyver lavere over Sletten, bøjer sig ned til de unge 
for at løfte dem op fra det lave og mane dem til Daad for Danmark. 
»Hel tungt han efter sig Foden drog«, »Det, som lysner over Vangen« og 
»Vi fik ej under Tidernes Tryk«.

Bjørnson siger om Sangen, at den forener, idet den fortoner Mislyd 
og Tvivl, og den forsoner kamplystne Kræfter. Ja, Slægternes Ungdom 
mødes i Sangen og vugges i det festlige Kor. Mangen en indesluttet Karl 
eller Pige faar i Fællessangen Luft for de indestængte Følelser. Hjertets 
Stængsel brister, og Sindene smelter hen i en stor Fællesfølelse, der virker 
som Væggene trak sig tilbage, Loftet hævedes, og Sjælen for af By over 
Stjernerne. Villieslivet paavirkes, saa Beslutninger af livsafgørende Vig
tighed fødes og tager Form.------ Højest naar Sangens Virkninger vel
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paa de unges Sind i Morgen- og Aftensangene, hvor Øjeblikket kan føles 
som en Forsmag paa Evigheden. Naar det lyder: »Det er saa lifligt hos 
Gud at bo med Søskendhjerte i Fælleshjemmet, hvor Himmelglæder som 
Roser gro, og Hjertesorgen som Synd er fremmed«.

Men Sangens Betydning begrænses ikke til den Tid, de unge er paa 
Skole. Den følger dem hjem. Sangene læres efterhaanden af sig selv 
udenad og ligger siden som en Rigdom i Sindet, som Møl og Rust ikke 
kan fortære. De nynner sig frem under Dagens Arbejde og i ensomme 
Stunder, snart opmuntrende, naar et Haab blev brudt, snart dulmende og 
kvægende som Dug paa slagne Enge i Nederlagets Tider, altid styrkende 
og tilskyndende: »Saa lad derpaa os Syn da fæste, hvad ædle kaldte 
Livets Lyst«.

Næst efter Historiefortællingen og Sangen vil sikkert for mange af 
Eleverne fra denne Periode Oplæsningen af Digterværker blive nævnt 
som særlig berigende. Men atter her gælder det som med Sangen, at det 
bliver neppe en kunstnerisk Oplæsning, om en saadan lejlighedsvis fandt 
Sted, der vil blive mindet, men den jævne gode Oplæsning af en Lærer, 
der virkelig er grebet af Digtningens Indhold. Ludvig Schrøder havde saa 
vist ingen særlige Anlæg for kunstnerisk Oplæsning, og dog skriver 
Provstedatteren Marie Abel til Trier: »Jeg tror endnu aldrig, jeg har hørt 
nogen læse saa godt som Schrøder!« Han besad en sjælden Evne til netop 
at understrege det væsentlige i Indholdet og sige det med en Stemme, 
saa det føltes som helt ægte.

Egentlig litteraturhistoriske Foredrag var neppe almindelige i de første 
Aartier. Men i Slutningen af Perioden kommer de frem og vinder senere 
mere og mere Rum. To svenske Lærerinder, der i en Uge var Elever hos 
Anton Nielsen i Vesterskerninge, takker ham især for hans litteratur
historiske Foredrag. Han havde talt om Holberg.

Geografi, Samfundslære og Fysik har vel haft Tiltrækning for Eleverne 
alt eftersom Lærerne har magtet disse Emner. Af afgørende Betydning 
har disse Fag neppe været for ret mange af Eleverne. Det samme kunde 
vel siges om Undervisningen i Retskrivning, Dansk og Regning. Den 
Lærer, der har noget at give, faar Eleverne noget af, enten han underviser 
i det ene eller det andet.

Kammeratskabet mellem Eleverne indbyrdes og med de yngre Lærere 
har derimod spillet en overmaade stor Rolle. Og enkelte Forstandere
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har forstaaet og taget sig Tid til gennem en Aarrække at staa i Brev
veksling med gamle Elever. Det gjaldt for Eks. om Anton Nielsen. For
klaringen ligger maaske i, at han var ensom. Han levede adskilt fra sin 
Kone og havde ingen Børn. Eleverne gav ham Erstatning for Savnet. I 
et Brev fra Napoli i 1876 skriver han til Lærer Anders Gommesen, som 
er hans Elev: »Jeg sad en Formiddag i en Kafé og var allerede træt og 
mat, tænk, det var min Fødselsdag ... saa sendte jeg Bud (paa Post
huset). Langt om længe blev jeg da glædet ved, at han kom tilbage med 
4 Breve fra dig, Peter Larsen, Jens Filip og Rasmus Kusk. Jeg gav Budet 
en halv Frank af bare Glæde og satte mig hen i en Krog og begyndte at 
læse og græde. Folk gloede paa mig; men det brød jeg mig ikke om.«

Endnu et Undervisningsfag maa omtales, selv om det først kom frem 
i de sidste ti Aar af vort Tidsrum. Det er den svenske Gymnastik. Det 
var Ernst Trier i Vallekilde, der var bleven opmærksom paa den og dens 
Stifter Pehr Henrik Ling (1776—1839). Ling var baade Digter og Tæn
ker og havde høje Maal med sine Legemsøvelser. Trier skriver om dem:

»De tager Sigte paa det hele Menneske; de vil være et Led i hele den
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nienneskelige Opdragelse og Uddannelse ... Man vil med disse Øvelser 
hjælpe til Uddannelse af og Fremskridt i det hos Mennesket, der ud
mærker det som Skabningen i Guds Billede, hvorved det afgjort skiller 
sig fra og hæver sig over Dyret. Men det er ingenlunde ved legemlig 
Styrke eller Smidighed; hvor mange Kraftkunster, Styrkeprøver og Smi
dighedsøvelser, man ved Opofrelse af megen Flid og Tid vil kunne drive 
det til, vil Mennesket dog aldrig kunne komme til at maale sig med Tyren 
i Styrke eller Abekatten i Smidighed. Men højt vil det hæve sig over 
Dyret i dette at kunne bøje sit Legeme ind under sin egen Villie. Dette 
staar i Forbindelse med, at Mennesket, da Gud skabte det i sit Billede, 
sattes til at herske over Jorden og al den Vrimmel af Skabninger, der 
ellers findes paa denne. Med hævet Hoved og hvælvet Bryst, ligesom 
præget med et Kongemærke, skulde Mennesket færdes der.«

Man havde vel haft Legemisøvelser paa Skolerne før den Tid; men 
disse havde enten et militært Tilsnit, flere Steder havde man rent ud 
haft Geværeksercits med Trægeværer, eller ogsaa blev der lagt særlig 
Vægt paa den enkeltes Præstationer. Og man havde ikke haft nogen 
Gymnastik for Kvinder. Men Lings Gymnastik skulde være for baade 
Kvinder og Mænd.

Det var en stor Berigelse af Undervisningen i Folkehøjskolen, at denne 
Gymnastik blev indført. Den var i særlig Grad egnet til at sammen
arbejde Ungdomisflokken til en Helhed. Her lagdes kun ringe Vægt paa 
Enkeltmandsøvelser. Det var Samarbejdet, tildels Samtidigheden, der var 
Hovedsagen. Endelig blev den forbunden med Sangen, der herved fik 
€ndnu en Udvidelse af sit Virkefelt. Og naar Kroppene var gennemvar- 
miede af Øvelserne, og Blodet rullede rask gennem Aarerne, paavirkedes 
Sindene heraf til et lyst og frejdigt Syn paa Liv og Færd. Og naar Stem
merne smeltede sammen i en frisk og daadkrævende Sang, voksede Livs
modet og Villien til at tjene Folk og Land. Og for mange var det dyb 
Alvor, naar de sang Hostrups Ord: »Danmark, uden Læ af Bjerge, vi 
vil dig styrke og værge.«

Som Afslutning paa Omtalen af Skolernes Arbejde anføres her nogle 
Uddrag af en Tale, som, Forstander Jens Lund, Vejstrup, holdt ved 
Højskolernes Jubilæumsfest i Askov i 1894. Han havde da været Høj
skolelærer i 25 Aar:

»Vi Højskolefolk er, trods alt, lykkelige Mennesker! For os er Snorene 
faldne paa de liflige Steder. Vi har faaet en Gerning, som vi ikke vil
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bytte bort med nogen anden ... Vi har vunden Prinsessen og det halve 
Kongerige. Jeg tænker ikke først og fremmest paa, hvad vi har udrettet 
— derom kan vi næppe selv domerne. Andre maa dømme om Frugterne 
af vor Gerning, og en Gang vil Historien dømme.

Det gælder for os om, at vi fremdeles kun tager vor Gerning som et 
Kald fra oven, saa vi føler Ansvaret overfor ham, der gav os denne 
skønne Gerning, og overfor det Folk, vi arbejder iblandt. Grundtvigs 
Højskoletanke hører med til dette Hundredaars store Kongstanker. Sin 
Livskraft har den bevist derved, at den som et spiredygtigt Frø er fal
den i frugtbar Muldjord i de tre nordiske Lande og Finland. — Mange 
af os, som har arbejdet i Højskolen til denne Dag, kan have Grund til 
at mindes Jatgejr i »Kongsemnerne«, naar han siger: »Jeg fik Sorgens 
Gave, og saa blev jeg Skjald!« Vi kan nemlig sige: Vi blev døbte med 
Smertens Daab i vor Ungdom, og saa blev vi Højskolelærere. Vi har 
erfaret Sandheden af Ordene: »De danskes Kærlighed skal vokse med 
Smerten!«

Grundtvig havde lært os, at »hvor det meste Liv er, der er Sejren!« 
Vort Hovedformaal blev saaledes ikke Kundskabsmeddelelse, men Livs
vækkelse, skønt vi agtede Kundskaben højt. Skolen skulde være for 
Livet, for det aandelige og hjertelige, og vi mente da, at Dygtigheden 
til al god borgerlig Syssel skulde nok med Tiden springe ud af denne 
Kilde.

Jeg tror ikke, at vi tog fejl, naar vi mente, at det gjaldt om at tænde 
den hellige Ild i de unges Hjerter, den Ild, som ved Grundtvig var kom
men til at brænde baade for vort himmelske og jordiske Fædreland her 
i det høje Nord, den Menneskelighedens og Frihedskærlighedens Ild, 
der for Grundtvig uløseligt var knyttet til hans Danskhed og hans Kri
stendom. —

Det sande og varige Fremskridt sker kun gennem aandelig og hjertelig 
Vækst! Fremskridtets Lov er altsaa Vækstens Lov. Fremskridtstankerne 
maa sende sine Rødder dybt ned i Historiens Jordbund. Hvad det ris
lende Kildevæld er for Engen, det er Mindernes Kildevæld for Frem
tidens Land. Her gælder det om, at Højskolens Mænd og Kvinder ikke 
lader sig sluge af Strømmen, ikke bøjer Knæ for Tidens Guder, der er 
mange og forskellige. —

For at kunne følge med Tiden, maa man kende sin Tid; man maa i 
nogen Maade kunne føle Tidens Puls, have dens Hjerte bankende i sig



124 

og se, hvad der trænges til, for at Udviklingen kan blive sund og har
monisk. —

Det er min Mening, at Højskolearbejdet vil blive til størst Velsignelse, 
naar den kristelige Livsanskuelse gaar som en Understrøm igennem det 
og giver Lys, Liv og Sammenhæng. —

Vi maa opdrage en Ungdom med varme Hjerter og klare Hoveder, en 
Ungdom, der kan spejle sig i Patriarken Jakobs Ord til hans elskede 
Søn: »Josef er som det frugtbare Træ, ja, som det frugtbare Træ ved 
Kildenl« Og jeg skal slutte med at anføre Sangerens Ord til dette her
lige Norden, som vi alle elsker:

»Din Storhed er ej Guld og Pragt 
og ej Kanoners Torden, 
du er en stille Verdensmagt 
for Hjertets Sag paa Jorden.«

IV. Samarbejde mellem Skolerne og Møder med Brødrefolkene.

Der er foran fortalt om, hvorledes Askov, Vinding, Gedved og 
Testrup Højskoler med Lærere og Elever mødtes til en fælles Afslut
ningsfest ind til Paasken 1869 hos Peder Larsen Skræppenborg, som den 
Gang boede i Dons ved Kolding.

Men ellers passede hver Skole i Reglen sig selv; der var kun lidt eller 
intet af Samarbejde imellem( dem. En Undtagelse dannede dog de tre 
Skoler, der var grundlagt af Kammeraterne fra Lille Theologicum. I Be
gyndelsen af 1870’erne kom det til et Samarbejde mellem disse Skoler, 
der efterhaanden ogsaa rakte ud til de andre. Det var Samarbejde om, en 
fælles Sangbog.

Man havde i de første Aar forskellige Sangbøger; men ingen af dem 
var helt tilfredsstillende. De fem Kammerater forhandlede orm Sagen. 
Nutzhorn foreslog da, at der skulde udgives tre Sangbøger, og de tre 
Skoler skulde udgive hver sin. Efter yderligere Forhandlinger enedes 
man herom; og i 1874 udkom de tre Bøger. Schrøder og Nutzhorn ud
sendte en Samling »Historiske Sange«, Nørregaard og Baagø »Nordi
ske Fædrelandssange og Folkesange« og Ernst Trier »Sange for den 
kristelige Folkeskole«. De to første Bøger indeholdt hver 245 Sange, 
Triers 190, ialt 680 Sange. Disse tre Sangbøger blev brugt ogsaa ved
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andre Skoler og gjorde god Fyldest i en Snes Aar; men det var dog 
upraktisk med en Sangbog i tre Bind; og det blev ogsaa efterhaanden 
klart, at der var taget en Del Sangstof med, som ikke naaede at vinde 
frem til almindeligt Brug. Der trængtes til en Reform.

Da Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler blev stiftet i 1891, 
tog dens Bestyrelse fat paa Sagen. Der blev nedsat et Udvalg bestaaende 
af H. Nutzhorn, C. Baagø og Grønvald Nielsen, som fik til Opgave at 
fremskaffe en brugelig Sangbog ved at sammenfatte i ét Bind det bedste 
af, hvad man havde i de tre smaa Bøger, med senere fremkomne eller 
fremdragne Sange, som man fandt anvendelige. I 1894 udkom 1. Ud
gave af »Folkehøjskolens Sangbog«. Den indeholdt 506 Sange, altsaa 
betydeligt færre end de tre Bøger tilsammen. Af Askovbogen var med
taget 102 Sange, af Testrupbogen 154 og af Vallekildebogen 106, ialt 
362 Sange, altsaa lidt over Halvdelen; men de udgjorde mere end to 
Trediedele af den nye Bogs Sange. Der var skudt flest ud af de histo
riske Sange, og af disse igen flest blandt de mytologiske. Af Askov- 
bogens Sange havde man taget 42 %, af Testrupbogens 63 % og af 
Vallekildebogens 56 %. Men denne Gruppe Sange er til Gengæld ud
valgt med saa sikkert et Øje for, hvad der kan holde i Længden, at vi i 
13. Udgave af 1939 fremdeles har 98 af Askovbogens, 124 af Testrup
bogens og 114 af Vallekildebogens Sange. Vallekildebogens Tal er for
øget, Testrupbogens reduceret med 30, mens Askovbogens omtrent har 
holdt Stillingen. Dog er enkelte Sange byttet om med andre fra samme 
Bog. Den gamle Sangstamme udgør dog kun godt 42 % af den nye 
Sangbogs Sange, da denne har ikke mindre end 792 Numre.

Da Grundtvig i 1830’erne fremsatte sine Tanker om en folkelig Høj
skole, gik de ud paa, at der skulde oprettes een Skole, der skulde samle 
begavede unge Mænd fra hele Landet til et frit Studium, der kunde 
strække sig over flere Aar. Da der var gaaet en Menneskealder efter 
den første Højskoles Oprettelse, havde man en Række Skoler spredt 
over hele Landet med tilsammen over 3000 Elever; men disse blev kun 
paa Skolerne i 5—6 Maaneder for Karlenes og 3—4 for Pigernes Ved
kommende. Det var altsaa en helt anden Art Skoler, end Grundtvig op
rindelig havde tænkt sig. Han havde ganske vist baade godkendt disse 
Skoler og glædet sig over dem; nten hans oprindelige Tanke var altsaa 
ikke virkeliggjort. Dette var adskillige af Højskolens Folk saavel som



126 

andre af Grundtvigs Lærlinge opmærksom paa; og Tanken om »Høj
skolen i Sorø« var stadig levende.

Dertil kom nu dette, at mange unge, der havde været paa en af de 
eksisterende Højskoler i 5—6 Maaneder, stadig fremsatte Ønsker om at 
kunne fortsætte en saadan fri Uddannelse som den, en Højskole kunde 
give. Men da det i Reglen kun drejede sig om nogle faa paa hvert Elev
hold, kunde man ikke paa de enkelte Skoler indrette Undervisningen 
saaledes, at de med Udbytte kunde fortsætte ved den samm(e Skole. 
Havde man nu haft Højskolen i Sorø, vilde det have været en Selv
følge, at man henviste dem! til den. Saadanne Tanker drøftedes ofte 
mellem Højskolens Folk.

Disse Drøftelser førte til, at der i Foraaret 1878 blev indbudt til et 
stort Møde i København til Forhandling om Mulighederne for nu at 
faa realiseret Grundtvigs Sorø-Tanke. Hovedindbydere var Ludvig 
Schrøder og Jens Nørregaard. Som Medindbydere stod Pastor C. J. 
Brandt, Vartov, Professor Frederik Nielsen og Digteren C. Hostrup.

Mødet holdtes i Tivolis Koncertsal den 10. og 11. April. Der var mødt 
over 600 Mennesker. C. J. Brandt ledede Mødet. Første Taler var Schrø
der. Han gjorde Rede for Grundtvigs »Sorø-Tanke« og meddelte, at 
Grundtvig en Gang i sine sidste Aar havde sagt til Nutzhorn: »Det er 
godt nok med de mange Folkehøjskoler, men skal Folkehøjskolerne 
have en Fremtid, saa maa de have et stærkt Brændpunkt, hvorom de 
kan samples.« Og heri mente han, at Grundtvig havde Ret. Schrøder ud
viklede nu, hvilke Krav han mente, der maatte stilles til den Undervis
ning, der skulde gives paa Sorø-Skolen. Han nævnede tre saadanne 
Krav. 1. Undervisningen skal have saa m\eget som muligt af den Grun
dighed, der præger Videnskabsmandens Arbejde. 2. Den skal have en 
saadan Fattelighed og Jævnhed, som man forlanger af et saakaldet popu
lært Foredrag. Og 3. Den skal tage Sigte paa at vise Enheden i Mang
foldigheden, saaledes som Digteren gør det. Endelig maa det kræves, at 
de historiske Kildeskrifter gøres tilgængelige for Eleverne. En saadan 
Grundighed maa til for at Lærlingen kan komme til at se med egne 
Øjne og ikke nøjes med at paastaa noget, fordi Læreren har sagt saa
ledes.

Den næste Dag talte Nørregaard. Han mente, at Tiden nu var inde 
til at virkeliggøre Tanken om den folkelige Højskole i Sorø. Der var 
nu noget over 2000 unge Mænd paa Højskole aarligt. Han regnede mjed,
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at 5—6 % af disse kunde ønske at fortsætte en fri Uddannelse, dersom 
der var Mulighed derfor. Der kunde da blive 100—120 Elever til Sko
len om Aaret. Og tænkte man sig, at de fortsatte Studierne i 4—6 Halv- 
aar, vilde der være Elever nok til, at der kunde beskæftiges 10 Lærere. 
Skolen skulde drives af Staten, for at man kunde være sikker paa, at 
den blev upartisk, og at den blev almlen dansk. Det skulde ikke kræves, 
at alle Lærere ved Skolen skulde være Grundtvigianere. Men den grundt
vigske Højskoles hidtidige Færd maatte lægges til Grund. Den historisk
poetiske Undervisning maatte være Midtpunktet, og den mundtlige Til
tale Hovedmeddelelsesmidlet. — Resultatet af Skolens Arbejde skulde 
give sig til Kende i en Udjævning af den raadende Klasseforskel. »Det 
borgerlige Samfund er nu spaltet i to Klasser: de kofteklædte og de kjole
klædte, Storborgere og Smaafolk, og Kløften er ikke meget mindre, end 
den var i det 17. Aarhundrede mellem fri og ufri. Denne Kløft med
fører store Ulykker til alle Sider.«

I den følgende Forhandling deltog Forstanderne C. Grove, Marielyst,. 
og J. C. la Cour, Lyngby, Præsterne Vilh. Birkedal, Ryslinge, og V. J. 
Hoff, Ubberup, H. Nutzhorn, Askov, og C. Baagø, Testrup. Ligesom 
Indlederne flere Gange havde Ordet. Der syntes at være overvejende
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Stemning for, at man nu skulde søge at faa Skolen rejst, men der var 
dog ikke ringe Uenighed om rntønge væsentlige Ting vedrørende Pla
nens Udførelse.

Ved et stort Skolemøde i Aarhus 3. Pinsedag samme Aar talte Nørre- 
gaard ogsaa om Sorø-Planen. Her fremsattes stærke Indvendinger imod, 
at Skolen skulde være en Statsinstitution. Især talte P. Bojsen, Gedved, 
stærkt herimod. Man havde Mistillid til Staten, og ønskede Sagen frem
met ad privat Vej, man kunde jo begynde i mindre Stil.

Ernst Trier, som ikke havde været m'ed ved Mødet i København, øn
skede heller ikke en Statsinstitution. Allerede i Maj Maaned henvendte 
han sig til Schrøder og opfordrede ham til at begynde en udvidet Høj
skolevirksomhed paa Askov i Stedet for at arbejde paa Sorø-Planen. 
En varm Ven af Højskolen i Askov, Gaardejer Jep Fink i Hejis ved 
Kolding, raadede ligeledes Schrøder til at begynde en udvidet Højskole
undervisning. Og han lovede at medvirke til at skaffe de nødvendige 
Pengemidler til Planens Gennemførelse. Og Schrøder selv var ogsaa 
mest tilbøjelig til at gaa denne Vej. Selv om det ikke blev Højskolen i 
Sorø, saa kunde man i alle Fald paa denne Maade imødekomme den 
Trang til fortsat Højskoleundervisning, som vitterligt var til Stede.

Ved et Skolemøde i Askov i August, hvor denne Plan drøftedes, gav 
Nørregaard sin Tilslutning til Planen som en foreløbig Foranstaltning 
og lovede ogsaa at hjælpe til med Undervisningen i de Maaneder, da 
han ikke selv holdt Skole.

Ved dette Møde var en ung Videnskabsmand i Fysik, Poul la Cour, 
til Stede. Han var gift med en Datter af Historikeren Frederik Barfod. 
Hun havde været Elev paa Askov, før de blev gift; og hun var blevet 
stærkt grebet af Schrøders Tale. Det var hende, der havde faaet ham 
med til Askov; og han syntes godt om det hele her. Og hermed var der 
skaffet en helt enestaaende Kraft til det nye Arbejde, som man nu 
skulde i Gang med. La Cour blev i Askov til sin Død. Han var ikke 
alene en ualmindelig dygtig Lærer, han var et sjældent elskeligt Menne
ske, en fin Personlighed.

Den udvidede Højskole begyndte Undervisningen den 2. November 
1878. Det var Planen, at Undervisningen skulde strække sig over 2 Gange 
7 Maaneder. Man vilde begynde 1. Oktober og fortsætte til 1. Maj. Saa- 
ledes gik det i nogle Aar, men senere gik man over til at nøjes med 2 
Gange 6 Maaneder. Novbr.—April. Man fortsatte med at holde almin-
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delig Højskole for Piger om Sommeren. Fra 1885 blev der Adgang for Pi
ger til den udvidede Højskole om Vinteren, og saaledes har det været siden.

Baade Schrøder og Nutzhorn egnede sig ypperligt til at give en saa- 
dan videregaaende Undervisning. Og i de første Aar fik de udmærket 
Støtte af Vennerne fra Testrup i Oktober og April, naar de ikke selv 
holdt Skole. Nørregaard holdt saaledes et Aar en Række Foredrag om 
de græske Digtere Æskylos, Sofokles, Euripides og Aristofanes, en an
den Gang om den italienske Digter Dante og om Englands Shakespeare. 
— Det særlig nye, der kom til, var Undervisningen i Naturfag og Mate
matik. Det var la Cour, der tog sig af denne Undervisning, som der før 
er fortalt om.

Aaret efter at den udvidede Undervisning var begyndt, knyttedes 
Povl Bjerge (1853—1931) til Skolen som Lærer. Han var en Gaard- 
mandssøn fra Vestjylland, der havde uddannet sig ved frie Studier. Han 
blev Lærer i Geografi og udførte her et grundigt og godt Arbejde. Mest 
kom han dog nok til at betyde som Leder af Skolens efterhaanden store 
Bogsamling, hvor han ikke alene var en udmærket Hjælp for Eleverne, 
mens de var paa Skolen; men han var ogsaa senere altid villig til at 
hjælpe dem med at skaffe de Bøger, de ir(aatte have Brug for, naar de 
henvendte sig til ham.

I Aaret 1881 blev den unge cand. teol. Jakob Knudsen Lærer paa 
den udvidede Højskole, og Aaret efter kom en anden teologisk Kandi
dat Holger Begtrup til Skolen. De skulde begge som Hovedfag have 
Undervisning i Modersmaalet. De, der kender de to Mænds senere 
Gerning, vil kunne skønne, at det var en betydelig Vinding for Skolen.

Med de Lærerkræfter, her er nævnt, var Højskolen i Askov velskik
ket til at blive det Brændpunkt for Højskolerne, som Grundtvig havde 
talt om, at de ikke kunde undvære. Og dette anerkendtes af de fleste 
almindelige Højskoler, saa de nu anbefalede dem af deres Elever, der 
ønskede en videre Uddannelse uden at tage nogen Eksamen, at tage 
denne Uddannelse paa den udvidede Højskole. Det viser sig ogsaa i de 
følgende Aar, at der nu rundt om paa Skolerne træffes flere og flere 
Forstandere og Lærere, der har uddannet sig ved frie Studier med Ud
gangspunkt i den udvidede Undervisning i Askov. Og det fik sikkert 
senere sin store Betydning i Retning af at bane Vej for et Samarbejde 
mellem Skolerne, at der nu rundt paa Skolerne sad Lærere og Forstan
dere, der kendte hinanden fra Askov.
Danmarks Folkehøjskole 9
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I 1883, i Hundredaaret for Grundtvigs Fødsel, afholdtes det første 
nordiske Højskolemøde i Testrup. Forstander Nørregaard indbød sven
ske, norske og danske Arbejdere i Folkehøjskolen til et Forhandlings
mode.

Indbydelsen blev modtaget af 14 svenske, 12 norske og et halvt Hun
drede danske Højskolefolk. Mødet varede i tre Dage 1.—3. September. 
Man forhandlede følgende Emner: »Statens Forhold til Folkehøjskolen« 
indledet af Nørregaard; »Forbindelsen mellem de nordiske Højskoler« 
indledet af Forstander Theodor Holmberg, Tärna folkhøgskola i Sve
rige; disse Forhandlinger fandt Sted om Lørdagen. Om Søndagen del
tog de fleste af Gæsterne i Gudstjenester i Bering Valgmenighedskirke, 
hvor Jørgen Teilmann prædikede. Om Eftermiddagen var der Folke
møde, som afholdtes i Højskolens Gaard. Her talte Olaus Arvesen fra 
Norge, Rektor Magnusson fra Sverige og Ludvig Schrøder fra Dan
mark. Da der var stort Bifald efter Rektor Magnussons Tale, vendte 
Holmberg sig til en dansk Landmand og spurgte, om han havde for- 
staaet, hvad Svenskeren havde sagt. »Nej, ikke et eneste Ord,« blev der 
svaret, »men han rullede saa dejligt paa RI« — Om Aftenen var der 
Forhandling om »Politikkens og Kristendommens Forhold til Folkehøj
skolen« indledet af Forstander Viggo Ullmann fra Telemarkens Folke- 
høgskule i Norge. Mandag Morgen var der Forhandling om »Natur
kundskabens og Geografiens Stilling paa Højskolerne« indledet af 
C. Baagø, Testrup. Om Eftermiddagen drejede Forhandlingen sig om 
»Landbrugsskolernes, Haandværkerskolernes og andre Fagskolers Stil
ling til Højskolerne«, indledet af Rektor L. Holmstrøm fra Hvilan. Og 
om Aftenen drøftedes »Fædrelandshistoriens Stilling paa Højskolerne«, 
indledet af Forstander C. Grove, Grundtvigs Højskole.

Der var livlig Deltagelse i Forhandlingerne baade fra svensk, norsk 
og dansk Side; og selv om man saa forskelligt paa mange Forhold, føl
tes det dog stærkt, at man stod i et fælles Arbejde. En af de svenske 
Deltagere skrev mange Aar senere: »Særlig forfriskende var Aften
timerne i Skolesalen, som var omdannet til en behagelig Mellemting af 
Salon, Avisklub og Festsal. Mellem nordiske Højskolemænd knyttedes 
i saadanne Aftentimer livsvarige Venskabsbaand, der i kommende Dage 
fik afgørende Betydning ogsaa for Folkehøjskolesagen.«

Fra Testrup førtes de norske og svenske Gæster til Besøg paa Vin
ding Højskole, derfra til Fredericia, hvor der blev fortalt om Fredericia-
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slaget 1849, og videre til Askov. Her mødtes de med en Skare Sønder
jyder. Senere besøgtes Skamlingsbanken. Og der afsluttedes med Gæ
sternes Deltagelse i de store Festligheder i København i Anledning af 
Hundredaarsdagen for Grundtvigs Fødsel. — Dette første nordiske 
Højskolemøde blev senere fulgt af mange andre.

Det er ofte blevet fremhævet, at Folkehøjskolen har bidraget til at 
styrke Nationalfølelsen og rejse Modet i Befolkningen efter Neder
laget i 1864. Men det maa jo heller ikke glemmes, at den ogsaa har 
ydet et væsentlig Bidrag til at løfte Bondestanden, hvorfra den jo fik 
sine fleste Elever, til politisk og social Ligestilling med de hidtil førende 
Folkeklasser: Godsejere, Embedsmænd og Intelligensen i Byerne. Dette 
stod kanske ikke i saa høj Grad de førende Personligheder for Øje; men 
der kan næppe blive Tvivl om, at dersom man vilde spørge de mange 
unge, der kom paa Skolerne, hvad de kom der for, hvis de selv var klar 
over deres Bevæggrunde, saa vilde Svaret sikkert blive, at man ønskede 
at blive udrustet, saa man kunde klare sig ved Siden af Embedsmænd 
og Godsejere. Det var sikkert ikke den økonomiske Ligestilling, man 
tænkte paa. Den almindelige Indstilling var vistnok den, at fik man 
den politiske og sociale Ligestilling, saa skulde man nok selv klare 
den økonomiske.

Og da den Andel i Folkestyret, som Junigrundloven havde givet den 
jævne Mand, i 1866 blev indskrænket, saa føltes det af den vaagne Del 
af Landets jævne Befolkning som en Krænkelse. Og det foreløbige 
politiske Maal maatte blive at generhverve den Ret, man havde mistet. 
»Junigrundloven er Folkets moralske Ret,« hed det i et politisk Pro
gram fra halvfjerdserne. Men Godsejere og Embedsmænd, der med 
Støtte af den nationalliberale Intelligens i Hovedstaden havde berøvet 
Befolkningen en Del af den Ret, Junigrundloven havde givet den, var 
naturligvis ikke til Sinds godvilligt at slippe den Magt, de havde vun
det. Og dermed var der lagt op til Kamp.

De fleste af Højskolens Mænd ønskede helst at undgaa en haard 
politisk Kamp, men kom den, maatte man ubetinget stille sig paa den 
jævne Befolknings Side. Og da nu Kampen kom et Stykke ind i 1870’- 
erne, saa blev ogsaa Højskolerne hvirvlet ind i den.

Den 12. April 1877 udstedtes den første provisoriske Finanslov. 
Nørregaard indleder Forhandling med Askovfolkene, om de vil være 
med til at sætte Elevbetalingen op, da han mener, at Skolerne ikke bør

9*
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søge Statstilskud hos en Regering, der optræder paa den Maade. Der 
blev ikke Enighed om at sætte Elevbetalingen op; men en lang Række 
Skoler undlod at søge Statstilskud. Man vilde ikke have Del i de ulov
ligt opkrævede Skattebeløb. Men nu skiltes Skolerne efter politisk Op
fattelse. 34 Skoler undlod at søge, mens 26 søgte. Blandt de mere be
kendte af de nt der søgte, var: Vinding (Rosendal), Ryslinge (R. Han
sen), Hindholm (Chr. Nielsen), Grundtvigs Højskole (C. Grove) og 
Lyngby Landboskole (J. C. la Cour). Imidlertid blev der Forlig om 
Finansloven om Efteraaret; og saa søgte alle Statstilskud som før.

Den politiske Kamp var dog fremdeles haard. Og 1. April 1885 kom 
den næste provisoriske Finanslov; og nu fortsattes der paa den Maade 
indtil Forliget i 1894. Saa snart den provisoriske Finanslov var forkyndt, 
skrev Ernst Trier til Schrøder og foreslog en Sammenkomst med nogle 
Venner blandt Højskolemændene og nogle af de Politikere, der delte 
Syn med dem. Men omtrent samtidig havde Schrøder faaet Brev fra 
Klaus Berntsen, der den Gang var Forstander paa Særslev Højskole. 
Han foreslog et Møde, hvortil alle Højskolers Folk blev indbudt. Dette 
Forslag tog Schrøder op. Og den 8. Maj holdtes et Møde i Odense, 
hvortil der var mpdt Forstandere og Lærere fra 35 Højskoler. Til Mødet 
var ogsaa kommet C. Berg, Folketingets Formand, og Frede Bojsen, 
Formand for Finansudvalget.

Man drøftede først, om Skolerne nu som i 1877 skulde undlade at 
søge Statstilskud. Schrøder mente ikke, at Skolerne kunde undvære 
Statstilskudet, og derfor burde søge det. Jens Bek, Mellerup, var bange 
for, at Højskolerne ikke kunde bevare deres Frihed, hvis de tog imod 
Understøttelsen. Jens Lund mente, at man kunde give Afkald paa det 
direkte Tilskud og dog modtage Elever med Statstilskud. Morten Pon- 
toppidan vilde, at man skulde sætte haardt imod haardt og undlade at 
søge. De to Politikere raadede begge til at søge som sædvanlig. Berg 
hævdede, at den politiske onde Tid skulde bekæmpes med politiske 
Midler. Bojsen sagde: »Højskolernes Tropper er for kostbare til at ofres 
paa en Demonstration!« Der var overvejende Stemning for, at man 
skulde søge Understøttelsen som sædvanlig.

Dernæst drøftedes Regeringens Forbud imod at anskaffe, uddele og 
indøve Brugen af Rifler. Flere Højskolefolk havde været med ved Dan
nelsen af Riffelforeninger. Forbudet vilde gribe ind i Skytteforeningernes 
Arbejde. Skytteforeningernes Arbejde havde til Formaal at danne en
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Folkevæbning og tilsigtede ikke at støtte en Oprørsbevægelse. Bojsen og 
Alfred Povlsen vilde fortsætte deres Arbejde i Skytteforeningerne, indtil 
de blev standsede. Ogsaa i denne Forhandling sejrede Maadeholdet. Der 
var dog adskillig Uenighed og Usikkerhed. Mødet havde været fortro
ligt og blev ikke offentligt omtalt. Der blev ingen Demonstrationer.

Næsten alle Skolerne søgte Statstilskud, men en Del blev af Ministe
ren strøget af Fortegnelsen over godkendte Skoler. Og saa kunde de 
hverken faa Understøttelse eller modtage understøttede Elever. Som 
Grund angaves, at de drev politisk Agitation. Den Skæbne at blive ude
lukket fra Understøttelse i nogle Aar overgik en Række bekendte Sko
ler: Ryslinge, Vejstrup, Ollerup, Nr. Ørslev, Viby, Vestbirk, Mellerup, 
Stenum; og Askov fik sit Tilskud skaaret ned med henimod 2000 Kr. 
Dertil kom Hjørlunde og Galtrup Højskoler, hvis Forstandere maatte 
en Tur i Fængsel.

Mange Steder dannedes der af gamle Elever og Venner af Skolerne 
Støtteforeninger, som søgte at bøde paa Statstilskuddets Tab ved at 
understøtte Elever, der agtede at besøge de udelukkede Skoler. Skolerne 
led vel økonomisk Tab; men de bevarede Folkets Tillid og derved Elev
tallet*).

Noget egentligt Samarbejde mellem Skolerne, som ellers kunde synes 
at være paakrævet kom ikke i Gang. Skolerne blev voldsomt angrebet i 
Højres Presse og af Højre i Rigdagen. Men Statens Tilsynsførende med 
Skolerne Dr. M. Stenstrup, der selv var Højremand, hævdede med over
bevisende Kraft i en Piece, at det var urigtigt, naar Højre skyldte Sko
lerne for at drive politisk Agitation. I Løbet af 3—4 Aar stilnede Striden 
af; og Skolerne fik atter normalt Tilskud. Og i 1892 blev der vedtaget 
en Lov om Statstilskud til Højskoler og Landbrugsskoler med bestemte 
Regler for, paa hvilket Grundlag Tilskudet gaves; og dermed var al 
Ministervilkaarlighed udelukket.

Endelig i 1891 kom Samarbejdet mellem Skolerne ind i et fast Leje, 
idet der stiftedes en Forening for Højskoler og Landbrugsskoler; men 
derom fortælles anden Steds. Det skete ved et Forhandlingsmøde i Dalum 
i Begyndelsen af Septbr.

I 1894 var der gaaet halvtreds Aar siden Rødding Højskoles Opret
telse. Denne Begivenhed fejredes ved en stor Jubilæumsfest i Askov i

*) Oplysningerne om Folkehøjskolernes Forhold under de provisoriske Finanslove er 
taget fra Roar Skovmands Bog »Folkehøjskolen i Danmark 1841—1892«.
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Dagene 5.—9. Septbr. Til Mødet var ankommet en Række svenske, fin
ske og norske Højskolefolk. Der blev som paa Testrup i 1883 ført For
handlinger om foreliggende Spørgsmaal. Festens Toppunkt var et Folke
møde i Skibelunds Krat paa Grundtvigs Fødselsdag den 8. Septbr. Her 
var samlet flere Tusinde Mennesker, ogsaa mange fra Sønderjylland. Her 
talte Historikeren A. D. Jørgensen, Forstanderen for Lyngby Landbo
skole J. C. la Cour og Forstander Jens Nørregaard, Testrup Højskole. 
Da Nørregaard i sin Tale giver en Slags Oversigt over de Erfaringer, der 
er indsamlet i det halve Hundrede Aar, der er gaaet, meddeles her til Af
slutning paa Omtalen af Folkehøjskolen i Aarene 1864—94 et Uddrag 
af Talen:

»Vi er jo samlede her til Fødselsdagsfest for Folkehøjskolens, den 
nordiske Folkehøjskoles 50-aarige Liv. Det, som da ligger nærmest for 
os alle, er at se tilbage paa, hvad der i dette halve Hundrede Aar er 
oplevet og vundet for denne Sag.

Alle, selv de mest blinde, kan se, at i rent udvortes Forstand er der 
oplevet dette, at den lille spæde Plante, som under Frydesang og med 
frimodigt Haab blev sat i Rødding 1844, er blevet et stort Træ, hvis 
Grene strækker sig ud over hele Norden, ja har sendt en ung kraftig 
Gren ud over Finland og en ud over Nordboerne i de nordamerikanske 
Fristater.

Naar der i 1844 regnedes med Enere af Skoler, regnes der nu med 
Tiere, naar der regnedes med Tiere af Elever, saa maa der nu regnes med 
Tusinder; naar Samfundets Støtte for denne Art Oplysning den Gang 
indskrænkede sig til enkelte frivillige Gaver af private, saa har nu det 
danske borgerlige Samfund anerkendt og knæsat Gerningen ved en lov
mæssig og rigelig Understøttelse, uden at dog det hele Arbejdes frie 
Præg er krænket eller plettet.

Men hvad der er endnu vigtigere, og som ikke bliver set af alle, skønt 
det nøje hænger sammen med denne Folkehøjskolens store og lykkelige 
Vækst udad, det er de glædelige Erfaringer, som paa det aandelige Livs 
Omraade er gjort af alle, der har arbejdet i Folkehøjskolens Tjeneste og 
ikke forsætlig har udelukket sig fra at opleve det.

I den danske og nordiske Folkehøjskole er det første Gang oplevet, 
saa vi nu ved, det kan lade sig gøre, at vække det aandelige Liv af Dvale 
ved Tale og Fællessang og samtidig lære Ungdommen saa meget paa 
forskellige Omraader gennem væsentlig mundtlig Undervisning, at



135

Grundlaget for en almen mienneskelig Oplysning derved kan lægges. 
Naar de, der taler og vejleder ved, hvad de taler om og brænder i deres 
Aand for at vække og oplyse andre derefter, og naar endelig denne 
uforklarlige Aandens Gave er der, som ingen kan tage af sig selv — 
da ved vi nu, at Ungdommen ved levende Tale paa Modersmaalet kan 
sættes i aandelig Bevægelse og samtidig oplyses saadan om det, der 
ligger dem allernærmest, og derfra videre ud, at deres hele Liv kan 
komme til at bære Præg deraf.

Det er Hovedsagen i Folkehøjskolens Oplysning, at hvad der af Spro
gets, Historiens, Naturens og Poesiens Omraade, tit gennem møjsomme
lige videnskabelige Studier, hentes til Brug for Ungdommen, det var ikke 
Stridsspørgsmaal eller Fagsager, ikke »lærde og kuriøse Materier« til 
kritisk Pindehuggeri, men i bedste Forstand Menneskehedens og frem
for alt Folkeslagenes fælles Ejendom, Udbyttet af deres Erfaring og Iagt
tagelser til fælles Gavn, Livskilderne for alles Samliv og fælles Glæde. 
Derfor har den kunnet samle alle. Hvad Grundtvig med genialt Seerblik 
saa som en Mulighed, det ved vi nu som en glædelig Virkelighed.------••

Og medens den almindelige Kulturstrøm gaar i Retning af Uvillie 
overfor det legemlige Arbejde, og hvor den faar Magt, ogsaa udrydder 
og har udryddet den nedarvede Arbejdslyst med dens nedarvede Tarve
lighed, saa er derimod det en ubestridelig Kendsgerning, at hvor Folke
højskolens ejendommelige Oplysning slog Rod og groede, der ikke blot 
n^odvirkedes hin Strøm, men der genoprejstes Arbejdslysten og Æres
følelsen overfor det legemlige Arbejde — intet Arbejde, som skal gøres, 
er for ringe for det Menneske, som kan gøre det.

Endelig vil jeg for alle deres Vedkommende, der har arbejdet i Folke
højskolen gennem den største Del af dette halvhundrede Aar, udtale som 
vor Erfaring, at ligesom de Elever var de tilgængeligste for god Oplys
ning, der forud var kristelig vakte, saaledes har vor Skolegerning kun i 
samme Grad slaaet an hos Ungdommen, som det er lykkedes at slaa til 
Lyd for det kristelige Evangelium som Naade for Syndere. Vi prædiker 
ikke ligefrem, men vi slaar til Lyd for den kristelige Prædiken.------

Naar jeg ser ud i Fremtiden for denne Gernings Trivsel, da ser jeg 
adskilligt, der skal rettes og udfyldes, og især ser jeg Sorø store Folke
højskole som Kronen paa det hele, men alt dette lægger jeg trøstig i 
hans Haand, som jeg visselig tror har rejst denne Gerning og ogsaa vil 
bevare den. Ham være Ære og Pris nu og evindelig!«



STRØMNINGER UDEFRA
Af

UFFE GROSEN

Den danske folkehøjskole er en særpræget skoleform. Medens andre 
skoleformer er udviklet under paavirkning af udenlandsk pædago

gik og skoleliv, er den helt ud vokset frem paa folkelig dansk grund. 
Danmarks største søn har fostret højskoletanken, og hans lærlinge har 
ud af folkets nødvendighed rejst og udviklet folkehøjskolen.

Men skønt højskolen har sin dybe rodforbindelse i et kristent dansk 
folkeliv, har den ofte i sin hundredaarige historie modtaget paavirkning 
ude fra den store verdens kultur- og aandsstrømninger, ligesom den selv
sagt fik næring og paavirkning af hjemlige kristelige og folkelige be
vægelser, selv om disse havde deres oprindelse uden for højskolen; 
stundom aabnede den favnen for de store bevægelser, til anden tid stil
lede den sig kampberedt op mod strømninger, som brød ind over vort 
lave land, — alt efter som højskolen fandt disse strømninger til gavn 
eller fordærv for det danske folkeliv, den var forpligtet til at tjene. Den 
vilde da baade være en bro og et dige i forholdet til fremmede bevægel
ser, og i det følgende skal i stærkt sammentrængt form søges paavist, 
hvorledes højskolen har løst denne opgave.

Ud af en dansk nødvendighed blev denne ejendommelige skole rejst. 
Det første slægtleds højskolemænd saa klart denne nødvendighed og 
forstod opgaven, som de fastholdt med varme og kraft. Og lykken fulgte 
dem. Naar det danske folk efter 1864 forvandlede nederlaget til ud
gangspunkt for en enestaaende kraftudfoldelse, turde det skyldes, at den 
folkelige aand blev nemmet i vide kredse og i en sjælden grad blev til 
daad i et virksomt menneskeliv. Hvor den folkelige aand for alvor slaar 
igennem, lutrer og styrker den; den forebygger de store vildfarelser, 
oprejser efter nederlaget, lader sundheden strømme lægende til de dybe 
saar.
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Men højskolen maatte i det lange løb ogsaa finde en stilling til det 
fremmede kultur- og aandsliv, som med eller uden dens gode vilje øvede 
dets paavirkning paa folkelivet herhjemme. Flere af det andet slægtleds 
højskolemænd saa det klart.

Den største bedrift, som menneskeaandens videnskabelige arbejde øve
de i det 19. aarhundrede, var vel den naturanskuelse, som fandt sit ud
tryk i udviklingslæren. Paa grundlag af Charles Darwins grundige stu
dier og dristige hypoteser udarbejdede Herbert Spencer sit omfattende 
tankesystem om livets udvikling. En række begejstrede disciple førte 
udviklingslæren ind paa alle livets omraader. Begejstringen tog ofte magt 
over undersøgelsen. Man stormede huse og kirker, og i stedet for den 
mosaisk-kristelige livsanskuelse bekendte man sig til den naturalistiske, 
som den haardkogte udviklingslære var udtryk for.

Det nye livssyn kom herhjemme stærkest til udtryk i digtningen og 
i litteraturkritikken, dels fordi man fra romantikkens tid tilskrev litte
raturen (skønlitteraturen) en uforholdsmæssig stor betydning i det hele 
aandsliv, dels fordi litteraturkritikeren Georg Brandes blev hovedman
den for det nye, som han med lidenskabelig og agitatorisk kraft førte 
frem, dels i sit og broderens tidsskrift: »Det 19. Aarhundrede«, dels i 
sine berømte forelæsninger over »Hovedstrømninger i det 19. Aarhun- 
dredes Litteratur« fra 1871. En hær af unge: digtere, videnskabsmænd, 
politikere, journalister sluttede op om den nye fane, som Georg Brandes 
havde løftet.

Hvad stod der saa paa den fane? Med stor energi hævdes det, at digt
ningen, som i romantikkens tid især søgte sine emner i fortiden, nu skal 
søge til nutiden og virkeligheden og frem for alt paa en saadan maade, 
at den sætter problemer under debat, hvad enten disse problemer er af 
religiøs, moralsk, social eller politisk natur. Digtningen havde ogsaa tid
ligere haft virkelighedens dybe præg, især hos Grundtvig, Blicher, Palu- 
dan-Miiller, H. C. Andersen. Det nye ved »det moderne gennembruds 
mænd« var i denne forbindelse, at de skabte strid om samfundsspørgs- 
maal, stillede moralske og religiøse problemer under diskussion med det 
tydelige formaal at kuldkaste eller i alt fald svække overleveringen. 
Drachmanns »Engelske Socialister« er typisk. Mange andre fulgte. Den 
største sejr vandt realismen, da de store nordmænd, Ibsen og Bjørnson, 
i 70erne slog ind paa problemdigtningen.

Dernæst maa det fremhæves som karakteristisk for realismen, at den
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slog vinduerne op til den store verden. Mens højskolens første slægtled 
ofrede alle kræfter paa at vække og værne dansk folkeliv, havde man i 
andre kredse, især national-liberale kredse, indhyllet sig i selvgodhed og 
selvovervurdering. Men fælles var en »mærkelig ligegyldighed for og 
mangel paa kendskab til de strømninger, der prægede aandslivet uden 
for Danmark«. Europa var en fremmed verden. Men 1864 og 1870 blev 
nederlagets, skuffelsens og dommens aar. Det var paa høje tid med en 
ny orientering politisk og kulturelt. Det moderne gennembruds mænd 
vilde pege paa de positive kræfter derude i haab om derved at rejse til
svarende kræfter herhjemme.

Endvidere maa det fremhæves som noget blivende og værdifuldt, at 
realismen førte en dybere og sandere karaktertegning ind i digtningen, 
og hos retningens ypperste kom en sprogfornyelse frem, som fik varig 
betydning.

Skønt realismen kom mest højrøstet til orde i litteraturen, fik den 
sandsynligvis sine dybeste og videst rækkende følger paa andre om- 
raader. Saaledes i politikken og journalistikken. Paa begge omraader 
blev Viggo Hørup hovedmanden. Med konsekvens og megen skarphed 
bekæmpede han natioalliberalismen paa alle omraader; han pløjede en 
fure, som ganske vist aldrig blev bred, men dyb og uudslettelig i den 
danske ager. Hans efterfølgere fik en betydning, som syntes langt at 
overstige deres talmæssige styrke, et forhold, som nogle fandt forklaret 
i en nøje forbindelse af idealisme og virkelighedssans.

Paa videnskabens omraade er der i denne forbindelse mest grund til at 
fremhæve historieforskningen. Fremtrædende historikere som Kr. Erslev, 
J. A. Fredericia og nationaløkonomen Marcus Rubin, der alle følte sig 
hjemme i den aandsretning, som havde Brandes til fører, sejlede vel ikke 
sandheden nærmere end deres forgængere og ældre samtidige (Caspar 
Paludan-Miiller og A. D. Jørgensen), men deres kritiske sans og oppo
sitionslyst parret med dyb virkelighedssans og lysende intelligens førte 
dem ind i et dybtgaaende studium, som navnlig for Erslevs vedkom
mende gav sig til kende i et frodigt og banebrydende forfatterskab, som 
rager op i dansk historieskrivning og historieforskning. Han kom som 
ingen anden til at præge et eller to slægtleds historikere, ikke alene i 
metode, men ogsaa i aandsindhold. Moderne dansk historieskrivning 
bærer, præg af en overmaade stor læggen vægt paa økonomiske forhold, 
og den er i vid udstrækning uden sans for den kirkelige overlevering.
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Det maa ogsaa nævnes, at den liberale teologi og bibelkritikken gav 
mange gammeldags troende indtryk af, at kristendommen ikke alene 
blev angrebet udefra af dens fjender, men ogsaa forraadt af dem, der 
skulde være vagt for den.

Georg Brandes
Efter Maleri af P. S. Krøyer. Fredetiksborgmuseet

Var naturalismens fornemste og berømteste talsmand herhjemme Georg 
Brandes, saa blev dens største erobring Bjørnstjerne Bjørnson. Han havde 
i sin tid vendt sig fra den trange norske pietisme til Grundtvig, hvis frie 
syn paa forholdet mellem menneskelighed og kristendom havde grebet 
ham. I sin grebethed over Grundtvigs syner spaaede han dem en tusind- 
aarig levetid. Men snart saa han i evolutionismen syner, som tiltalte hans 
fantasi endnu mere, og i voldsomme udfald mod gamle venner og i høj- 
stemt beundring for det nye gik han med klingende spil over til evolu-
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tionisternes hær. Bjørnsons stærke stilling blandt nordisk ungdom maat- 
te give hans overgang til »det moderne gennembruds mænd« præg af en 
uomgængelig udfordring til den grundtvigske højskole. Man kunde af
vise Brandes som en fremmed, en uvedkommende. Men man havde saa 
længe i glad stolthed holdt Bjørnson ved sin barm, at man nu, da han gik 
over til fjenden, maatte tage kampen op i studerekammer og skolestue. 
To livssyn maatte brydes. Naar denne brydning blev saa alvorlig, skyld
tes det, at nogen af højskolens mænd oplevede den kamp paa meget per
sonlig maade; thi denne kamp stod ogsaa i deres eget bryst. Det gjaldt 
især for Thomas Bredsdorff og Jakob Knudsen, men ogsaa Holger Beg
trup, Valdemar Briicker, Grønvald Nielsen, Jacob Appel o. fl. levede 
med i kampen og blev præget deraf.

Hvor stærkt mødet med Georg Brandes kunde virke paa unge sjæle, 
ogsaa fra grundtvigske kredse, vil maaske Thomas Bredsdorffs egne ord 
give det klareste udtryk for. Det er en aften paa universitetet, da Brandes 
skal begynde en ny forelæsningsrække over fransk litteratur. »Blandt de 
unge mennesker, der er stuvede sammen, findes ogsaa en del theologiske 
studenter fra grundtvigske hjem. De er stærkt optagne af det forestaa- 
ende  De var unge, og det er desuden kendt nok, at for ikke saa 
faa unge, kanske for gamle med, blev dr. Brandes’s optræden skyld i, 
at hjemmet tabtes af syne......  Et øjeblik efter at alle er komne paa
plads, træder doktoren ind: En lille sort mand med nervøse trækninger 
i det blege ansigt......  Det første indtryk af denne taler, især naar det
er modtaget i den pure ungdom, udviskes sent, især hos dem, der gen
nem ham første gang ret kom i berøring med »Europa«, første gang fik 
et pust fra verdens-aandslivet ind gennem det lille danske hjems vinduer. 
Det var saa fuldstændig nyt, dette. Hvad man fik at se, havde man al
drig drømt om før. Det var, som havde man hidtil levet i et hus, hvor 
kun enkelte stuer havde staaet til afbenyttelse. Heller ikke havde man 
vidst, at der fandtes flere af betydenhed. Nu sloges med ét vældige fløj
døre op, man saa ind i herligt oplyste sale, den ene bag ved den anden 
i uendeligt perspektiv......  Man følte sig pludselig saa underlig stymper
agtig ubegavet, saa altfor klodset til at betræde disse haller, hvor den 
funklende intelligens, den lysende genialitet alene gav adkomst......  Man
maatte jo vist ud af de altfor snævre forhold, hvori man hidtil havde 
levet. Den navnkundige doktor der paa katederet sagde det jo og sagde 
det saaledes, at det ikke paa nogen maade kunde overhøres, at det an-
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gik en personlig. Hans ord var ikke til at blive fri for......  Det var, som
alle værdier blev forandrede......  Det brødes i ens indre, alt det, man nu
havde hørt, og det man ellers havde sit liv i......  Saa overmaade meget
var taget paa blot autoritet. Man gik og slæbte paa noget gammelt 
skrammel, der ikke var til nogen verdens nytte. Der maatte nok ryddes 
op i pulterkammeret......  Det blev noget af en skærsild, hvori meget
opbrændtes af det, der ikke var bedre værd, og tit mere end det. Men 
de, der slap nogenlunde uskadte fra det, vil aldrig undlade at tænke 
tilbage paa hin tid med taknemmelighed.«

De citerede udtog maa ikke opfattes blot som udtryk for den pure 
ungdoms modtagelighed overfor det nye, det dristige, det radikale. Det 
var mere. Kort før Bredsdorff døde, fik han lejlighed til at høre den 
meget gamle Georg Brandes tale. Da Bredsdorffs unge ledsager umid
delbart efter hin aftens Brandes-forelæsning vilde gaa til et grundtvigsk 
diskussionsmøde, sagde Bredsdorff: Nej, min ven, nu gaar du med mig 
og lader denne aftens indtryk fæstne sig i dit sind!

Saa mange aar efter, og med manddomstidens rige gerning imellem, 
mærkede den erfarne højskolemand endnu suset af hin fjerne tids kampe. 
Hvad var det da hos denne fremmede, som greb sindet og tvang til 
personlig undersøgelse? Det var naturligvis ikke den aabenlyse fornæg
telse af den mosaisk-kristelige livsanskuelse, og det var endnu mindre et 
moralsk letleveri, som nogle af Brandes’s modstandere fejlagtigt paa
duttede ham. Nej, det var noget helt andet. Det var mest fornemmelsen 
af, at et stort vindue blev slaaet op fra indestængthedens hjemlige ver
den. De gamle, som i sin tid havde mødt det grundtvigske som noget 
stort, og som gennem dette havde fundet livets sandhed, de følte ikke 
indestængtheden; de var rige og taknemmelige. De var ogsaa stærke. 
Men de blev ikke sjældent snævre og med aarene ikke nær saa frisinde
de, som da de i deres ungdomstids storme selv haardt havde brug for 
frihed. De unge kunde nu føle baade snæverheden og ufriheden. For 
nogle af de unge blev Brandes manden, som viste, at der er en verden 
uden for Verona. Endda en stor og betagende verden. Lad være, at det 
ogsaa var en farlig og i mange maader haard og trist verden. Hvis det 
var virkeligheden, eller en vigtig del deraf, saa sømmede det sig ikke for 
sandhedskærlige mennesker at lade, som den ikke var: »Livets realisme 
havde endnu ej ret kunnet gøre sig gældende, og nu bankede den rea
lisme, der senere viste sig som æstetisk i sit væsen, paa døren......  (Men)
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selv om realismen gennem mange af sine ordførere kom som den aaben- 
bare fjende, med hvem der i evighed ikke kunde sluttes forlig, saa kom 
den ogsaa som et udslag af historiens nødvendighed, som den beretti- 
de modbevægelse. Den maatte faa den opvoksende slægts øren; thi den 
var denne slægts samtidige. Og lad tidsperioderne fra fordums dage 
være nok saa betydningsfulde: ingen har dog saaledes krav paa vor 
fulde opmærksomhed som den, hvoraf vi selv er børn, den, hvori vi selv 
er med at skabe historie. Vi var usselrygge, om vi ikke bestilte andet 
end at jamre over vor egen tid, den i hvilken vi skal have vor udvikling«. 
(Bredsdorff).

Opvokset i sen-romantikkens tid kunde flere af andet slægtleds høj- 
skolemænd føle indelukketheden, det afsluttede, færdige standpunkt, som 
ikke taalte kritik. De saa i realismen den modbevægelse, som understre
gede oversete sider i tilværelsen, og som krævede frihed for aanderne 
til at prøve kræfterne.

Den af højskolemændene, som stillede sig mest sympatisk overfor 
evolutionstanken, var Valdemar Brücker. Han var vistnok den, som 
tankemæssigt tumlede mest indgaaende med spørgsmaalene, som evolu
tionslæren rejste. I hans bog »Et Livssyn« møder man ikke alene udtalt 
sympati for udviklingsteorierne; men det ses ogsaa, at Brücker her har 
faaet hjælp til at frigøre sig for den ydre og haandfaste autoritet, han 
bestandig kæmpede imod. Udviklingslæren tjente efter hans skøn til at 
fjerne mange udenværker, som skjulte den nærværende og personlige 
guddommelige aand og kraft.

I sit tidsskrift »Den danske Højskole« skrev Holger Begtrup ind
gaaende om Georg Brandes, og han gav en udførlig kritik af den 
naturalistiske livsanskuelse. Han gav udviklingslæren, hvad den tilkom, 
og han ydede gerne Brandes’ fremragende skildringer af litteraturens 
mænd fuld anerkendelse. Her var et omraade, hvor højskolens mænd 
havde al grund til at gaa i lære, og flere gjorde det. Men en dybere 
paavirkning fandt Begtrup ikke mulig, eftersom to helt forskellige livs
anskuelser brødes for til syvende og sidst ganske at udelukke hinanden.

Han fandt et opgør med Georg Brandes og det »moderne gennem
brud« nødvendigt; det maatte klares, »hvorledes grundtvigianismen for
mer sig i en moderne bevidsthed«.

Det vægtigste bidrag til denne klaring gav nok Jakob Knudsen, især 
med sit store værk »Gjæring« og »Afklaring«. Den første af bøgerne er
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en af de reneste og dybeste kilder til forstaaelse af det grundtvigske liv, 
vi ejer.

Her er dette liv skildret helt personligt indefra, saa intimt, som kun 
den kan gøre det, der er vokset op i det. Jakob Knudsen ved, hvor 
uendelig rigt det grundtvigske liv kan være, men ogsaa, hvor snævert 
og dømmende det kan tone frem. Han viser begge dele i mødet mellem 
Grundtvig-synet og Brandes-horisonten, i mødet mellem Karl Wintrup 
og Rebekka Woltersien. Hun er naturalismens repræsentant i daarende 
skikkelse, hun er frigjortheden, verdensdannelsen; hun er bruddet med 
indestængtheden, hengemt moral og sygelig religiøsitet. Hun er det frie, 
skønne menneske, som helt ud hviler i sig selv. Men det gør Karl Win
trup ikke. Han er »lænket til Guds fodskammel«. Han ved til sin inder
ste nerve, at Gud er. Og uden Gud er Karl intet. Frihed og selvstændig
hed i Rebekka Woltersiens forstand er ulykke og fordærv for et menne
ske, er oprør mod Gud, er synd.

Med stor kunst og gribende menneskelighed viser Jakob Knudsen, 
hvordan de to livssyn støder sammen, viist i den natlige scene, hvor 
ordet synd som en »faldøkse« overhugger baandet mellem de to, fordi 
hun hader og væmmes ved det ord, mens det for ham er den bitre vir
kelighed.

Som et samlet resultat af foranstaaende kan følgende fastslaas: en 
række fremstaaende mænd af andet slægtleds højskolemænd tog »det 
moderne gennembrud«s hovedtanker op til personlig prøvelse. De havde 
evne og mod til opgøret. De tilførte højskolen en forøget virkeligheds
sans, en videre horisont og et friere syn; men de afviste den naturalisti
ske livsanskuelse, som var direkte fjendtlig mod den kristne og folke
lige aand, der alene kan bære et sandt menneske- og folkeliv.

»Ligesom leret paa pottemagerens hjul ikke kan formes, uden hjulet 
er i bevægelse, saaledes kan opdragelse heller ikke paatvinges et stil- 
lestaaende menneskesind.« (Carlyle). Men et handledygtigt, fremad
stræbende menneske og folk faar før eller senere øre for den oplysning,, 
som kaster forklaring over fortidens kampe og lys over fremtidens veje. 
Den stavnsbundne, forkuede danske bonde spurgte ikke om nogen 
højere folkeoplysning; men det 19. aarhundredes bonde, som socialt, 
politisk og aandeligt var kommen i drift for at vinde nyt land, han 
havde brug for en skole, som kunde give denne livsoplysning. Og som
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med bønderne saaledes med arbejderne til sin tid. En folkegruppe med 
selvfølelse og fremdrift vil spørge efter skolen. —

Men hvilken bevægkraft satte arbejderne i drift mod nyt land? Det 
gjorde socialismen. Samtidig med det litterære gennembrud (Brandes) 
kom den socialistiske bevægelse for alvor til Danmark. Endnu mens 
kommunardkampene udkæmpedes i Paris marts—maj 1871 tændtes baa- 
let i København af den 30-aarige stemningsrige, romantiske og uforfær
dede Louis Pio. Opflammet af Lasalle, som havde gennemagiteret Tysk
land, og overvældet af den københavnske fattigbefolknings dybe nød 
kastede Pio sig frygtløs ud i kampen for de nødlidende. I ugebladet 
»Socialisten« forkyndte han »alle menneskers ligeberettigelse til denne 
verdens saavel aandelige som legemlige goder«. »Vi fordrer ingen de
ling, vi fordrer ikke fuldstændig ligestillelse af alle mennesker; men vi 
fordrer lige adgang til erhverv for alle.« Han opstillede et helt program, 
men angav ikke veje til at gennemføre det i praktisk virkelighed. Pio 
fandt ivrige hjælpere i sin fætter H. Brix og i den tidligere lærer Poul 
Geleff. De fandt hurtigt tilslutning blandt de københavnske arbejdere. 
I august dannedes en dansk afdeling af den marxistiske »Internationale«. 
Poul Geleff agiterede ved møder i provinsbyerne og fik mange steder 
megen tilslutning. Bevægelsen fik sin slagsang i U. P. Overbyes: »Snart 
dages det, brødre, det lysner i øst« med omkvædet: »Til arbejdet, liv 
eller død!« I begyndelsen af 1872 naaede bevægelsen sit foreløbige 
højdepunkt. »Socialisten« blev dagblad. Arbejderspørgsmaal blev drøftet 
paa industrimødet 1872, ja endog ved landbomøder. Men nu meldte sig 
ogsaa modstanden. (Fælledmødet 5. maj 1872, politiforbudet, arrestation 
af Pio, Brix og Geleff). Der kom alvorlige tilbageslag for bevægelsen. 
Men fremgangen kom atter. Mænd, der stod arbejderne nærmere, blev 
disses førete. (C. Hørdum, P. Knudsen, P. Holm og E. Wiinblad). Un
der deres ledelse og til tider i godt samarbejde med Venstre voksede 
bevægelsen støt. Samtidig skete den mægtige indsats for arbejdernes 
faglige organisation. Politisk og fagligt styrede bevægelsen mod maalet: 
den socialistiske stat. Bevægelsen følte i stigende grad luft under vin
gerne. Den var for alvor kommen i drift. Tiden var kommen, da be
hovet for oplysning og viden meldte sig med styrke.

Paa dette sted er der grund til at spørge, om folkehøjskolen kunde til
fredsstille dette behov? Der var øjensynlige vanskeligheder for et møde 
mellem arbejderbevægelsen og højskolen. Baade fagligt og politisk var



145

F. F. Falkenstjerne

det socialistiske røre stærkt paavir
ket af tysk socialistisk tænkning. 
Den materialistiske historieopfattelse, 
den evolutionistiske livsanskuelse, 
ofte med stærk udtalt antikirkelig 
tendens spillede en stor rolle i den
ne tænkning og sporedes ogsaa tyde
ligt blandt den danske socialismes 
ledende kulturpersonligheder. Me
get anderledes vilde det have set ud, 
om paavirkningen fra den engelske 
arbejderverden havde gjort sig lige 
saa stærkt gældende. Her betød 
Henry George ofte mere end Karl 
Marx. Arbejdernes førere fandt og
saa alvorlige mangler ved højskolen. 
Der lød for megen »bragesnak« i 
dens sale. Højskolemændenes brede 
historiske fremstillinger syntes arbejderne en »død glæde«. De spurgte 
om viden, om samfundsforhold og naturkræfter. Det skulde være en 
aktuel oplysning. Og oplysningen skulde tjene det vigtige led i udvik
lingen, som den fremstormende arbejderbevægelse var udtryk for. Der 
var saaledes vanskeligheder paa forhaand, naar det gjaldt et møde mel
lem arbejderbefolkningen og højskolen.

Men blandt folkehøjskolens mænd fandtes der lykkeligvis nogle, som 
var besjælet af en levende trang til at komme i forbindelse med den 
stadig stigende arbejderbefolkning. Det gjaldt frem for andre F. F. Fal
kenstjerne, Morten Pontoppidan og Johan Borup, som efter tur, men 
med ulige held, tog opgaven op. I 1880 begyndte F. F. Falkenstjerne 
»Københavns Højskole« i nogle lejede stuer paa Gammel Kongevej (se
nere i egen bygning paa Christian Winthersvej). Han talte sin skoles 
sag i Københavns højskoleforening, i studenterforeningen og i sociali
sternes forsamlingssal i Rømersgade 22, hvor han og Morten Pontoppi
dan for en stor forsamling udlagde de grundtvigske højskoletanker. 
Men skrædder P. Holm syntes ikke om de tanker. En mødedeltager 
fandt, at »en draabe af videnskabens hav var mere værd end en halv 
bajer af Falkenstjernes livsens vand«. Ligegyldighed og modstand ku-
Danmarks Folkehøjskole 10
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ede ikke hans mod. Men arbejderne mødte kun i meget ringe tal, og 
efter en halv snes aars tapper kamp maatte Falkenstjerne give op. Men 
just paa den tid meldte Morten Pontoppidan sig. Han aabnede i 1891 
en højskole i Linnésgade. Jeppe Aakjær, der skulde være ung lærer paa 
skolen, skrev: »Planen bliver noget askovvitisk, vi vil bare vove at lægge 
et par streger nærmere op mod vinden...... vi vil tage med kyshaand
mod alle nationer og alle religioner; thi vor skole skal drives kon
fessionsløs.« Pontoppidans københavnske højskole fik imidlertid en end
nu mere krank skæbne end Falkenstjernes. Samme aar som Pontoppi
dan begyndte Johan Borup en »videregaaende undervisning for ikke- 
studerende herrer og damer«. Bag denne forsigtige indbydelse skjulte 
sig en brændende trang til at holde højskole, ikke mindst for arbejder
ungdommen. Johan Borup mødte mange vanskeligheder, men overvandt 
de fleste, og ved ham og hans hjælpere kom et levende møde i stand 
mellem højskolen og betydelige dele af arbejderungdommen.

Efterhaanden som socialismen mere fik karakter af en bred kultur
bevægelse, hvor oplysningsvirksomheden jævnstilledes med den politi
ske og faglige kamp, søgte et stadig stigende tal af unge socialdemo
krater til højskolen. Nogle kom gennem skolernes haandværkerafde- 
linger i forbindelse med højskolen. Mange kom til Askov. Nogle af so
cialdemokratiets ministre, mange af dets redaktører og mænd af oplys
ningsarbejdet har været paa denne skole. Men forbindelsen mellem 
højskolen og den socialistisk prægede del af folket var alligevel ringe. 
Arbejderførere fandt, at det var fornødent at rejse særlige arbejderhøj
skoler. Paa socialdemokratiets kongres i 1901 i København udtryktes 
ønsket herom. I de følgende aar blev dette krav ofte fremsat. En særlig 
undervisning for unge arbejdere gennem kursus og møder blev forsøgt. 
Det store fremstød skete imidlertid med dannelsen af »Arbejdernes Op
lysningsforbund« 1924. C. V. Bramsnæs blev formand, Harald Jensen, 
sekretær, senere Chr. Christiansen og Oluf Bertolt. Arbejdernes Op
lysningsforbund har i de 20 aar, det har bestaaet, iværksat et storstilet 
oplysningsarbejde gennem møder og kursus, oprettelse af studiekredse 
og udgivelse af grundbøger. Arbejdernes Oplysningsforbund har vist 
stort initiativ og har paa flere omraader virket tilskyndende og paa
virkende ind paa andre oplysningsformer, ogsaa paa højskolen. Dets 
oplysningsvirksomhed har i stigende grad faaet karakter af en bred, 
humanistisk bevægelse, hvor man vel ikke glemte klassefølelsen, men
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dog mere og mere sigtede paa men
nesket og folket.

Den samme udvikling kan ses i 
de to arbejderhøjskolers, Esbjergs 
og Roskildes, historie. Ved Esbjerg 
arbejderhøjskoles indvielse 1910 og 
ved arbejderorganisationernes over
tagelse af Roskilde højskole 1930 
lød ord (Sundbo og Stauning), der 
bar tydeligt præg af den forurette
de klasse, som nu bevidst rykkede 
frem for at tage landet i besiddelse. 
Men adskillige senere udtalelser fra 
disse skolers ledere viser, at en 
marxistisk eller snæver klassepræget 
undervisning ikke rækker til. Det 
er nu demokratiets og folkets sag, 
det gælder. Det er kun glædeligt, 
at en dygtig og energisk oplysningsvirksomhed har ydet sit store bi
drag til at løfte titusinder af arbejdere fra en underklassepræget indstil
ling til en følelse af ligestillet og ansvarligt medborgerskab i det dan
ske folk, baade naar det gælder folkets indre og ydre forhold.

I 1879 udsendte Henry George sit hovedværk': »Fremskridt og Fat
tigdom«. Hans skaanselsløse kritik af den klassiske nationaløkonomi, 
især den herskende lønteori og Malthus’ befolkningslære, hans velta
lende krav om lige ret til jorden for alle og folkets ret til de samfunds
skabte jordværdier, slog igennem i vide kredse i den engelsktalende ver
den. Alle vegne, hvor det tekniske og økonomiske fremskridt banede 
sig vej, saa man eksempler nok paa »monopolismens Eldorado og pro
letariatets Gehenna«. Men mens socialismen fandt aarsagen hertil i pro
duktionsmidlernes privateje, viste Henry George med styrke, at det var 
jordmonopolet især, som var kilden baade til den uretmæssige rigdom 
og den uforskyldte fattigdom. Hans hele kamp var baaret af et stærkt 
etisk syn, som greb mange. I den angelsaksiske verden blev mange po
litikere, skolefolk, socialt interesserede præster, arbejdere vundne for 
hans tanker. Ofte blev disse tanker ført frem med megen skarphed og 
stor varme.

10*
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Jakob Lange førte i tre artikler »Frihed og Lighed« i »Højskolebla
det« januar 1888 de georgeistiske tanker frem i Danmark. Han samlede 
sine tanker i fyndordet: Frihed uden lighed er skal uden kærne; men 
lighed uden frihed er tugthuslivl Lange, som kort efter fik et person
ligt møde med Henry George, blev hovedmanden for georgeismen her
hjemme. Men en meget stor del af højskolens lærere gav tilslutning til 
dette samfundssyn. Nogle arbejdede i skrift og tale for George’s tan
ker. Det gjaldt saaledes Valdemar Bennike, Harald Balslev, Tormod 
Jørgensen, Anders Vedel, Niels Bredkjær og andre. Mange flere var 
som Holger Begtrup, Povl Hansen og Grønvald Nielsen varme venner 
af tankerne og ønskede meget, at de blev ført frem paa deres skole. En 
væsentlig del af højskolens oplysning om samfundsforhold i de sidste 
40—50 aar er givet ud fra Henry Georges grundtanker.

De 30 aar, 1890—1920, hvori det foregaaende højskoleslægtleds mand
domstid falder, var helt frem til 1914 præget af megen optimisme. 
80ernes haarde landbrugskrise var overvundet, det danske landbrug 
gennemgik nu en periode, som var præget af øget produktion og sti
gende priser. Landmændenes dygtighed og Englands frihandel lovede 
stadig godt for fremtiden. Industri og skibsfart blomstrede. Politisk be
fandt man sig trygt paa lovens grund, og en støt demokratisk udvik
ling fuldbyrdedes. Det fra højskolen inspirerede folkelige arbejde ud 
over landet trivedes godt. Der rejstes stadig mange nye forsamlings
huse, foredrags- og ungdomsforeninger havde gode kaar. Og højskolen 
sejlede frem for bliden bør. Tidsbølgen bar den højt oppe. Det gjaldt 
dog især de store skoler og til dels de mellemstore, mens et ret stort 
tal smaa skoler nu som altid kæmpede en haard kamp for livet. Men be
vægelsen som helhed havde medvind, og fremtiden tegnede sig lys. 
Dog savnedes der ikke advarende og kritiske røster, heller ikke fra 
højskolens egne folk.

Verdenskrigens udbrud 1914 blev i flere henseender den store kata
strofe; krigen omstyrtede ikke højskolemændenes livssyn, ikke engang 
deres syn paa »verden«; men en tidsperiode præget af støt udvikling 
og fremgang var forbi, en menneskealder eller to med kriser og krige 
laa forude, vældige forskydninger af mellemfolkelig og social natur tog 
fart, en urolig og i mange maader opløsende tid meldte sig.

En virkelig højskolemands sind er som regel saa dybt forankret, at
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det ikke lader sig dominere af forbigaaende om end nok saa voldsomme 
begivenheder. Dette syntes at skulle bekræftes under krigen 1914—18. 
De samme højskolemænd stod efter som før krigen i forreste frontlinie. 
De holdt højskole væsentlig paa samme maade. Og meget tydede da 
ogsaa paa, at linjen, man holdt, var rigtig. Genforeningens store dag 
var jo kronen paa en udvikling, som ogsaa højskolen havde fremmet. 
Men der var alligevel ikke mere den gamle tryghed. Paafaldende hur
tigt efter højskolens højkonjunktur umiddelbart efter krigens slutning 
og genforeningen meldte sig store vanskeligheder for højskolen. Flere 
af de store skoler ramtes af alvorlige kriser. En ny tid, som den fore- 
gaaende periodes ledende højskolemænd daarligt forstod, brød frem. 
En række forstanderskifter fandt sted. De nye forstandere betød intet 
brud med den hidtil fulgte linje; men de famlede og prøvede med en del 
nyt. De vældige verdensbegivenheder, som de unge havde oplevet, op
tog dem stærkt nu i deres første manddom. Spørgsmaal om krig og fred, 
mellemfolkeligt samarbejde, social retfærdighed optog mange tanker. I 
saa henseende fulgte de dog kun en linje, som nogle af de ældre, netop 
under indflydelse af verdenskrigen, havde slaaet stærkt ind paa.

Allerede tidligt under krigen havde præsident Wilsons kamp mod sær
rettigheder og for sandt demokrati og mellemfolkeligt samarbejde gjort 
et stærkt indtryk paa flere højskolemænd. Længe inden Amerika kom 
med i krigen, udtalte Wilson, at »freden kan alene genopbygges paa de 
gamle anerkendte folkelige principer, alene paa de ting, som minder fol
kene om deres pligter mod hinanden, og, hvad der er dybere endnu, om 
deres pligter over for menneskeheden og menneskeligheden. Amerika 
har en stor sag, som ikke er begrænset til det amerikanske fastland. Det 
er selve menneskehedens sag.« I en række taler uddybede Wilson disse 
tanker. Verdenshistorisk betydning fik hans tale til kongressen den 8. 
januar 1918, hvori han fremsatte sit fredsprogram med de berømte 14 
punkter, hvoraf det sidste var en formulering af den af ham ofte tidligere 
udtalte plan om et »Nationernes Forbund«. Efter Tysklands militære 
nederlag i efteraaret 1918 godkendte den tyske regering de 14 punkter, 
og efter at de allieredes chefer havde taget visse forbehold, blev Wilsons 
fredsprogram grundlaget for de indledende fredsforhandlinger. Wilsons 
kranke skæbne i Versailles og i sit hjemland var udtryk for, at stærke 
kræfter i ham saa en fantast og drømmer; andre saa i ham den sande 
menneskeligheds talsmand paa den store verdensscene og i hans neder-
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lag særrettighedernes og nationalismens uhyggelige magt. Vide kredse i 
folkene stillede store forhaabninger til folkeforbundet. Det gjaldt især i 
England, Svejts, Holland, Belgien og i alle de nordiske lande.

Den helt overvejende del af højskolens mænd delte forhaabningerne 
til mellemfolkeligt samarbejde og saa i folkeforbundet det hidtil vigtig
ste middel dertil. Alfred Povlsens stilling her fik megen betydning. Som 
gammel skytteforeningsmand og ivrig forsvarsven var han kendt landet 
over. Han havde i 1916 i 25 aar været formand for »Foreningen for høj
skoler og landbrugsskoler« og havde ved mangen lejlighed paa naturlig 
og myndig maade været højskolens gode leder. Men just i 1916 lød der 
ord fra ham, som vakte stor opmærksomhed viden om. Ved halvtreds- 
aarsfesten for Ryslinge højskole, midsommer 1916, sagde han om krigen: 
»Krigen har lært mig et had til den idé om den stærkeres ret, et ube
tinget had til krigen og militarismen. Krigen er af det onde og kun af 
det onde. Det gode vi ser under krig — mod, uegennytte, opofrelse — 
det er ikke krigens værk, det er livets kræfter, der sætter ind mod kri
gen. Det har krigen lært os, fordi den har varet saa længe, at dens sande 
karakter ikke kunde skjules under et øjebliks opblussen, men man fik at 
se, hvorledes den ødelagde menneskene, ikke alene ved myrderierne, 
maaske fuldt ud saa meget ved alt det, der fulgte i dens spor, ikke 
mindst usædelighed.« Povlsen hævder videre, at nu gælder det at be
kæmpe krigens aarsager, og her nævner han især tre: rester af enevælde, 
økonomiske særrettigheder og natioalismen. I samme retning talte han 
ved højskolelærernes store møde i Dalum sept. 1916, men føjede nu 
nogle indtrængende ord til om at se ud over det nationale i snævert af
grænset forstand, lære at se paa menneskehedens vel og forstaa nødven
digheden af mellemfolkeligt samarbejde. Povlsen fandt stor tilslutning 
blandt sine kaldsfæller. Holger Begtrup fulgte lidt tøvende, men med 
sympathi; han fandt, at Alfred Povlsen havde talt »som borger i Dan
mark og som den verdensborger, han er i færd med at forvandle sig til«. 
I 1917 udsendte Carl Koch sin bog »Verdensfred?«. Bogen fandt stor 
udbredelse, især i højskolekredse; dens klare redegørelse for krigens aar
sager og dens paavisning af mulighederne for et fredeligt og varigt sam
arbejde øvede stor indflydelse paa sindene. Da folkeforbundet blev op
rettet, vakte det selvsagt stor glæde i højskolekredse. Højskolernes aars- 
skrifter og højskolemænds foredrag i disse aar giver mange vidnesbyrd 
herom. Da folkeforbundet senere kom i miskredit, paa grund af en ulyk- 



lig stormagtspolitik, blev det en tid 
mode blandt smaa sjæle at tale haan- 
ligt og overlegen om hin tids haab 
og tanker og arbejde for folkefor- 
ståaelse. »Hver har noget, hvormed 
han gør sig navnkundig,« som Gun
nar sagde til Halgerdal Der var na
turligvis højskolefolk, som overfor 
dette arbejde talte bekymret om ud
vendighed og afsporing fra højsko
lens gamle veje; men disse indven
dinger havde ingen rigtig vægt, dels 
var der jo hos de mænd, hvis navne 
her er nævnt, saa megen personlig 
magt og holdning, dels var opgaven 
saa stor og fornøden saa man kun i 
forsigtige vendinger turde antyde sin
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ængstelse.
Som den økonomiske verdenskrise omkring 1930 fra Amerika brød 

ind over Europa, skabte den i landene en hidtil ukendt arbejdsløshed og 
en meget alvorlig landbrugskrise. Stærke samfundsrystelser fandt sted. 
Den demokratiske styreform, som var meget ufuldkomment udviklet og 
lidet rodfæstet i flere lande, kom ud for en haard belastningsprøve. Den 
blev angrebet voldsomt. Omvæltninger fandt sted. Diktaturet opstod i 
en række europæiske lande. Modsætningen mellem demokratiet og dik
taturet blev i løbet af 1930erne stedse mere aabenbar. Diktaturet karak
teriseredes især ved tre forhold:

1) en overvældende læggen vægt paa udviklingen af de materielle 
kræfter;

2) en fremhævelse af statens absolutte magt og ret;
3) ensretningen og dermed fornægtelsen af det enkelte menneskes 

personlige frihed og borgerlige rettigheder.

Da diktaturet i nazismens skikkelse blev statsform i Tyskland, kom det 
os danske nær ind paa livet, saaledes som stærke politiske og aandelige 
bevægelser i vort naboland altid har øvet stor indflydelse paa Danmarks 
holdning. Nazismens totalitære karakter udelukkede, at man kunde se
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paa forholdet som en begrænset politisk foreteelse, som f. eks .højskolens 
mænd kunde føle sig nogenlunde uberørt af i deres hjemlige gerning. 
Nazismen gjorde netop krav paa at være totalitær. Intet livsomraade var 
den ligegyldig — saa langt dens interesseomraade gik. Men da ledende 
tyske nazister gang paa gang udtalte: nazismen er ingen eksportvare, saa 
blev det naturligt og selvfølgeligt, at danske højskolemænd, hvem dansk 
folkeliv laa dybest paa sinde, tog standpunkt til, hvilken styreform der 
bedst tjente dette folkeliv. Det kunde ske uden kritik og polemik mod 
de andre. Det kunde ske som en bekendelse til hævdvundet dansk folke
styre. Og det skete. Paa et stort landsmøde i Odense april 1934 tog ind
byderne til mødet saaledes til orde: »Det drejer sig om hver enkelts ret 
til frit og selvstændigt liv, om aandelig frihed som betingelse for aande- 
ligt liv. Det drejer sig om den enkeltes selvbeherskelse som den forud
sætning, uden hvilken friheden graver sin egen grav, og om det fælles 
økonomiske grundlag, uden hvilket samfundet opløses i klassekamp, ar
bejdsløsheden tager overhaand, og den folkelige fællesfølelse forsvinder.« 
Ud fra disse ord talte danske, norske og svenske højskolemænd folke
styrets og den personlige friheds sag. Før Odense-mødet havde man hist 
og her ymtet om, at højskolen var lunken og upaalidelig overfor folke
styret. Odense-mødet skabte klarhed. Folkehøjskolen stod og staar sam
men med folkestyret i klar erkendelse af ,at det er den gavnligste og ene
ste taalelige styreform for det danske folk.

Mellemkrigstiden var en udpræget brydningstid indenfor den grundt
vigske bevægelse. Man kan næppe kalde det nogen stor tid, hverken 
i højskolen eller i menigheden. Der rejstes kun faa nye skoler, og me
nighedslivet oplevede svære aar. Men det var utvivlsomt en betydnings
fuld tid, hvor man søgte til bunds i livsspørgsmaal for folk og menig
hed. Anders Nørgaards gerning satte dybe spor. Andre grundtvigske 
præster blev af det røre, som Karl Barth rejste i 1920erne, ført ind i en 
meget personlig prøvelse af den maade, hvorpaa en foregaaende slægt 
havde forvaltet Grundtvigs arv. De fandt farlige og skæbnesvangre si
der i den folkelige og kirkelige grundtvigianisme; de tog skarpt afstand 
fra den sjælemalende, romantiserende, stemningsglade religiøsitet og den 
usunde persondyrkelse; de søgte, utvivlsomt tilskyndet af den barthske 
bevægelse, en udpræget saglig indstilling i alle forhold: en evangelisk 
forkyndelse og salmesang, men ogsaa en fremhævelse af daabs og nad-
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vers centrale plads i gudstjenesten. Karakteristisk for de førende præster 
i denne bevægelse var det, at de efterhaanden førtes til et førstehaands 
studium af Grundtvigs skrifter, og de vedkendte sig til fulde arven 
fra Grundtvig.

Nogle af højskolens folk fik forbindelse med det samme røre, først og 
fremmest som menighedens børn, men vel ogsaa gennem deltagelse i ti
dens drøftelser. Ad indirekte vej kom Barths gerning til at øve ind
flydelse paa deres forkyndelse; den førte tanker om lydighed og for
pligtelse, om ansvar og bundethed stærkt i forgrunden, og den bragte 
dem, syntes de, til at se sandt paa forholdet mellem Gud og mand. Mest 
betydning for højskolen fik Barthianismen derved, at den tilskyndede 
til en fordybelse i livets grundforhold. Mødet mellem den barthske og 
grundtvigske bevægelse naaede sit højdepunkt ved det kirkelige møde i 
Vallekilde oktober 1937; men mødet viste store forskelle mellem de 
grundtvigske og de andre, og den fortsættelse, nogen haabede paa, viste 
sig umulig. Vallekilde-mødet betød næppe nogen tilnærmelse, snarere en 
brat kulmination af to bevægelsers forsøg paa at virke jævnsides i en 
fælles strøm.

Det har ikke i nærværende afhandling været min opgave at tolke folke
højskolens livssyn eller yde bidrag til dens indre historie. Jeg har i sam
mentrængt form skullet skildre store bevægelsers møde med højskolen. 
Man kan gerne kalde det udenværker i højskolens verden. Ser man paa 
de brydninger, som et saadant møde gang paa gang fremkaldte, glædes 
man over, at den danske folkehøjskole altid havde mennesker, som havde 
frisind, aabenhed og mod til at lære af det nye, men ogsaa rodfæstethed 
og troskab, som bevarede dem for vildfarelser. »At vække, nære og op
lyse det menneskeliv, som forefindes hos eleverne, det er den danske 
højskoles eneste øjemed.« (Grundtvig). At skabe de rette betingelser her
for gælder det om, baade naar højskolen fører sin udadvendte kamp, og 
naar den arbejder hjemme i skolestuen og foredragssalen, hvor slaget 
daglig staar. Derfor er der noget tidløst over højskolen. »Tiden« bestem
mer vel til dels undervisningens emner, lyskeglen kan derfor drejes til 
belysning af forskellige livsomraader, men lysstraalerne vil i den gode 
højskole altid finde deres brændpunkt der, hvor livet kæmper mod dorsk
heden, sløvheden og døden i dansk ungdom.



HØJSKOLEN I MEDBØR, 1894-1919
Af

ERNST J. BORUP

1 1894, samme Aar som Højskolerne fejrede deres 50 Aars Jubilæum, 
sluttedes det politiske Forlig, som gjorde Ende paa Provisorieaarenes 

urolige Kamptid, der ogsaa havde berørt Højskolerne stærkt. I 1892 var 
den første Højskolelov blevet vedtaget, hvorved Spændingen mellem 
Højskolerne og Statsmagten ophørte, og nu gled ogsaa Højskolernes 
Skib ind i mere smulte Vande. Udadtil afløstes den tidligere Mod
stand af en ret udbredt Velvilje og mere ydre Anerkendelse, selv om 
der naturligvis endnu var store Dele af Befolkningen, som enten var 
uden Kendskab til Højskolerne eller nærede Vrangforestillinger om dem. 
Efter Systemskiftet i 1901 skrev Jakob Knudsen, at Højskolen nu stod 
som Sjælen i det sejrende Parti, støttet af Folkets store Flertal, begun
stiget paa enhver Maade og materielt sikret. I de følgende Aar øgedes 
Tallet af Mænd fra Højskolens Verden paa Rigsdagen. Enkelte, som 
Klaus Berntsen, Jacob Appel, Thorvald Povlsen, Thomas Larsen og 
Jensen-Sønderup, blev Ministre, og flere kende være blevet det, om de 
selv havde villet.

Indadtil stod Højskolerne stærkere fordi Eksperimenternes Tid nu 
væsentlig var forbi. De ydre Former var skabt, og Klarhed over Maal 
og Midler var vundet gennem de foregaaende Aars Erfaringer.

De 25 Aar af Højskolebevægelsens Historie, som ligger mellem 1894 
og 1919, maa i det store og hele betegnes som en Fremgangs- og Med
børstid, selv om Verdenskrigen fra 1914 bragte Forstyrrelse ogsaa i Høj
skolernes Arbejdskaar.

Aarene omkring Aarhundredskiftet var i det hele en Opgangstid for 
det danske Folk, hvor alle Erhverv blomstrede og det aandelige Liv le
vedes rigt mange Steder i Landet. Og under denne almindelige Frem
gang kom ogsaa Højskolen til at arbejde i et mildere Klima end tid
ligere.
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Bedømt ud fra Nutidens usikre og urolige Forhold staar Aarene fra 
omkring Aarhundredskiftet op til 1914 som en lys og fredelig Tid, hvor 
Verden laa aaben for enhver, og hvor Tanken om Menneskeslægtens 
fremadskridende Udvikling og stadigt stigende Kultur var gaaet ind i 
alles Bevidsthed og gav Tilværelsen en Tryghed og Enkelthed, som vor 
Tid ikke kender.

Man mødte Livet med Tro og Tillid og tog det næsten som en Selv
følge, at den, der skaffede sig tilstrækkelig Duelighed til sin Gerning, 
nogenlunde sikkert kunde regne med at komme gennem Tilværelsen 
uden alt for mange Bryderier.

De blidere Kaar fristede til Oprettelsen af nye Højskoler. Væksten 
i Skolernes Antal fortsatte og naaede sit Højdepunkt omkring 1911, 
da der paa een Gang var 82 Højskoler i Virksomhed mod 65 i 1894. 
Ialt oprettedes i Perioden 1894—1919 36 nye Højskoler, men i samme 
Tidsrum nedlagdes 44 Skoler, saa at Antallet i 1919 kun var 57. Det 
samlede Elevantal var i disse 25 Aar ret stabilt, bortset fra en forklarlig 
Nedgang i Krigsaarene. Det steg nogenlunde jævnt fra ca. 5000 om 
Aaret i 1894 til 7000 i 1919 for Højskolerne alene, mens det for Højskoler 
og Landbrugsskoler tilsammen steg fra 5702 til 9216.

Øjensynligt blev Antallet af Skoler efter 1911 for stort til det for- 
haandenværende Elevtal, især da nogle Skoler blev meget store i disse 
Aar. Askovs Vinterhold voksede fra ca. 150 til ca. 300 Elever. Ryslinge 
og Vallekilde havde i en Aarrække 200 eller flere Elever paa hvert Hold, 
og Ollerup, Frederiksborg og Roskilde omkring 150. En Del Skoler 
havde fra 75 til 125 Elever, men en hel Række Skoler var forholdsvis 
smaa og maatte kæmpe haardt for Udkommet allerede før 1914, og da 
Krigsaarenes Vanskeligheder meldte sig, maatte mange af dem ned
lægges.

Af de Skoler, som oprettedes i Tiden 1894—1919 virker endnu: 
Rønde, Frederiksborg, Ubberup, Lollands, »Købmandshvile«, Tomme- 
rup, Krabbesholm, Roskilde, Kerteminde, Antvorskov, Esbjerg Arbejder
højskole og Snoghøj.

De gode Kaar mærkedes altsaa mest ved de store Skoler, hvis For
standere blev landskendte og ansete Mænd, der ikke sjældent kunde 
tillade sig en Udenlandsrejse i Pauserne mellem Skoleholdene, og hvis 
Ord havde Vægt i den offentlige Debat. Og denne Anseelse kom hele 
Højskolebevægelsen til Gode, men det maa ikke glemmes, at mange af
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Højskolens jævnere Arbejdere ogsaa i Medgangsaarene maatte friste 
den frie Stillings usikre Kaar.

De ledende Højskolemænd var klar over, at der fulgte Farer med den 
stigende Anerkendelse og advarede Gang paa Gang mod dem.

Ved et Højskolelærermøde i Lyngby i 1897 sagde Alfred Povlsen bl.a.: 
»Højskolen strider ikke længere i Skyggen. Højskolesagen er nu aner
kendt af Staten og af saa at sige alle fornuftige Mennesker, men just 
denne »bliden Bør« rummer Faren. Højskolen er udsat for Humbug, og 
denne Svamp dræber meget. Der kan opstaa en Tilbøjelighed til Efter
givenhed og Svaghed overfor falske Krav til vor Gerning. Men Lys og 
Luft dræber Svamp. Gid vore Forhandlinger maa virke som Lys og 
Luft.«

Og da Holger Begtrup i 1900 begyndte at udgive sit Tidsskrift »Den 
danske Højskole« indledede han det med en Skildring af den Velvilje, 
Højskolen nu mødte baade her og i Udlandet, men advarede samtidig 
mod de Farer, der netop følger med den almindelige Anerkendelse og 
ydre Velfærd: »Det kan blive svært nok at modstaa Fristelsen til at 
indlemmes blandt de offentlige Institutioner, der hviler trygt paa det
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bestaaendes Ret og Værdighed. Men vi tør dog haabe, at vor frie Skole 
ikke vil tabe det Salt, som var dens Kraft i de trange Tider.«

Jakob Knudsen skrev en Gang, at han vilde haabe, at Højskolerne 
ikke maatte kvæles i deres eget fede Flæsk, og Jens Nørregaard adva
rede dem mod at blive »det regerende Partis Hale«.

Lignende Udtalelser lød ofte i disse Aar baade udenfor og indenfor 
Højskolen, samtidig med, at der foregik en stadig Drøftelse af Spørgs- 
maalet: store eller smaa Højskoler. I denne Forbindelse bør Forstander 
A. Kr. Dolleris, Odder, nævnes som en varm Forkæmper for de smaa 
Højskolers Betydning og for den »rene« Højskole uden Fagafdelinger. 
Han var ikke alene om disse Synspunkter, men hævdede dem principielt 
og lod sig ikke friste til at udvide sin egen Skole, skønt der var Mulig
hed derfor.

¥

Men een Vanskelighed stod Højskolen overfor, som det ikke paa 
Forhaand var givet, at den kunde løse, men som blev løst paa en Maade, 
der var Fortiden værdig. Den stod overfor sit første Slægtskifte.

De Højskolemænd, som var direkte inspirerede af Grundtvig og Kold, 
var nu ved at blive gamle. Spørgsmaalet var nu, om de havde formaaet 
at paavirke Ungdommen saadan, at der ud af dens Rækker fremstod 
Afløsere, der kunde føre Bevægelsen videre. I mange Tilfælde er det 
jo lettere at sætte noget nyt i Gang end at fortsætte det bestaaende paa 
selvstændig Maade.

Det andet Slægtled*) af Højskolens Mænd løste denne Opgave paa en 
saadan Maade, at vi nu maa sige, at Højskolebevægelsen efter 1894 blev 
baaret frem af en Række dygtige og særprægede Personligheder, hvoraf 
de bedste ikke staar tilbage for Foregangsmændene. Og ikke blot blev 
de gamle Skoler, som virkelig havde slaaet Rod, ført videre, men der 
kom en Række nye, livskraftige Skoler til, som fik stor Betydning i de 
følgende Aar.

Slægtskiftet skete naturligvis ikke paa een Gang. Ernst Trier var 
død i Julen 1893, men paa Askov virkede Schrøder og Poul la Cour til 
1908, og Nutzhorn endnu længere. Paa Testrup arbejdede Jens Nørre-

*) Her følges den almindelige Sprogbrug, hvorefter Mændene fra Aarene efter 1864 
kaldes første Slægtled. I saa Fald kan man kalde Aarene fra 1844 til 1864 for Bane
brydernes Periode.
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gaard og C. Bågø sammen til 1908, hvorefter Nørregaard i nogle Aar 
boede i Holte. Jens Lund forestod Vejstrup Højskole til 1911, og Hans 
Rosendal, der i 25 Aar havde ledet Vinding Højskole, flyttede i 1892 
til Grundtvigs Højskole i Lyngby, som han ledede i andre 25 Aar. 
Frede Bojsen genoptog i nogle Aar sin Gerning ved Rødkilde Højskole, 
og J. Terkelsen, Vraa og J. H. Fogt, Try, virkede ved deres Skoler til 
1902 og 1914. Disse Mænd hørte alle til første Slægtled.

Midt i 1880erne begyndte andet Slægtled at træde til og fortsatte 
dermed til henimod 1919, da tredie Generation allerede var begyndt at 
løse af ved flere Skoler.

Det er en stor Fylking af nye Mænd, der rykker frem med andet 
Slægtled. Schweizeren, Dr. Fritz Wartenweiler, som omkring 1910—12 
besøgte mange af vore Højskoler, skildrer dem saaledes:

»Jeg lærte mange forskellige Typer af Højskoler at kende, og kom 
tillige i Berøring med Forstandere og Lærere af højst forskellige Ka
rakterer: højt dannede Teologer og Naturvidenskabsdyrkere, jævne 
Mænd og Kvinder, ivrige, virksomme Politikere og Førere paa Land
væsenets Omraade, ortodokse Grundtvigianere og frie Aander — og 
mærkede trods alle Forskelle en Enhed, der kun kunde være Følgen af



160 

en dyb Bevægelse. Jeg saa med Forbavselse, at nogle af Landets bedste 
Mennesker havde stillet sig i denne Sags Tjeneste. Her var der een, der 
havde givet Afkald paa en glimrende Universitetsløbebane for umiddel
bart at kunne tjene Folket, dér var en anden, som fra neden af havde 
arbejdet sig gennem alle Landarbejdets Møjsommeligheder og over
vundet en uregelmæssig Udviklingsgang for bedre at kunne hjælpe 
Folk af sin egen Kreds.

Ingensteds en stram saglig Organisation, ingensteds en afgjort Leder, 
— derimod en hel Mængde selvstændige Enheder, inderligt forbundne 
til et harmonisk Hele.«

Det bedste Overblik over dette Slægtled vilde man faa ved at nævne 
Højskolemændene i den Rækkefølge, hvori de blev Forstandere. Det er 
dog umuligt her at omtale dem alle, endsige Lærerne og Kvinderne i 
Højskolen.

Blandt de førende Højskolemænd i denne Periode kan man — sik
kert uden at gaa andre for nær — fremhæve: Alfred Povisen, J.P. Kri
stensen-Rander s, Grønvald Nielsen, Povl Hansen, Holger Begtrup, 
Jacob Appel, Thomas Bredsdorff og paa særlige Omraader V. Briicker 
og Johan Borup, samt blandt Indre Missions Højskolemænd: P. C. Da
vidsen, Fr. Thomsen og P. Sandbæk, og det vil være naturligt ganske 
kort at sige lidt om disse Mænd.

Alfred Povlsen, Ryslinge, (1852—1934) havde overtaget sin Skole 1884 
og gennem nogle drøje Kampaar i Provisorietiden gjort den til een af 
de største og mest anseete Højskoler. Han var en dygtig Skolemand, en 
idealistisk og storsynet Personlighed, kundskabsrig og retlinjet, med en 
myndig Fremtræden og et stateligt Ydre. Han var Hovedmanden for 
Oprettelsen af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler i 1891 og 
dens Formand, først gennem 25 Aar og senere i 7 Aar. I denne Egenskab 
blev det ham, som udadtil og ved officielle Lejligheder førte Ordet paa 
Højskolernes Vegne, og Gang paa Gang fastlagde han i vægtige og 
klare Taler Bevægelsens Kurs og tog kraftigt og myndigt Del i den 
offentlige Drøftelse af Højskolens Stilling og Folkelivets Spørgsmaal. 
Hans Tale kunde undertiden være lidt tung og laa til Tider for højt for 
almindelige Højskoleelever, men hans karakterfaste Personlighed virkede 
inspirerende og højnende. Med stor Sans for Stil og Skønhed gjorde han 
Ryslinge Højskole til en af de smukkeste i Landet og knyttede en Række 
fremragende Medarbejdere til Virksomheden: Broderen, Valgmenigheds-
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præst Karl Povlsen, Ryslinge, Gymnastikpædagogen Jens Ovesen, Kom
ponisten Thorvald Aagaard og Lærere som P. Andresen, Johannes Mon
rad og Alexander Højlund m. fl. Ryslinge hævdede i Brødrene Povlsens 
Tid sit Ry fra Birkedals og Koids Dage som et grundtvigsk Aands- 
centrum paa Fyn. Alfred Povlsen stod i mange Aar som Højskolens 
mest repræsentative Skikkelse og bidrog meget til at højne dens Anse
else baade i Ind- og Udland. Et Hovedstadsblad skrev om ham ved hans 
70 Aars Fødselsdag, at han var som Legemliggørelsen af Højskolens 
fornemste og mest sympatiske Egenskaber; han førte de grundtvigske 
Traditioner med sig og forenede dem sikkert og harmonisk med hvad 
godt den nye Tid bragte ham. Ved samme Lejlighed karakteriserede 
Oscar Geismar ham som en Høvdingeskikkelse, der vandt sin Magt over 
Mennesker ved at adlyde Aanden.

J. P. Kristensen Randers (1854—1926) ledede Ollerup Højskole fra 
1884 til 1914 og blev i nogle Aar bistaaet i Højskolegerningen af sin 
dygtige Hustru, Nanna, Datter af Politikeren Chr. Berg, indtil hendes 
Død 1908. Han var af et jævnere Tilsnit end Alfred Povlsen, men en 
dygtig og frisindet Højskolemand og en flittig og vennesæl Natur. Han 
var en god folkelig Taler med et rigt Lune og et egenartet Fortæller-
Danmarks Folkehøjskole 11
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talent og blev meget brugt som Foredragsholder over hele Landet. Især 
gennem Personskildringer evnede han at føre god folkelig og kristelig 
Tale. Han opførte nye, store Skolebygninger i Ollerup og knyttede en 
Stab af gode Lærere til Skolen, bl. a. Lederen af den store Haandværker- 
afdeling, Daniel Rasmussen, og den livfulde Historiefortæller P. Bak, 
der virkede i Ollerup i 43 Aar.

Ollerup Højskole vandt i Kristensen-Randers’ Tid sit landskendte 
Navn og en grundfæstet Stilling blandt de største Højskoler og blev se
nere Moderskole for Niels Bukhs Gymnastikhøjskole og Ollerup Haand- 
værkerskole.

Ogsaa Grønvald Nielsen (1857—1931) begyndte sin Forstanderger
ning i 1880-erne, da han overtog Vestbirk Højskole ved Horsens, som 
han ledede til 1920 og gjorde til en stor og velbesøgt Skole.

Han var født i Ryslinge og havde Fynboens milde, stemningsbevæ
gede Sind og syngende Tonefald. Han var en meget jævn og folkelig 
Mand med et rigt poetisk Gemyt, en grundfæstet Viden og en levende 
Fremstillingsevne. Hans af Naturen muntre Væsen fik gennem store 
personlige Sorger en Understrøm af dyb Alvor og kristen Tro. Med sin 
aabne, hjælpsomme Natur vandt han let sine Elevers Hengivenhed, og 
hans poetiske, hjertelige Foredrag skaffede ham altid et sikkert Tag i 
sine Tilhørere baade i Skolestuen og ved mange Møder rundt i Landet. 
»Og mon ikke det var de folkelige Mænd«, siger Oscar Geismar i en 
Karakteristik af Grønvald Nielsen, »som fik den største Gerning øvet, 
fordi Ordet med dem dalede dybest ned i Bondevraa og dermed bedst 
naaede sit store Maal, at gøre dem, der lyttede, først fri og saa fro? 
Kold, Termansen, Niels Lindberg, Teilmann og Grønvald Nielsen — alle 
taaler de Mandjævning med deres slebneste Samtidige.«

Povl Hansen (1856—1934), der i 1894 blev Triers Efterfølger paa 
Vallekilde, var ligesom Grønvald Nielsen fra Ryslingeegnen og en 
selvlært Mand af Folkets Rod. Ogsaa han havde et poetisk følsomt 
Sind og noget mildt i sit Væsen. Som Grønvald Nielsen havde han i 
sin Barndom levet med i det rige grundtvigske Aandsliv omkring Rys
linge og havde som 18aarig været Elev paa Askov og senere et Par 
Vintre hos Trier, hvis Datter, Sigrid, blev hans Hustru. Med dyb histo
risk Interesse drev han i mange Aar grundige Arkivstudier under 
A. D. Jørgensens Vejledning, og denne saa i ham en vordende Historiker.

Men Povl Hansen var tidligt — dog efter en stærk indre Kamp, thi
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den videnskabelige Historieforskning drog ham — blevet klar over sit 
Kald som Højskolemand og blev efter Triers Død Leder af Vallekilde 
Højskole gennem 29 Aar. Uden at efterligne Trier fandt han sin egen 
Form og førte uden store Svingninger Vallekilde videre som en stor 
Skole med Elever fra alle Landets Egne. Povl Hansen og Fru Sigrid 
havde en naturlig Evne til at komme i et hjerteligt Venskabsforhold til 
deres Elever og paa talrige Foredragsrejser holdt de Forbindelsen med 
gamle Elever levende. Fru Sigrid Trier Hansen var ikke blot en omsorgs
fuld og dygtig Skolemor med meget af sin Fars vidtfavnende Interesse for 
Mennesker, men hun tog ogsaa Del i Undervisningen, bl. a. som en af 
Eleverne højt skattet Oplæser af Skuespil og med Fortælling om sin Far 
og Vallekildes Minder. Povl Hansen fandt gennem sine historisk-poeti- 
ske Foredrag Udtryk for sin kristelige og menneskelige Forkyndelse paa 
en Maade, som greb Eleverne dybt, og han fik som Højskolemand stor 
Betydning for mange unge. Til Vallekilde var der fra Triers Tid knyt
tet en stor Haandværkerafdeling under Bygmester Andreas Bentsens 
Ledelse, ligesom man i nogle Aar forsøgte med en Afdeling for Søfolk 
og Fiskere, og Skolen bevarede under Povl Hansens Ledelse sin Anseelse 
fra Triers Tid.

Da Ludvig Schrøder i 1906 traadte tilbage som Forstander for Askov 
Højskole, blev hans Svigersøn Jacob Appel (1866—1931) Skolens Leder. 
Appel var født paa Rødding Højskole, men drog som ung over Grænsen 
for at bevare sit danske Statsborgerforhold. Hele Livet blev »Grænsens 
Sang« ved at lyde som en Undertone bag hans Virke. Da han ganske 
ung blev Elev paa Askov, opdagede Poul la Cour hans gode Evner for 
Naturfagene og forberedte ham til en Lærergerning deri.

Efter nogle Aars Uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt blev Appel 
i 1890 la Cours Medhjælper paa Askov og Aaret efter gift med Schrøders 
Datter, Ingeborg, der var Lærerinde ved Skolen, og efter 16 Aars Læ
rergerning overtog han naturligt Forstanderstillingen.

Appel var en fremragende Lærer og en meget dygtig Skoleleder. Han 
udmærkede sig ved lysende Klarhed i Undervisningen og en naturlig 
myndig Fremtræden, men havde samtidig et kæmpende Sind og et 
varmt Hjerte. Han videreførte Schrøders Gerning paa en Maade, som 
baade blev en Fortsættelse og en Fornyelse, og blev snart ikke blot paa 
Grund af sin Stilling, men ved sin Personlighed og sin Deltagelse i det 
offentlige Liv een af Højskolebevægelsens mest fremtrædende Mænd.
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I Aarene 1910—13 blev han Kultusminister i Klaus Berntsens første 
Ministerium, og 1920—24 Undervisningsminister i Ministeriet Neer- 
gaard. I disse Perioder varetog Fru Ingeborg Appel med stor Dygtighed 
Ledelsen af Askov Højskole. Fru Appel har igennem 50 Aar ydet en 
stor og selvstændig Indsats i Undervisningen paa Askov som Lærerinde 
i Gymnastik og Sundhedslære m. m. Hun er en af Pionererne for den 
lingske Gymnastik i Danmark og blandt de første Danske, som ud
dannede sig ved Centralinstituttet for Gymnastik i Stockholm. Gennem 
sin dygtige Lærerindevirksomhed, sin Husmodergerning og ikke mindst 
gennem sin Forstandergerning paa Askov har hun indskrevet sit Navn 
varigt i Højskolens Historie.

Som Minister gennemførte Appel bl. a. en forbedret og ændret Høj
skolelov 1913. I Aarene 1916—20 var han Formand for Foreningen for 
Højskoler og Landbrugsskoler, i nogle Aar tillige for Kirkeligt Samfund 
af 1898. Som Højskolernes Formand var han med til at forberede Høj
skoleloven af 1919. Under Verdenskrigens talrige Vanskeligheder fik 
han Lejlighed til at varetage Højskolernes Interesser paa mange Maader, 
og i Genforeningsaarene fik han stor Indflydelse paa Tilrettelægningen 
af de sønderjydske Skoleforhold.
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Askov Højskoles Betydning øgedes under hans Ledelse bl. a. derved, 
at han foruden Lærerne fra Schrøders Tid: Nutzhorn, Poul Bjerge, Ma
rius Kristensen, H. F. Feilberg o. fl. knyttede unge, dygtige Kræfter 
som J. Th. Arnfred, Jens Rosenkjær, C. P. O. Christiansen, Hans Lund 
o. fl. til Skolen og udvidede dens Virksomhed paa flere Maader.

Det er karakteristisk og fælles for de her omtalte Højskolemænd, at de 
alle fra deres Ungdom bevidst havde stilet mod og uddannet sig frit til 
deres Gerning. Alfred Povlsen og Kristensen-Randers havde ganske 
vist taget Lærereksamen, den første uden at besøge noget Seminarium, 
mens Grønvald Nielsen og Povl Hansen havde uddannet sig helt frit 
paa Grundlag af den Forberedelse, de havde faaet paa Askov. Jacob 
Appel studerede nok ved Polyteknisk Læreanstalt, men uden at tage af
sluttende Eksamen. løvrigt havde de fordomsfrit og selvstændigt søgt de 
for dem bedste Vejledere stadig med deres Fremtidsopgave for Øje uden 
at slaa af paa de Krav om grundig Viden og alsidig Dannelse, der stilles 
til en Højskolmand. Alle fortsatte de Livet igennem deres Uddannelse 
ved mange Rejser og megen Læsning og opdyrkede nye Kundskabs
felter. De viste derved, at ogsaa den frie Uddannelse kan give gode 
Resultater.

Men der var ogsaa i disse Aar Akademikere, som viede deres Liv 
til et Arbejde i Højskolens Tjeneste og gav Afkald paa de Embeder, 
deres Uddannelse berettigede dem til. Her skal nævnes fire teologiske 
Kandidater, som alle blev betydelige Højskolemænd:

Holger Begtrup (1859—1937) var Præstesøn fra Birkerød og fra sin 
Ungdom paavirket af Digteren Hostrup og Politikeren Chr. Berg. Som 
Student var han under et kort Ophold paa Askov blevet klar over, at 
han vilde være Højskolemand og blev nogle Aar efter sin Embeds
eksamen Lærer paa Askov samtidig med Jakob Knudsen. I Kraft af sin 
rige Begavelse og sit livlige Væsen blev han snart en meget elsket Lærer 
og tillige en kendt og yndet Folketaler, især da han kastede sig ind i 
Politik som Bergs Vaabendrager. Han modstod dog Kaldet til at blive 
Politiker og grundlagde i 1895, tilskyndet af Hostrups Død, Frederiks
borg Højskole ved Hillerød, som han, hjulpet af sin prægtige Hustru, 
Johanne Begtrup, og dygtige Medarbejdere, forestod til 1925.

Begtrup var en straalende Ungdomslærer, dybt forankret i Grundt
vigs folkelige og kristelige Tanker, og en fremragende Taler, der i 
mange Aar var en af Landets mest brugte Foredragsholdere. Han kunde
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fængsle sine Tilhørere, baade naar han med sin smukke Røst tolkede 
danske Digterværker og naar han gennem Livsskildringer eller frie Fore
drag aflagde sit personlige Vidnesbyrd. Dertil var han en flittig Forsker 
og en klar og livlig folkelig Skribent, som indlagde sig særlig Fortjeneste 
ved sit grundige Studium og sin gode Udgave af Grundtvigs Skrifter, 
ved en Række Bøger om Grundtvig og grundtvigsk Menighedsliv i 
Danmark og en 4-Binds Skildring af det danske Folks Historie i det 
19. Aarhundrede, samt flere andre Bøger.

Begtrup tog med Iver og Varme Del i Drøftelsen af Højskolens An
liggender og var ofte blandt Hovedtalerne ved Højskolemøder og naar 
Højskolens Røst skulde lyde udadtil. Han hævdede stærkt de enkelte 
Skolers Frihed og advarede mod for meget organiseret Fællesskab. Ved 
sine aabenhjertige Udtalelser kom han jævnligt i Modsætning til Kolle
ger eller udenforstaaende. Men han havde en selvstændig dyb Forstaa- 
else af Højskolens Opgave og viede Højskolearbejdet alle sine rige Ev
ner. Ved sin Benyttelse af den nyere danske Historie som Hovedstof i 
Højskoleundervisningen fik han Betydning for mange yngre Højskole
mands Indstilling. Alle vil regne ham for een af Tidens ypperste Høj
skolemand.
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Thomas Bredsdorff (1868—1922) var vel den skarpeste Profil blandt 
dette Slægtleds Højskolemænd. Han var Dattersøn af af Vilh. Birkedal 
og fra sit Barndomshjem dybt indlevet i Guldaldertidens Digtning og 
grundtvigsk Aandsliv. Som Elev paa Askov havde han bl. a. Begtrup og 
Jakob Knudsen som Lærere, og navnlig Begtrup blev som Højskolemand 
hans Læremester. I Studenteraarene følte Bredsdorff sig stærkt draget 
af det friske og nye i Georg Brandes’ Tanker og kom ind i stærke Bryd
ninger mellem sin grundtvigske Arv og Realismens Livssyn, men efter- 
haanden følte han, at hans folkelige og kristelige Rodfæstethed var ble
vet styrket gennem denne Ildprøve. Efter sin Embedseksamen var han 
i nogle Aar en højt skattet Lærer paa Frederiksborg Højskole, og da 
han i 1907 byggede sin egen Højskole ved Roskilde Fjord, fik han den 
fyldt med det samme og gennem alle Aarene til sin Død 1922.

Bredsdorff var paa mange Maader Højskolesagens djærveste For
kæmper i disse Aar, dens »Bannerfører« blev der sagt om ham ved hans 
Død, og i det hele en varm Talsmand for Frihed i Skole og Kirke og for 
Ungdommens Ret til at modnes i Stilhed. Han var meget lydhør overfor 
Tidens bankende Puls, en Hader af for megen Officialitet og altid paa 
Vagt overfor ethvert Overgreb mod aandelig Frihed.

Selv var han fuldt og helt i Pagt med det oprindelige og inderste i 
Højskolens Væsen, men samtidig aaben overfor sin egen Tid og nye 
Kredse. Ved store Møder ud over Landet tog han ofte Dagens Problemer 
op, og faa kunde tale som han, djærvt og myndigt, aandfuldt og be
tagende, hvast og vittigt, inderligt og ydmygt. Selv Modstandere kunde 
han rive med. Bedst var han maaske, naar han ved Højskolemøder 
»foldede Fanen ud«. Tit stod der Strid om hans Navn og Synspunkter. 
Mange, ogsaa blandt Højskolens Folk, kunde ikke anerkende hans Stil
ling til den nyere Litteratur, f. Eks. til V. Rørdams »Gudrun Dyre«. 
Men han var en kildefrisk, inspirerende Personlighed. Hans tidlige 
Død efterlod et dybt Savn i Højskolens Verden.

Valdemar Brücker (1852—1929) var Valg- og Frimenighedspræst i 
Aagaard, hvor han fra 1899 til 1918 tillige drev en Folkehøjskole. Han 
blev dog aldrig særlig populær som Højskolemand, og hans Skole blev 
ikke stor. Men Vidnesbyrd fra hans Elever tyder paa, at Aagaard Høj
skole i Dybden virkede saa stærkt som ingen anden samtidig Skole i 
Landet. Ved sin store Skribentvirksomhed i Højskolebladet, hvor 
han i stærkt æggende og ofte polemiske Artikler hævdede en meget
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radikal Bibelopfattelse og revsede al Slendrian indenfor grundtvigsk 
Aandsliv, fik han en ikke ringe Indflydelse ogsaa i Højskolens Kredse. 
Han var en ivrig Forkæmper for en Genoptagelse af Grundtvigs Sorø- 
plan, og ved sin altid aarvaagne Kritik og sine ofte fripostige Syns
punkter virkede han som Saltet ogsaa for Højskolebevægelsen.

Johan Borup f. 1853, blev en førende Mand, ikke for Højskolen som 
Helhed, men som Forkæmper for Højskolens Indførelse i Hovedstaden. 
Paavirket i sin Ungdom af sin Morbror Ernst Trier satte han gennem 
et langt Liv alle sine Kræfter ind for at rejse »Borups Højskole« i Kø
benhavn. Hans Skole blev gennem Aarene besøgt af mange Elever fra 
Arbejderkredse. Johan Borup er en ildfuld og fængende Højskolemand, 
som især lægger Vægt paa Undervisning i Samtaleform. Som Taler og 
Skribent staar han paa Højde med de bedste blandt andet Slægtleds 
Mænd. Hans Manddoms Gerning faldt sammen med de foran skildrede 
Højskolemænds, og selv om han stod som en Ener paa Højskolens van
skeligste Front, var han med til at præge Højskolebevægelsen i de her 
omhandlede Aar.
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Indre Mission fik i disse Aar i P. C. Davidsen (1866—1935) en Høj
skolemand, hvis Personlighed og Gerning ikke staar tilbage for de bed
ste i den grundtvigske Højskole. 1891 blev han Forstander for den ny
oprettede Haslev Højskole og førte ikke blot sin egen Skole frem, men 
bidrog til, at en udvidet Højskole og flere andre Skoler bl. a. en Land
brugsskole og Landets største Haandværkerskole blev rejst i Haslev.

Ogsaa Forstander Fr. Thomsen, Børkop (1849—1916) og P. Sandbæk, 
Tommerup (1868—1940) var betydelige Højskolemænd indenfor denne 
Retning.

Mange andre dygtige Mænd virkede i disse Aar i Højskolernes Tje
neste. Blandt dem, der begyndte deres Forstandergerning i 1880erne, 
kan nævnes A. Axelsen, der ledede Salling Højskole i 1884—1906 og 
oprettede Krabbesholm Højskole 1907, Georg Himmelstrup, som var 
Forstander for Galtrup Højskole 1885—1901 og grundlagde Skamlings- 
bankens Højskole 1903, H. Villumsen, der virkede ved Bælum Højskole 
fra 1885 til 1920, Pastor K. Bjerre, som 1888—99 forestod Sorø Høj
skole, Jens Nielsen, der 1889—1910 ledede Klank Højskole og senere 
Borris Husmandsskole, og Emil Dam, der i 23 Aar udførte en meget paa
skønnet Højskolegerning paa Brøderup Højskole.

Blandt dem, der begyndte i 1890erne, var Helge Hostrup, som op
rettede Ry Højskole 1892 og senere var Forstander for Vejlby Højskole 
1911—21 og derefter i nogle Aar Lærer ved Frederiksborg, Rasmus 
Nielsen, der ledede Særslev Højskole 1892—1929, Johs. Elbek, som 1894 
oprettede Elbæk Højskole, der nu er blevet Uddannelsesskole for Fri
skolelærere, J. Christensen Maarssøe, der virkede ved Ask Højskole 
1892—1930, H. C. Nielsen Svinning, som 1897—1907 var Forstander for 
Hadsten Højskole og senere for Kerteminde Højskole, M. P. Schmidt, 
der som Forstander for Nr. Ørslev Højskole 1897—1921 fik stor Betyd
ning for grundtvigske Kredse paa Falster og Lolland, Carl Nielsen, som 
efter i nogle Aar at have ledet Aaby Højskole overtog Brøderup Høj
skole, og Jannik Lindbæk, der forestod Ubberup Højskole 1899—1909.

Til andet Slægtled hører ogsaa Højskolemænd som A. D. Dalsgaard, 
Sorø, Jens Berthelsen, Vraa, Poul Holm, Salling, Andreas Hansen, Born
holm, Rasmus Bording, Ry, H.J.Vedde, Hadsten, P. Andresen, Vinding, 
Niels Eggert, som 1908 oprettede Antvorskov Højskole, S. Alkærsig, 
der samme Aar opførte Kerteminde Højskole, og Aage Jensen, Voldby.

Alle disse blev Forstandere i Aarene mellem 1900 og 1910. De For-
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standere, som traadte til efter 1910, staar paa Grænsen til tredie Slægtled. 
Blandt dem kan nævnes Thøger Dissing, Vejstrup, Svenning Pedersen, 
Uldum, der gjorde sin Skole til en af Landets største, Kr. Taarup, Te
strup, Harald Balslev, Ubberup, Tormod Jørgensen, Høng og H. A. Ro
sendal, Lyngby o. fl.

Andet Slægtleds Højskolemænd fastholdt i Undervisningen det gamle 
Grundsyn, at den historiske Oplysning af Menneskelivet er Højskolens 
vigtigste Opgave og flere af dem var ypperlige Historiefortællere. Men 
dertil kom hos adskillige en Sans for Digtningens Betydning, som i særlig 
Grad gør denne Tid til Højskolens historisk-poetiske Periode. Der sker 
en gradvis Forskydning i Undervisningsstoffet bort fra Mytologien, Old
tidssagnene og Verdenshistorien i Retning af mere nutidige, mere danske 
og mere litterært betonede Emner. Det kom dog ikke paa een Gang, og 
man kan hos flere af disse Højskolemænd spore Paavirkningen fra deres 
Læremestre i første Slægtled.

Alfred Povlsen fortsatte den Nørregaardske Linje og fortalte »Men
neskeslægtens Levnedsløb« i Sammenhæng, med Overblik over de ver
denshistoriske Perioder og Fremhævelse af Hovedfolkenes og Hoved-



172 

skikkelsernes Indsats. Overalt tog hans Undervisning Sigte paa at stille 
Eleverne overfor Tilværelsens ubrydelige Grundlove og paa Vækkelse 
af Samvittighedslivet hos dem.

Jacob Appel videreførte Poul la Cours Linje med sin ypperlige histo
riske Undervisning i Fysik, Matematik og Astronomi, men gik efter- 
haanden over til at fortælle de europæiske Hovedfolks Historie i nyere 
Tid og til Undervisning i Sjælelære. Han bidrog stærkt til, at ogsaa 
Kundskaben om den levende Natur vandt Indpas paa Højskolerne. Hans 
Formaal var at vise Lovmæssigheden i Naturen, og for ham stred Natur
lovene ikke mod Underet, men var selve Underet. Og der er sagt om 
ham, »at hans egentlige Højskolegerning var den Hjælp, han bragte 
de unge til at vende sig fra Tvivl til Undren«.

Kristensen-Randers fortsatte »Aanden fra Gedved«, hvorfra han var 
uddannet. Den ytrede sig maaske ikke maa meget ved et særligt Stof
valg, som i det Maal, at hjælpe Eleverne til at leve »et jævnt og muntert, 
virksomt Liv paa Jord«.

Grønvald Nielsen var præget af sit Lærlingeforhold til Jens Lund, Vej
strup, og brugte ofte Personskildringer, Rejseoplevelser eller litterære 
Emner, som Udgangspunkt for sine Foredrag. Han talte om dansk og 
nordisk Historie og Litteratur eller om Emner fra engelsk Aandsliv, som 
han var særlig hjemme i.

Povl Hansen var paavirket af H. Nutzhorn og A. D. Jørgensen og 
gjorde Danmarks Historie til Hovedemne for sin Undervisning.

Hans Foredrag var væsentligst fortællende, men han kunde fortælle 
med en levende Fantasi, en dramatisk Spænding og en malende Evne, 
som gjorde de historiske Skikkelser fuldkommen levende for Tilhørene. 
Hans særlige Omraade var de historiske Folkeviser. Med poetisk Be
gejstring kunde han gennem dem give den Livslære, han vilde bibringe 
sine Elever, og gribe sine Tilhørere, saa de aldrig glemte det.

Nævnes bør ogsaa Højskolemænd som Emil Dam, Brøderup, der be
handlede Emner fra Danmarks og Nordens Historie lige fra Mytologien 
og Sagatiden til Guldalderdigtningen og Krigene 1848 og 1864, og Ras
mus Bording, Ry, der var uddannet paa Vallekilde og Askov, og som 
paa en sjælden ægte og personlig Maade kunde tale jævnt og forkyn
dende om de Rigdomme, han havde fundet i dansk Historie og Digtning, 
Folkeliv og Menighedsliv. Han var paa sin Maade en ægte Lærling af 
Ernst Trier.
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Mest fornyende i Undervisningen i disse Aar virkede vel Holger 
Begtrup og som hans Elev Thomas Bredsdorff. Begtrup samlede væsent
lig sin Undervisning om Fremstillingen af det danske Folks Historie i 
det 19. Aarhundrede under Synspunktet: »et Folkeliv af Guds Naade«. 
Han skildrede de danske Digtere, de folkelige og kristelige Rørelser, og 
Skikkelser som Grundtvig, Kold og andre folkelige Førere. »Jeg tror,« 
siger Begtrup, »at de fleste yngre Højskolemænd følger de samme Linjer, 
og det kan gerne være, at jeg ved min Fremgangsmaade har været med 
til at danne en ny Retning indenfor den grundtvigske Højskole.«

Bredsdorff fulgte den samme Linje og holdt mesterlige Foredrag f. Eks. 
om Holberg, Ewald, Blicher, Poul Møller o. fl., og han var en af de 
første, som forsøgte at indføre Samtalen i Undervisningen.

Andre, som Johan Borup, Helge Hostrup, Grønvald Nielsen o. fl. 
talte ofte om Emner fra Verdenslitteraturen, dog maaske mere ved Møder 
end i den daglige Undervisning. En Mand som Rasmus Nielsen, Særslev, 
der er en af de første askovuddannede Lærere, var i mange Aar ikke blot 
en søgt Foredragsholder, men en skattet Oplæser af nordiske Digter
værker, mens Jannik Lindbæk, Ubberup, indlagde sig stor Fortjeneste 
ved at udgive en god litterært præget Læsebog for Folkehøjskolen.

Litteraturen dyrkedes i denne Tid saa ivrigt paa Højskolerne, at Jens 
Nørregaard en Gang ved et Højskolemøde forfægtede den Paastand, at 
Litteraturhistorie paa Højskolen var en Uting, mens Litteraturkendskab 
burde fremmes mest muligt.

Fag som Samfundslære, Geografi og Geologi vandt frem i disse Aar 
og havde navnlig de yngre Højskolelæreres Interesse. Flere af dem var 
stærkt paavirkede af Henry Georges Samfundssyn.

Kendte Geografilærere var Poul Bjerge, Askov og Vald. Bennike, 
Vallekilde, mens P. Andresen i sin Lærertid paa Ryslinge og senere 
som Forstander paa Vinding indførte Naturhistorie som et vigtigt Fag 
paa Højskolen.

Gymnastikken vandt fastere Fodfæste, da flere Højskoler omkring 
1905 begyndte at oprette særlige Delingsførerafdelinger.

Et godt Indtryk af Højskoleundervisningen i disse Aar faar man 
gennem Bøger som Begtrups: »Det danske Folks Historie i det 19. 
Aarhundrede«, Vilh. Mallings: »Fra Holberg til Chr. Richardt«, en 
Samling folkelige Digterskildringer, væsentlig skrevet af Tidens Høj
skolemænd, og gennem Bogen »Den danske Folkehøjskole«, udgivet
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1916 af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler til Brug i Krigs
fangelejrene. Heri skriver forskellige Højskolemænd om Fagenes Be
tydning og Stilling paa Højskolerne.

Man var i det hele stærkt optaget af Undervisningsspørgsmaal i denne 
Periode. Ved de Forhandlingsmøder for Lærere og Lærerinder fra Høj
skoler og Landbrugsskoler, som jævnlig blev afholdt, drøftedes altid, 
foruden andre aktuelle Emner, Spørgsmaal vedrørende Højskolernes sær
lige Undervisning.

Disse Møder blev tilrettelagt af Foreningen for Højskoler og Land
brugsskoler og blev afholdt i 1897 paa Lyngby Landboskole, i 1901 
paa Ryslinge Højskole, i 1904 paa Frederiksborg, i 1907 i Borgå i Fin
land, i 1910 paa Ryslinge, i 1912 paa Roskilde Højskole i Forbindelse 
med et nordisk Højskolelærermøde og i 1916 paa Dalum Landbrugs
skole.

Blandt de Emner, der diskuteredes, kan nævnes: Højskolen og. Folkets 
Læsning, Højskolens Stilling til Møder, Fester og Forlystelser, Under
visning i Jordbeskrivelse paa Højskolen, Historieundervisningens For
hold til det religiøse, Højskolens Opgave blandt Købstædernes Ungdom,
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Højskolens Forhold til de offentlige Samfundsmagter, Højskolen og 
Kulturhistorien, Folkehøjskolen og Udviklingslæren, Højskolen og den 
sociale Oplysning, Højskolen og Friskolen, Den historiske Poesi og den 
kritiske Historieundervisning o. s. v.

Ofte førtes Diskussionen tillige i Højskolebladet. En særlig livlig 
Forhandling foregik her i 1906—07, da Pastor Th. Helweg havde fore- 
slaaet Højskolemændene, at de skulde fortælle Historien baglæns, d. v. s. 
begynde med den nyere Tids Historie. Begtrup skrev en længere Artikel 
gennem tre Numre af Højskolebladet, hvori han siger, at Lærerne maa 
stilles frit overfor det Stof, der passer dem bedst. Der fulgte nu en lang 
og interessant Forhandling med Indlæg baade for og imod. Ludvig 
Schrøder fortæller bl. a. om en kielsk Professor, som har gjort Forsøget, 
men saadan, at han begyndte med 1870 og derefter fortalte fremefter, 
dernæst med 1848 og fremefter o. s. v. Schrøder slutter: »Baglæns kan 
han ikke gaa, saa gerne han end vilde. Den historiske Udvikling gaar 
nu en Gang fremad, og den tvinger Læreren med sig.«

Meget ofte drøftede man Højskolemændenes offentlige Foredragsvirk
somhed, bl. a. ved Mødet paa Frederiksborg 1904, hvor Bredsdorff ind
ledede en Forhandling derom. Alfred Povlsen advarede flere Gange mod 
for megen udadgaaende Foredragsvirksomhed og hævdede, at en Høj
skolemand skulde samle sig om sin Skolegerning. Jens Nørregaard 
havde et godt Øje til de store Efteraarsmøder, som han mente let udartede 
til aandelige »Gilder«. Ved Mødet i Lyngby 1897 indledede J. H. 
Andersen, Rødkilde, derom og advarede bl. a. mod »Jagt og Fiskeri« 
efter Elever ved Møderne. Agitation for Højskolerne skulde være Fælles
agitation. I Højskolebladet 1900 skrev J. Appel og flere om Sagen og 
ønskede mere Plan over Møderne, evt. Foredragsrækker. I 1910 holdtes 
paa Ryslinge et stort Møde med Foreningsformænd om Spørgsmaalet og 
1911 et lignende paa Roskilde Højskole og forøvrigt flere Steder i Landet.

Der er ingen Tvivl om, at Foredragenes Art ændredes i disse Aar. 
I P. Munchs Tidsskrift »Det ny Aarhundrede« 1904 skrev Lærer Johs. 
Grønborg en Artikel derom og fremhæver, at de brede, løst sammen
føjede, men inderligt varme Foredrag, der strejfede mange Emner og tit 
gled over i det sentimentale, og som passede for Halvfjerdsernes Be
gyndelses- og Vækkelsestid, nu var veget for mere oplysende og mere 
skarpt afgrænsede historiske Foredrag. »De etiske og religiøse Foredrag 
er ikke mere saa fremtrædende, og der gives Plads for Emner af geogra-
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fisk, naturvidenskabelig eller økonomisk Art. Historiske Skildringer af 
Enkeltmænd fra Fortid og Nutid gives ofte ... De historiske Foredrag er 
nu ikke længere Rammer for etiske Betragtninger, men af virkeligt hi
storisk Indhold, og den gamle Sentimentalitet finder ikke mere Jord
bund hos kritiske Tilhørere.«

Samme Aar, 1904, var det, at Jakob Knudsen holdt sit berømte Fore
drag »Om folkelig Vækkelse og Dannelse som Højskolens egentlige Op
gave« (optaget i »Livsfilosofi«, 1908), hvori han advarer mod de folke
lige Foredrag, der ligner den udflydende Blandingsret »Ruskomsnusk 
med røde Klude«, og mod at misbruge Højskoleforedraget til Præken, 
Moraliseren eller blot og bar Kundskabsmeddelelse.

Ændringen i Højskolens Arbejde i disse Aar udtryktes saaledes af 
Alfred Povlsen ved Mødet i Dalum 1916: »De gamle havde deres Styrke 
i at fremstille Idealerne, Forbillederne, give os Synerne.... Siden ligger 
Vægten paa dette at knytte den gamle Tid til vor egen Tid. Derfor er 
Højskolen i de sidste 25 Aar mere og mere blevet en Skole, der vender 
sig mod det reale. Og endnu mere end i de foregaaende 25 Aar har den 
i disse stræbt efter at lære af Tidens Aandsmagter, ogsaa af den, som er 
Romantikkens og Aandlivets værste Fjende: Naturalismen.«
Danmarks Folkehøjskole 12
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De fleste Forstandere og Lærere i Højskolen havde faaet deres Ud
dannelse ved Universitetet, Seminarier eller paa Landbohøjskolen, men 
som nævnt var en Del af andet Slægtleds Mænd gaaet den frie Uddan
nelses Vej i Følelsen af, at den normale Eksamensvej ikke var den helt 
hensigtsmæssige for en Højskolelærer. Paa den anden Side var man klar 
over, at man ikke kunde undvære* Følingen med den videnskabelige 
Verden, og at man, især hvis man uddannede sig frit, kundskabsmæs
sigt og dannelsesmæssigt maatte staa paa Højde med Akademikerne. Al
fred Povlsen fremhævede ofte Nødvendigheden af en god Uddannelse 
for Højskolens Lærere og udtalte en Gang: »Det gælder for en Høj
skolelærer om ikke at blive en hel, halv eller kvart Videnskabsmand, 
men om at være en gennemdannet Personlighed.«

I 1894 blev der paa Foranledning af Foreningen for Højskoler og Land
brugsskoler oprettet et aarligt tre Maaneders Højskolelærerkursus ved 
Askov Højskole, særlig tænkt som en supplerende Uddannelse for yngre 
Højskolelærere. Dette Kursus, som fik Statstilskud, afholdtes i mange 
Aar paa Askov Sløjdskole, først ledet af J. Appel, senere af C. P. O. 
Christiansen og J. Th. Arnfred under Medvirkning af Askov Højskoles 
bedste Lærerkræfter og andre kendte Højskolemænd. Mange gode Høj- 
skolemænd, som først havde gennemgaaet den udvidede Undervisning 
paa Askov, fik i Aarenes Løb denne Askovuddannelse, men da nogle 
efterhaanden var tilbøjelige til at betragte denne supplerende Uddan
nelse som i sig selv tilstrækkelig, er Kursuset i de senere Aar blevet om
dannet til et nordisk Lærerkursus, beregnet for Folk, som i Forvejen 
har een eller anden Læreruddannelse, f. Eks. Folkeskolelærere, Land
brugskandidater og andre, som ønsker at lære Højskolens Syn og Ar- 
bejdsmaade at kende, og dette Kursus er nu indgaaet som et Led i 
Askov udvidede Højskoles Arbejde.

Samme Aar, 1894, besluttedes det hvert Efteraar at lade afholde et 
saakaldt Universitetskursus for Lærere ved Højskoler og Landbrugs
skoler, hvor de under Medvirkning af Universitetets Professorer kunde 
faa Lejlighed til at holde sig å jour med Videnskabens nyeste Resul
tater. Det første Kursus afholdtes i Septbr. 1895, og lignende Kursus 
har været afholdt saa godt som hvert Aar siden, først under Ledelse af 
H. Rosendal, Lyngby, senere ledede af Prof. Edv. Lehmann, Dr. L. 
Moltesen, Holger Begtrup, Fr. Nørgaard, Uffe Grosen og Lars Bækhøj.

Da man i Længden følte det utilfredsstillende, at Højskolens Folk al-
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tid skulde være Tilhørere uden at kunne give Universitetslærerne et 
Indtryk af Højskolens Arbejde, har man fra 1906 skiftevis afholdt disse 
Kursus paa Universitetet og paa en Højskole, og derigennem er der 
skabt en god Vekselvirkning mellem Universitetet og Folkehøjskolen, 
og mange dygtige Mænd fra Universitetets Verden er derved draget ind 
i det folkelige Oplysningsarbejde. Lejlighedsvis har ogsaa Højskole- 
mænd som Jens Nørregaard og Holger Begtrup holdt Forelæsninger paa 
Universitetet. Ogsaa disse Kursus faar Statstilskud, og Foreningen for 
Højskoler og Landbrugsskoler har lettet Deltagelsen i dem ved at af
holde en stor Del af Udgifterne for Deltagerne.

Desuden yder Foreningen aarlig Uddannelsesstipendier til nogle unge 
Højskolelærere.

Et Par Aar efter, at man fra Højskolen havde begyndt dette frugtbare 
Samarbejde med Universitetet, paabegyndtes fra Universitetskredse et 
Arbejde for Deltagelse i den folkelige Oplysningsvirksomhed, da man 
i 1897 efter engelsk Forbillede oprettede den saakaldte Folkeuniversitets
forening, som virker endnu, og som tilsigter en Udbredelse af Viden
skabens Resultater i populær Form gennem organiserede Foredrags
rækker i København og rundt i Landet.

12*
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Da denne Undervisning baade lignede og alligevel var helt forskellig 
fra Højskolens Undervisning, tog Alfred Povlsen, som havde studeret 
den engelske Universitetsudvidelse (university extension), Stilling til det 
danske Forsøg i et Foredrag 1899. Han anerkendte heri det betydnings
fulde i, at Universitetet træder i Forbindelse med Folket, men hævdede, 
at Højskolen maatte holde fast ved den Oplysning, Folket har Behov 
for, den, der ikke blot gør os lidt klogere, men ogsaa til bedre og ly
digere Tjenere i vor Gerning og til bedre Mennesker overfor hinanden, 
og mente, at det nyoprettede Universitetskursus for Højskolelærere var 
en naturlig Form for Universitetsudvidelse her i Landet.

Kort Tid efter, i Septbr. 1900, holdtes der i Studenterforeningen i 
Kbhvn. et Møde om Højskolens Forhold til akademisk Konservatisme 
og Radikalisme.

Højskoleforstander, Pastor K. Bjerre, indledede og ønskede, at en 
Vekselvirkning mellem Universitetet og Højskolerne maatte komme i 
Stand.

Professorerne J. L. Heiberg og Kr. Erslev og Doktorerne A. B. Drach- 
mann og Poul Levin deltog bl. a. i Diskussionen, og selv om Heiberg 
udtalte, at Højskolen var af en anden Aand end han, var der dog en vis 
Forstaaelse undtagen hos Dr. Le vin, der hverken fandt det rimeligt eller 
ønskeligt, at der blev Samarbejde mellem to saa modsatte Aandsret
ninger, mens Dr. Drachmann mente, at man ikke skulde arbejde med 
Ryggen til hinanden, men kunde gaa langt sammen i praktiske Spørgs- 
maal.

Ved denne Lejlighed udtalte Alfred Povlsen bl. a.: »Højskolen er paa 
sin Vis konservativ. Over den staar Navnet Grundtvig. Over den køben
havnske Radikalisme Navnet Brandes. Den første bygger paa Tro, den 
anden paa Videnskab, og derfor kan de to ikke forliges, men maa kæmpe 
med hinanden for at vinde Landet. Højskolen vender sig ikke mod 
Videnskaben, men mod, at man bygger paa den alene.

Jeg er Georg Brandes taknemlig og betragter det som en Lykke, at 
en saa genial Mand er fremstaaet, fordi vi derved bliver nødt til at prøve 
vort Trosliv. Vi er ikke ængstelige for at rejse Tvivl hos de unge, thi vi 
ved, at ingen kommer til Tro uden gennem Tvivl.«

I nogle radikal-akademiske Kredse var man ikke uvillige til at sam
arbejde med Højskolerne om Folkeoplysningen. Allerede Edv. Brandes 
havde i sin Mindeartikel om Grundtvig i »Morgenbladet« d. 9/g 1883
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antydet, at Grundtvigs lysende Frihedstrang muliggjorde en Forbin
delse mellem hans Tilhængere og alle dem, der elsker den frie Tanke og 
den fulde Sandhed. I P. Munchs Tidsskrift »Det ny Aarhundrede«, som 
begyndte at udkomme i 1903, findes adskillige Artikler om Folkehøj
skolen og af Højskolemænd som Kristensen-Randers, Briicker, Helge 
Hostrup, Johan Borup og Jakob Knudsen, og da Højrepressen vendte 
sig mod dette Samarbejde mellem Universitetets og Folkehøjskolens 
Mænd og betegnede det Oplysningsarbejde, der i den sidste Menneske
alder var udgaaet fra den frisindede Universitetsverden og Højskolen, 
som »tendentiøs radikal Agitation«, svarer Redaktionen, at Tidsskriftets 
Opgave var at.fremme den videnskabelige Oplysning, som vel bæres 
af personlig Overbevisning, men hvor der altid tages samvittighedsfuldt 
Hensyn til andres Anskuelser, og fortsætter: »Af denne Art har det hid
tidige Oplysningsarbejde været, og saaledes vil det nye blive. Til dette 
kan Universitetets og Højskolens Mænd fortræffeligt mødes. Det har
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været Grundtvigs og hans Tilhængeres Ære, at de ingensinde har spær
ret sig inde i deres egen Kreds, men at de alle Dage har været rede til 
at drøfte med andre de Spørgsmaal, som ligger dem dybest paa Sinde, 
og til i det verdslige Liv at virke sammen til Fremme af den menneske
lige Kultur Qgsaa med dem, som ikke delte deres Tro. Det er den radi
kale Universitetsverdens Stolthed, at den bestandig har vist et ikke min
dre fordomsfrit Sind.«

Omkring Aarhundredskiftet begyndte Højskolens Mænd at klare sig 
deres Stilling til »Brandesianismen«, hvorved forstodes baade den na
turalistiske Anskuelse, Udviklingslæren, den litterære Realisme og den 
moderne kritiske Naturvidenskab.*) Meget i dette Livssyn føltes som en 
Fornægtelse af alt det, Højskolen byggede paa, og den ældre Højskole 
havde i det store og hele stillet sig afvisende overfor disse Strømninger. 
Men Bjørnsons Overgang til »den nye Lærdom« og den saakaldte »fal
ske Alliance« mellem Venstre og »Europæerne« havde givet det grundt
vigske Danmark en stærk Fornemmelse af, at en ny Magt var kommet 
til Landet. Udviklingen i Naturvidenskab, Bibelstudium og Historie
forskning kom man ikke udenom, og efterhaanden som Ungdommen be
gyndte at læse »Gennembrudsmændene«s Bøger, brændte Spørgsmaa- 
let paa.

En hel Række Mænd fra Højskolens Kreds som Holger Begtrup, Ja
kob Knudsen, L. Moltesen, Jacob Appel, Morten Pontoppidan, V. Brii- 
cker, Carl Koch, Helge Hostrup, Thomas Bredsdorff o. fl. havde selv i 
deres Studieaar mødt »Realismen«, og tog sig nu paa at gøre op med 
denne Retning for at udskille det værdifulde og afvise det negative 
deri.

Begtrup skrev i 1902 en Artikel i »Den danske Højskole« om Folke
højskolen og Georg Brandes, hvori han siger, at der endnu ikke fra Høj
skolens Side er gjort noget alvorligt Forsøg paa at værdsætte Brandes’ 
Betydning, give ham, hvad der tilkommer ham, og sige det klart, hvori vi 
aldrig kan enes med ham. Han mener, at Højskolerne har ladet deres 
Elever i Stikken ved ikke at vejlede dem overfor denne Aandsretning. 
Han erkender, at han selv staar i Gæld til Brandes for grumme meget, 
og at det er forkert at holde Ungdomsskole uden at nævne hans Navn,

*) Jævnfør hermed Uffe Grosens Artikel, S. 136.
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især da Brandes’ Anskuelser i mange Maader kan blive en naturlig 
Skærsild for det grundtvigske Livssyn.

I næste Nummer oplyser Grønvald Nielsen, at han i mange Aar har 
fortalt sine Elever om Georg Brandes og hans Tanker.

Kort efter begyndte Begtrup som een af de første at orientere grundt
vigske Kredse om Georg Brandes ved en udførlig Levnedsskildring af 
ham gennem mange Hæfter af sit Tidsskrift.

Ogsaa Bredsdorff tog i en stor Artikel og flere Anmeldelser i »Den 
danske Højskole« klar Stilling til Brandes og Gennembrudsmændenes 
Bøger. Han skildrer, hvor betaget han selv i sin Ungdom havde været 
af de nye Tanker, og siger, at det var Hostrups Stilling til den nye Tid, 
til Realismen, om man vil, der blev forbilledlig for ham. »Han forstod 
den Kunst at gaa ud i den standende Strid, udvikles gennem den, tage 
den Lære, den bød ham, og føre det bedste frelst igennem den.« Saadan 
stod ogsaa Højskolens Mænd. De forstod, at det nye kom som en hi
storisk Nødvendighed og som en berettiget Modbevægelse mod Ro
mantikken. De afviser skarpt Brandes’ negative Livssyn og Retningens 
Mangel paa sædelig Holdning, men anerkender Brandes som en Lære-
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mester af høj Rang paa det æstetiske Omraade, hvis ypperlige Digter
skildringer og kritiske Metoder, man ikke kommer udenom paa Høj
skolerne, og som allerede er i Brug der.

Men Bredsdorff hævder, at hverken Brandes’ eget Forfatterskab eller 
Hovedparten af Gennembrudsmændenes Bøger egner sig til folkelig 
Læsning paa Grund af Retningens Aandsaristokrati og Mangel paa 
»Livsværdier«.

Til Gengæld priser Bredsdorff i Anmeldelser Jakob Knudsens Bøger, 
fordi hans Digtning betegner »et nyt Kildespring, et nyt svulmende Til
løb til det gamle folkelige Strømleje«. Her staar man overfor en Digter, 
»som atter og atter samler sig om de dybe Grundspørgsmaal og beken
der sin Tro paa Aandslivets Styrke og Herlighed midt i en aandløs 
Æstetiseren eller en gudløs Videnskabelighed«, en Digter, »for hvem 
Gudsforholdet er selve Livskraften«.

Ogsaa Morten Pontoppidan, Briicker o. fl. anmeldte de nye Bøger i 
Højskolebladet og andre Steder og fremkaldte derved store Diskussioner 
i den grundtvigske Lejr. F. Eks. stod der drabelige Kampe om Jakob 
Knudsens »Den gamle Præst« og Vald. Rørdams »Gudrun Dyre«.

Ogsaa Udviklingslæren drøftedes baade ved Højskolemøder paa Fre
deriksborg 1904, i Dalum 1916 og i Bladene. I Almindelighed aner
kendte man Hovedsagen deri, men bekæmpede skarpt de Forvræng
ninger af Darwinismen, som var gængse i visse Kredse.

Ved Mødet paa Frederiksborg 1904 drøftede man ogsaa Forholdet 
mellem Højskolens historisk-poetiske Undervisning og den kritiske hi
storiske Kildeforskning. Begtrup udslyngede dér en flot Bemærkning om 
»den aandløse Nøjagtighed med Enkeltheder i Kildeundersøgelser, som 
den tørre Videnskabelighed herhjemme for Tiden soler sig i«, hvilket 
gav Historikeren Dr. phil. Aage Friis Anledning til et hvast, men roligt 
Gensvar i »Det ny Aarhundrede«, hvori han bebrejder Begtrup, at han 
søger at skabe Mistillid til den videnskabelige Historieforskning, til 
hvilken Højskolen ellers har haft et godt Forhold. Begtrup svarede ikke 
straks, men senere skrev han i »Det danske Folks Historie i det 19. 
Årh.« at Folkenes Historie nu i Almindelighed behandles som en sam
menhængende Naturudvikling, og hertil er der »som en særlig dansk 
Indsats føjet en klog og klar Kritik af de historiske Kilder, hvori den 
historiske Professor Kr. Erslev er Hovedmanden.«
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Ved Højskolemødet i Ryslinge 1910 indledede Povl Hansen en For
handling om dette Emne.

Man kan vel sige, at Højskolen ved sin Stilling til Brandesianismen 
og hvad dermed fulgte kom til at danne en naturlig folkelig Modvægt 
mod det ufolkelige i denne Retning, samtidig med, at den blev en For
midler af det bedste deri.

Diskussionen i Højskolekredse i disse Aar drejede sig naturligvis og- 
saa om kirkelige og folkelige Spørgsmaal, om Forholdet til Børneskolen 
og Fagskolen, Ungdommen og Hjemmene. Som Eksempel kan nævnes 
Diskussionen om Oprettelse af Kirkeligt Samfund, af 1898.

Flere af de ældre Højskolemænd var virksomt med i Kirkeligt Sam
funds Arbejde, andre var mere reserverede, og navnlig V. Brücker øvede 
en skarp og vedholdende Kritik.

Omkring 1909 rejste Brücker gennem en lang Række velskrevne Ar
tikler i Højskolebladet Spørgsmaalet om Oprettelsen af »Skolen i Soer«. 
paa en saa levende Maade, at det førte til en fleraarig Drøftelse af 
denne Sag.

I sin første Artikel foretager Brücker en almindelig Vurdering af Høj
skolens Stilling og viser, at der efter en Periode af ubetinget Anerken
delse er opstaaet en ny Periode, hvor Højskolen atter er Genstand for 
Modsigelse og Kritik baade udefra og indefra, og dette viser, at Høj
skolen endnu mangler noget, før den kan tilfredsstille Folkets Krav. 
Brücker mener, at der er stor Trang til mere udvidet Undervisning, og 
at »der trænges til, midt under den spredte Virksomhed af alle de en
kelte Skoler med deres Partipræg og Enkeltmandspræg, at have een 
Skole, der virkelig kan kaldes Folkehøjskolen, een Skole, der i Høj
skolens Aand kalder ad det hele Folk.« Og han rejser med veltalende 
Styrke Kravet om, at man nu opretter Højskolen i Soer efter Grundtvigs 
oprindelige Plan.

Det varede et Aars Tid, før der kom rigtig Gang i Drøftelsen. Brü
cker fik Tilslutning fra S. Alkærsig og især fra Pastor Th. Helweg og 
Forstander Tormod Jørgensen, samt Jakob E. Lange. Men de fleste Høj
skolemænd stillede sig skeptiske overfor Planens Betimelighed, og da 
Sagen endelig blev drøftet paa et Møde i Odense d. 2. Januar 1912, som 
Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler indbød til, foreslog Be
styrelsen, at man i Stedet skulde tilstræbe en yderligere Udvidelse af
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Undervisningen paa Askov, og en Resolution derom blev vedtaget med 
stort Stemmeflertal.

Konseilspræsident Klaus Berntsen og Kultusminister J. Appel, samt 
ca. 150 Højskolefolk deltog i dette Møde, og mange havde Ordet i den 
interessante Forhandling, hvori bl .a. Dr. Moltesen sagde: »Der er Trang 
til et Folkeuniversitet, ikke i Sorø, men f. Eks. i Aarhus. Det vil komme 
en Gang, men det vil ikke blive dannet efter det middelalderlige Skema 
som vort nuværende Universitet, men befrugtet af Højskolen, af Grundt
vig og Kold.«

Da J. Appel havde gennemført Højskoleloven af 29/4 1913, kom ogsaa 
Udvidelsen paa Askov, og ved Mødet paa Dalum 1916 udtalte Alfred 
Povlsen: »Jeg tænker, at vi nu alle kan sige, at dette var godt.«

Briickers djærve Kamp for Sorøskolen førte altsaa ikke direkte til 
Maalet. Men hans Artikler er læseværdige den Dag i Dag.

En Frugt af denne Forhandling var uden Tvivl den udvidede Afde
ling, som Tormod Jørgensen kort efter oprettede ved Høng Højskole.

Ogsaa et Par andre Fremstød for Højskolebevægelsen skete i disse 
Aar. Flere af Tidens Højskolemænd, bl. a. Alfred Povlsen, J. Appel, 
Jakob E. Lange, Grønvald Nielsen og Holger Begtrup var stærkt in
teresserede i engelsk Aandsliv. Begtrup, der især havde Forbindelse med 
de to Kvækerhøjskoler »Fircroft« og »Woodbrooke« i Bournville ved 
Birmingham, oprettede i 1911 en lille udvidet Afdeling ved Frederiks
borg Højskole under Navnet »Et Vindue i Vest«, hvor han i en halv 
Snes Aar samlede nogle unge Mænd, som havde særlig Interesse af at 
lære engelsk Sprog og Aandsliv at kende.

Begtrup mente, at en nærmere aandelig Forbindelse mellem England 
og Danmark kunde blive mindst lige saa frugtbar, som den Paavirkning 
fra Frankrig, Georg Brandes havde tilført vort Land.

Flere af Nutidens Højskolemænd deltog i denne Undervisning og blev 
senere Elever paa de engelske Højskoler, og denne Paavirkning har haft 
stor Betydning for den senere Højskole.

Først efter at P. Manniche i 1921 havde oprettet Den internationale 
Højskole, og de unge Askovlærere samme Aar begyndte at udgive 
»Dansk Udsyn«, opgav Begtrup denne Særundervisning i Følelsen af, at 
yngre Kræfter nu bedre kunde varetage »det udenrigske«, som efter 
hans Mening hørte med til en tidssvarende Undervisning for voksen 
dansk Ungdom.
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I 1911 holdtes det første saakaldte »8 Dage paa Højskolen-Møde paa 
Frederiksborg Højskole. Det var Formanden for Kbhvns. Højskolefor
ening, Fiskehandler H. P. Jensen, som i Forbindelse med Begtrup satte 
disse Feriemøder i Gang for ad den Vej at føre Byfolk i direkte Be
røring med Højskolerne. Ideen slog an, og der har nu været afholdt ca. 
250 saadanne Møder med ialt 15000 Deltagere ,hvoraf ca. 75 pCt. fra 
København. Mange Byfolk har derigennem faaet Kendskab til flere af 
vore Højskoler, og disse Ophold har bidraget til at vække Interesse for 
Højskolens Gerning i nye Kredse i Byerne.

Et Spørgsmaal, som i hele den her skildrede Periode optog Sindene 
i Højskolekredse, var Forholdet mellem Hæren og Højskolen og Høj
skolens Stilling til Forsvarssagen. Dette var et gammelt politisk Spørgs
maal, men tillige et folkepædagogisk, idet jo baade Højskolen og Hæren 
havde med den voksne, mandlige Ungdoms Uddannelse at gøre.

Mange Højskolemænd var stærkt med i Skyttebevægelsen og forsvars
venligt indstillede og derfor interesserede i, at Højskolens og Hærens 
Uddannelse af det unge Mandskab laa nogenlunde paa samme Linie. 
Men da man omkring Aarhundredskiftet begyndte at gøre Tilløb til et
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Samarbejde herom, viste det sig, at der ogsaa var Højskolemænd, der 
saa anderledes paa denne Sag, og der opstod en aarelang og ofte ret 
skarp Debat om Højskolen og Forsvaret, og Højskolebladet fra disse 
Aar har talrige Indlæg derom.

Det begyndte med en lille Forpostfægtning i 1895, da Uffe Birkedal 
kastede en Handske til Højskolens gængse Historieundervisning, som 
han fandt alt for krigspræget, og blev imødegaaet af Georg Himmel
strup.

Men den egentlige Strid brød først løs, da en Række kendte Høj
skoleforstandere og nogle Officerer den 1. Decbr. 1900 kom sammen til 
et Møde i Strib for at drøfte, hvordan man bedst kunde styrke Tillids
forholdet mellem Hæren og Folket. Der nedsattes et Udvalg, bestaaende 
af Forstanderne Kristensen-Randers, Alfred Povlsen og H. Rosendal, 
samt Oberst L. Lunn, Oberstløjtnant Axel Larsen (senere Liljefalk), 
Kommandør Schoustrup og Kaptain Dahlerup fil at fremsætte Planer i 
denne Retning. »Social-Demokraten« i København fik Nys om Sagen og 
slog straks politisk Mønt paa den, og da Udvalget den 12. Januar 1901 
i alle Blade udsendte en Meddelelse om, at man paa Strib-Mødet havde 
vedtaget at virke for: 1. Afholdelse af Foredrag af Højskolemænd i mili
tære Kredse og af Officerer paa Højskolerne. 2. Udsendelse af Smaa- 
skrifter,. og 3. at skaffe yngre Befalingsmænd Lejlighed til Ophold paa 
Højskoler, opstod der straks et stærkt Røre baade i og udenfor Høj
skolernes Kreds.

Allerede Dagen efter stod der i »Politiken« en ledende Artikel under 
Overskriften »Den bløde Hat«, skrevet af Bladets Redaktionssekretær 
Ove Rode. Heri ytres Tvivl om, at Partipolitik og Agitation kan holdes 
ude fra denne Sag, og Rode mener, at Højskolemændene har været for 
godtroende ved at gaa ind i dette Samarbejde.

Han nævner, at i Frankrig har man døbt en tilsvarende Vekselvirk
ning mellem Hæren og den katolske Kirke med Ordene »Sablen og Vie
vandskosten«, men herhjemme, hvor ingen af disse Instrumenter er syn
derlig i Brug, men hvor Højskolerne efter Evne synes at tilstræbe en 
lignende Stilling som i katolske Lande visse klerikale Ordener, vilde 
»Uniformen og den bløde Hat« ikke være uanvendelige. Det var disse 
Udtryk, der gav Anledning til at betegne hele denne Sag som »Al
liancen mellem Sablen og den bløde Hat«, der blev et af Tidens Slag
ord.
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»Politiken« og flere Blade bragte i den følgende Tid adskillige Ar
tikler om dette Emne, og den 26. Januar afholdtes i Studentersamfundet 
et langvarigt Diskussionsmøde om »Officerers Højskoleophold og an
dre Militærbestræbelser«. Ove Rode indledede, og hans Tale findes 
som ledende Artikler i »Politiken« for 29. og 30. Januar 1901.

Den 28. Januar holdtes et stort Møde i Fyns Forsamlingshus, hvor 
Alfred Povlsen gav en Redegørelse for Stribmødet. Han sagde bl. a.: 
»De, der er Hadere af alt, hvad der har med Krig og Soldater at gøre, 
vil jo være aabenbare Fjender af dette Skridt. Endvidere vil de være 
Modstandere, der ønsker Splid i vort Folk, og som ser med Misnøje 
paa, at forskellige Organisationer mødes. Jeg tænker paa »Politiken«s 
og den københavnske »Social-Demokrats« Folk.

Derimod mener jeg at kunne forhandle med Fredsvenner. Jeg hører 
selv til dem. Vi hader Krigen som Mordet. Mit Syn er blevet til under 
stærk Paavirkning fra Leo Tolstoy, og det er det Syn, vi søger at give 
de unge paa Højskolerne. Jeg haaber paa en Tid, hvor Domstole ord
ner Folkenes Sager ligesom de enkelte Borgeres. Men jeg søger ikke at 
skjule, at vi lever i en i mange Maader Kampens Tid. Og jeg viser 
dem, at store Egenskaber kommer til Syne under Krigen, Broderska
bets og Opofrelsens Aand. Men jeg siger dem ogsaa, at disse Evner 
sikkert avles i Fredens Dage. Men det er en Kendsgerning, at Krigen 
er til, ligesom f. Eks. Raaheden. Jeg vil søge at fremelske det hos dem, 
som er af Freden, men jeg siger ikke til dem, at de gaar ud i en Fredens 
Verden. Vi lever midt i Krigens Verden og maa kæmpe for vor Fri
hed, maaske ogsaa en Gang for vort Land. Hvem i denne Forsamling 
vil tro, at den almindelige Fred vil komme i en overskuelig Fremtid? 
Men hvis vi ikke tror det, maa vi have et Forsvar og et godt Forsvar.«

Det vigtigste paa Stribmødet var for Povlsen Arbejdet for Under
officerers Højskoleophold: »Selv om der kun kommer een eller to paa 
hver Skole, vil det sikkert kunne spores, blot det bliver de dygtigste og 
flinkeste Mænd.«

I den paafølgende livlige Forhandling blev Povlsen støttet af bl. a. 
Præsterne Emil Koch og Johs. Clausen, men angrebet af Redaktørerne 
Marott og Slengerik og af Jakob E. Lange, der frygtede, at Højskolens 
Ryg ikke var stiv nok i denne Sag, og at man skulde støde Byarbej
derne fra sig.

I den følgende Tid fortsattes Debatten i Højskolebladet og andre
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Blade. Begtrup, der var stærkt imod Stribfolkene, skrev bl. a.: »For
svarssagen er et rent politisk Spørgsmaal, hvortil enhver Dansk bør tage 
sin Stilling som Borger i Fædrelandet, men som det hverken kan eller 
maa blive en Opgave for Folkehøjskolen som saadan at blande sig i. 
Grundtvig har jo dog lært os, at Staten og Skolen er to Livsomraader, 
der bør holdes ude fra hinanden.«

Alfred Povlsen maatte saa ud med en længere Redegørelse i Høj
skolebladet og fik Begtrup til ved Højskolelærermødet i Ryslinge 1901 
at indlede en Forhandling om Højskolen og de offentlige Samfunds
magter. Her drog Begtrup Stribmødet frem og bebrejdede Deltagerne, at 
de lod Højskolen som Organisation slutte Forbund med Officererne. 
Forhandlingen blev meget skarp, og Povlsen maatte tilsidst konstatere, 
at den Modsætning, der fandtes mellem Begtrup og ham »havde sit til
svarende gennem hele vort Højskolesamfund, at der er ved at udvikle 
sig et helt forskelligt Syn.«

Dette viste sig at være rigtigt. Der var opstaaet en Spænding, som 
varede i mange Aar.

I 1904 fremkaldte den russisk-japanske Krig og Forsvarsminister, Ge
neral V. H. O. Madsens Befæstningsanlæg paa Saltholmen atter en of
fentlig Diskussion om Forsvaret. En Række Højskolemænd, væsentligst 
de samme, som havde været med i Strib, indrykkede da i Højskolebladet 
en længere Erklæring om deres Stilling til Forsvar eller Afvæbning. Kær
nen deri var følgende Ord:

»Vil det danske Folk nu skride til Afvæbning, da sker der et aaben- 
bart Brud med hele dets Forhistorie. Vi kan ikke tænke os et saadant 
Brud uden som Begyndelsen til dets Undergang som selvstændigt Folk. 
Da vil man ikke kunne som hidtil gennem lange Tider gentage Inge- 
manns Ord: »Endnu er Fædrenes Aand i Live«.«

Erklæringen slutter med Ordene: »Vi vil værge vort Land«, og er 
underskrevet af:

J. H. Andersen, Rødkilde, J. Appel, Askov, Andr. Bentsen, Vallekilde, 
Fr. Bruun, Levring, C. Bågø, Testrup, P. la Cour, Askov, Emil Dam, 
Brøderup, G. Himmelstrup, Skamling, J. Lund, Vejstrup, Martin Nielsen, 
Vinding, Rasmus Nielsen, Særslev, J. Nørregaard, Testrup, Alfred 
Povlsen, Ryslinge, H. Rosendal, Lyngby, Ludvig Schrøder, Askov, og 
O. F. F. Thomsen, Børkop.
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I 1907 fik I. C. Christensen bevilget 10,000 Kr. til Underofficerers 
Højskoleophold, og i de følgende 3 Aar var en Del Underofficerer Elever 
paa Skolerne. Bredsdorff var dog imod dette, og svarede Ministeriet, at 
han stillede sig tvivlende overfor Ønskeligheden deraf, hvorfor han ikke 
kunde modtage dem paa sin Skole.

Da Forsvarskommissionens Betænkning var kommet i 1908, og Neer- 
gaard havde fremsat Forslag til en ny Forsvarsordning, blussede Diskus
sionen atter op mellem Højskolens Folk, især mellem Begtrup og Breds
dorff paa den ene Side og Alfred Povlsen paa den anden. I 1910 drejede 
den ind paa Spørgsmaalet om Tonen i Hæren, og d. 17. Septbr. 1910 blev 
der paa Ryslinge afholdt et Møde om »Højskolen, Hæren og Skytte
foreningerne«.

Hverken Begtrup eller Bredsdorff talte for fuld Afvæbning, men Beg
trup fandt Spørgsmaalet »pinagtigt, fordi det rummer den uløselige Op
gave at værge vort lille Land mod overmægtige Fjender, og fordi det 
deler Folket i fjendtlige Partier, hvor det skulde handle i Fællesskab.« 
Og Bredsdorff siger i et af sine Indlæg: »Baade mine Angribere og jeg 
vil forsvare vort Fædreland. Og Skam faa vi, om vi ikke vilde. Det er 
om Midlerne, vi er uenige.«

Noget haangribeligt Resultat kom der vel ikke ud af denne Drøftelse. 
Men det var dog nok ikke uden Forbindelse hermed, at nogle Officerer 
tog Folkehøjskolens Metoder op i Arbejdet blandt de Værnepligtige, og 
at Foreningen »Dannevirke« blev oprettet i 1906 for at skaffe Soldaterne 
en passende Beskæftigelse og sund aandelig Paavirkning i Fritiden.

»Dannevirke«s Formænd blev i Rækkefølge: I. C. Christensen, Klaus 
Berntsen og Dr. L. Moltesen, og i dens Bestyrelse har ogsaa Højskole- 
mænd haft Sæde.

Ved Krigsudbrudet 1914 blev der af Højskolerne nedsat et Udvalg til 
at ordne Foredrag for Sikringsstyrkens Mandskab. Det er senere afløst 
af »Forsvarsministeriets Foredragsudvalg«, hvori ogsaa en Højskolemand 
og en Landbrugsskolemand i Regelen er med.

Det vakte ikke ringe Opsigt, da Alfred Povlsen efter Verdenskrigens 
Udbrud tilsyneladende ændrede Signaler og erklærede, at Kampen mod 
Militarismen og for Freden og Oprettelsen af en Verdensdomstol nu var 
Tidens og altsaa ogsaa Højskolens vigtigste Opgave.

Men denne Svingning var ikke saa overraskende, som den saa ud til. 
Povlsen havde altid været Fredsven og var stadig Modstander af isoleret
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Afrustning. Men Tiden krævede, forstod han, at Arbejdet for Freden 
nu toges op af al Magt.

Verdenskrigen gjorde Ende paa de rolige Arbejdsaar for Højskolerne. 
Allerede i Vinteren 1914/15 faldt de mandlige Elevers Tal med henved 
1000, som Følge af Indkaldelser til Sikringsstyrken, og i de følgende Aar 
fik Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler meget at ordne for 
Skolerne. Der skulde søges Udsættelse for indkaldte Elever, ordnes 
Brændsels- og Rationeringsspørgsmaal og meget andet.

De største Vanskeligheder kom dog først i Efterkrigsaarene, da Elev
tallet ganske vist steg igen, især i Aarene 1919—22, men da til Gengæld 
de Sindelagsændringer, Krigen havde medført, begyndte at præge Ele
verne.

I 1918—19 optager Haabet om og Arbejdet for Sønderjyllands Gen
forening Sindene i Højskolens Verden. Den sønderjydske Sag havde 
lige fra Rødding Højskoles Oprettelse været een af Højskolens Mærke
sager. Det var 1864, der gav Højskolebevægelsen dens store Opblom
string, og i Sønderjydernes Udlændighedsaar havde Forbindelsen mel
lem Grænselandet og de danske Højskoler været stærk og levende, dels 
ved danske Højskolemænds Besøg som Talere i Sønderjylland, og dels 
ved de mange Tusind unge Sønderjyder, som især efter Sønderjydsk 
Skoleforenings Oprettelse i 1892 ved dens Hjælp hvert Aar besøgte 
Skoler i Danmark. For Højskolernes Vedkommende drejede det sig ind
til 1919 om en halv Snes Tusinde. De fleste Højskoler havde hvert Aar 
nogle Sønderjyder blandt Eleverne, men især Skoler som Vallekilde, 
Vinding, Askov, Odder, Ryslinge, Testrup, Ollerup, Lyngby, Ry, Frede
riksborg og Ubberup besøgtes af mange Sønderjyder.

Intet Under, at Højskolens Arbejdere var optaget af den tilstundende 
Genforening og den forudgaaende Grænsestrid. Saa godt som alle Høj
skolemand var Tilhængere af H. P. Hanssens Grænsestandpunkt, hvad 
der var ganske naturligt, for, som Begtrup skrev i Højskolebladet 1919: 
»Folkenes Selvbestemmelsesret falder nøje sammen med, hvad de, der 
deler Grundtvigs Synsmaade, kan ønske efter Folkelivets indre Love. 
Og naar dette saa endda svarer til, hvad Sønderjydernes kaarne Tals
mænd ønsker, saa synes det egentlig ikke, at Afgørelsen kan være van
skelig for os i Kongeriget.«

Men Sønderjydernes kaarne Mænd delte sig desværre i to Grupper,
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Sønderjydske Elever paa Ryslinge Højskole 1913—14

og der opstod en bitter Grænsestrid. Mange af Højskolens kendte Mænd 
som Alfred Povlsen, Begtrup, Bredsdorff o. fl. lagde ved store offent
lige Møder deres Lod i Vægtskaalen for H. P. Hanssens Grænseopfat
telse. Og især var Jacob Appel optaget af at mægle i Grænsespørgs- 
maalet. I Januar 1919 indbød han Regeringen, mange Rigsdagsmænd og 
de sønderjydske Ledere til et Møde paa Askov, hvor han søgte at skabe 
Forstaaelse mellem Parterne. Og da det sønderjydske Skoleudvalg af 
1918 skulde udarbejde Forslag til en ny Skoleordning for Landsdelen, 
henvendte det sig til Appel, som i høj Grad bidrog til Udformningen af 
Forslaget. Kort efter blev han af Regeringen udnævnt til Skoledirektør 
for Sønderjylland, og da han i Aarene 1920—24 blev Undervisnings
minister i Neergaards Ministerium, blev det ham, der kom til at gennem
føre den sønderjydske Skolelov, et Arbejde, der ikke blot var ham selv 
kært, men som blev præget af et Frisind, der tjener Højskolemanden 
Jacob Appel til stor Ære.

Mændene af andet Slægtled i Højskolens Tjeneste er undertiden se
nere blevet beskyldt for at være Romantikere, Æstetikere og Humanister, 
Naturligvis var de prægede af Tidens Fremskridtstro og litterære In-
Danmarks Folkehøjskole 13
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teresse, men alle i den grundtvigske Højskole stod paa afgjort kristelig 
Grund og udførte som gode danske Mænd deres Gerning ud fra Grundt
vigs Syn paa Menneskeliv og Folkeliv og var som Personligheder med 
til at præge deres Tid. Kunde den danske Højskole altid have Mænd, 
baade som de førende Skikkelser, der her særlig er dvælet ved, og som 
de mange, der ikke har kunnet blive Plads til at omtale her, men som 
jævnt og stilfærdigt tjente Højskolen og dansk Ungdom i denne Pe
riode, da vil den stadig bevare sin Stilling i vort Land.

Tusinder af unge rundt i Landet skylder disse Mænd mere end de 
kan sige.

I det foregaaende er der mest talt om de Problemer, der drøftedes i 
Højskolens Kreds i det paagældende Tidsrum, og om den mere udad
vendte Side af Højskolens Liv. Men det vigtigste var jo alligevel det 
jævne, daglige Arbejde, som det formede sig hjemme paa Skolerne.

Det bedste Indtryk deraf kan jeg vist give ved at beskrive Arbejdet 
og Skolelivet paa Ryslinge Højskole, hvor jeg selv var Elev i Vinteren 
1913/14.

Vi var over 200 Elever, hvoriblandt henved en Snes unge Sønderjyder, 
hvoraf de fleste Aaret efter maatte med i Verdenskrigen. Eleverne var 
delt i to store Hold, A og B, og desuden var der en Gruppe Delings
førere, som fik nogle Særtimer under Jens Ovesens Ledelse.

Vi spiste Morgenmad Kl. 7^2, og i Timen fra 8 til 9 havde A-Holdet 
hver Dag Danskundervisning, delt i flere Grupper med hver sin Lærer, 
mens B-Holdet havde Gymnastik, ledet af Rasmus Hansen. I Timen fra 
10 til 11 var Holdene byttet om til de samme Fag. Kl. 8,45 var der 
Morgensang, som i Regelen lededes af Alfred Povlsen, og hvori baade 
Lærerne og Skolens Personale deltog. Timen fra 9 til 10 var en Foredrags
time, hvor Johannes Monrad de tre Dage om Ugen talte om Emner fra 
dansk Folke- og Kirkeliv, mens A. Højlund de øvrige tre Dage holdt 
Foredrag om ældre dansk Historie eller danske Førerskikkelser.

Hver Dag fra Kl. 11 til 12 holdt Alfred Povlsen sit verdenshistoriske 
Foredrag, som for dem, der kunde følge det, var Dagens Højdepunkt.

Efter Middagspausen begyndte Undervisningen igen Kl. 2. I Timen 
fra 2 til 3 havde A-Holdet Mandag og Torsdag Tegning, mens B-Holdet 
havde Skrivning og Delingsførerne Skydning. Tirsdag og Lørdag var 
der Naturfag for alle Eleverne, nærmest Fysik og Geologi. Om Ons-
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dagen havde Monrad Samfundslære eller Spørgetime, og om Fredagen 
underviste Jens Ovesen i Anatomi eller Fysiologi. Efter Kaffen var der 
Skrivning for A-Holdet og Tegning for B-Holdet, mens Delingsførerne 
havde Gymnastik.

Timen fra 5 til 6 var fire Dage om Ugen forbeholdt Geografi. Her 
fortalte Alfred Povlsen ofte om sine mange Rejser og gav os et Indtryk 
af Kunstens Betydning og Historie, mens en yngre Lærer tog det mere 
skolemæssige. To Dage om Ugen kom Valgmenighedspræst Karl Povl
sen og fortalte mesterligt om danske Digtere, en Tid dog afløst af den 
unge Kapellan Thorkild Skat Rørdam, som paa sin levende og fængs
lende Maade gennemgik Fadervor for os. Han havde et sjældent Greb 
paa at tale til unge og var højt elsket som Lærer.

Efter Aftensmaden havde vi endnu en Time fra 7 til 8, hvor Lærerne 
tre Gange om Ugen skiftedes til at læse danske Digterværker højt, 
mens Thorvald Aagaard to Gange ugentlig havde Sangtime, og en Time 
anvendtes til Landbrugsforedrag.

Aftenerne tilbragte Eleverne med Diskussion, Musikøvelser, Arbejde i 
Skolestuerne, Besøg hos Lærerne eller Samvær i Opholdsstuen eller paa 
Værelserne.

Som man ser, blev der bestilt noget paa Ryslinge. Vi var optagne, lige 
fra Klokken kaldte os op af Sengen Kl. 7 om Morgenen, og til de kam
meratlige Sammenkomster sluttede ofte langt efter den officielle Lukke
tid Kl. 11.

Endnu bevares i Sindet et stærkt Indtryk af den Stemning, der hvi
lede over Højskolelivet med det travle Arbejde, det frugtbare og nære 
Samliv med Kammerater og Lærere, de stille Timer i Foredagssalen, den 
indre Vækst og den Horisontudvidelse, som man den Vinter kom ud for.

Noget lignende har Undervisningen paa de fleste Højskoler sikkert 
formet sig i disse Aar, og mange, mange unge har paa Højskolerne op
levet, hvordan Menneskelivet kan vækkes, beriges og oplyses under et 
saadant Ophold.

13*



HØJSKOLEN EFTER VERDENSKRIGEN 
1919—44

Af 

HELGE SKOVMAND

Det fjerde Tidsrum.

Folkehøjskolen havde virket gennem 75 Aar. Der er tit peget paa de 
Frugter, dens Arbejde bar i den store Opdrift inden for dansk Land
brug, i den Selvstændighed og Friskhed, som Mennesker uden anden 

særlig Skoledannelse kunde vise, naar de tog Del i Samfundsliv, deres 
Villighed og Duelighed til at røgte offentlige Hverv og deres Sans for 
aandelige Glæder. Man kunde ogsaa pege paa andre Frugter: at Mora
len i det hele var blevet solidere, at Ædrueligheden voksede. Men Høj
skolens bedste Frugt faldt paa et Omraade, hvor den vanskeligt kunde 
efterspores: i Hjemlivet. Idet Folk blev grebne, og det indre Liv kom 
i Vækst, fik Hjemmenes Liv Præg af en Aandsfornyelse, der virkede 
stærkt ind paa Opdragelsen af den ny Slægt. Meget i dansk Folkeliv fik 
et andet, et lysere og friere Præg end før Højskolens Tid. Men hvordan 
denne Ændring skete, og hvad den egentlig bestod i, er ikke let at sige.

Dette det væsentlige ved Højskolen hænger sikkert sammen med dens 
Forhold til den kristne Menighed og dens Liv i Samtiden. Hvis Høj
skolen ikke havde virket Side om Side med Menigheden, og Menig
heden saa at sige havde optaget dens Liv i sig, vilde Højskolen næppe 
have kunnet øve en saadan Indflydelse fra Slægt til Slægt. Man kunde 
tænke sig, at den slet og ret var blevet til en Skole, en populær Oplys
ningsanstalt. Men den bar med sig som en altid fremaddrivende Spore 
det Krav, at den skulde være mere end en Skole, den skulde være en 
Forkyndelse af et nyt og rigere Folkeliv. Det var Grundtvigs Krav, det 
var fra Christen Koids Tid Højskolens Gerning.

Der stilledes da altid store Fordringer til de ny Mænd i Højskolen, 
der skulde tage Arven op efter de gamle.

I Tiden omkring 1910 var der — ligesom i 1880erne, da andet Slægt
led begyndte at træde til — mange, der spurgte bekymret efter dem, 
der skulde føre Højskolen videre i Fremtiden. Højskolen stod i stærk
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Blomstring. Vel var de fleste af Gennembrudsmændene fra 1860erne 
gaaet bort eller traadt i Baggrunden, men Elevtallet var oppe paa sin 
højeste Top, og med Mænd som Holger Begtrup, Alfred Povlsen, Jacob 
Appel, Thomas Bredsdorff i forreste Række stod Højskolen ogsaa 
stærkt med Hensyn til den indre Kraft Og udadtil havde den naaet en 
Anseelse som aldrig før. Den Udviklingslinie, der begyndte med Høj
skoleloven 1892, var fortsat. Hovedmanden i Forhandlingerne om Høj
skolen først i Halvfemserne, Klaus Berntsen, blev i Aaret 1910 Statsmi
nister, og Jacob Appel blev Kirke- og Undervisningsminister.

Men netop dette at være paa Bølgetoppen kunde give ængstende Fø
lelser. Igen kom Spørgsmaalet om Udfyldningen af Rækkerne. Der 
kunde nok være Grund til at spørge efter »Kronprinserne«. Kun faa 
Steder sad der en Lærer i 30—40 Aars Alderen, som man med nogen
lunde Sikkerhed kunde udpege som Afløser for den ældre Forstander. 
Og spejdede man efter dem, der var under 30, mødte Blikket kun gan
ske enkelte, som gav Løfter om at blive bærende Kræfter i Højskolen.

10 Aar senere havde Billedet ændret sig. Ret pludseligt skød Ungsko
ven op.

Overgangen til det, man kunde kalde det fjerde Tidsrum i Højsko
lens Udvikling, blev et tydeligere Tidsskifte end det i 1890erne. Ver
denskrigen laa imellem før og nu. Med Rette eller Urette føltes den 
som et Tidehverv. Om man vil vedblive at se saadan paa det, er na
turligvis et Spørgsmaal, men endnu i 1944 føles det saadan.

Den gamle Højskoles Mænd havde, selv naar de fortalte Verdens Hi
storie, først og fremmest haft Blikket vendt mod den indre Udvikling 
i vort Land. I lang Tid var det kun fra Udkanter af Højskolens Mark, 
man gjorde større Strejftog uden for Grænserne. Jakob E. Lange indførte 
Henry George’s Tanker og Skrifter. Johan Borup havde paa sin Lære
anstalt Vinduerne aabne ud mod Europas Litteratur. En noget stærkere 
udadvendende Strømning kom med Holger Begtrups »Vindue i Vest« og 
hele den Bevægelse, der fik Udtryk i hans Fruebjergsang fra 1911:

»Saa se dig ud, du danske Mand, 
og agt paa Tidens Tegn!
Pløj dristig kun det salte Vand, 
og spejd i fremmed Egn.«
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»Vinduet« fik vel ikke stor Tilslutning; men der er her noget, som 
peger frem mod »fjerde Tidsrum«s Højskole. I den store Artikel, hvor 
Begtrup gør Rede for sine Tanker med »Vinduet«, fortæller han om en 
Samtale med en gammel Elev. Den gamle Elev siger, at han en Gang 
imellem sætter sig hen med sin Kone og taler om de gode Erindringer 
fra Højskolen, nynner en Sang og »læser lidt i et af de smukke Dig
terværker, som du talte til os om«. Men det sker sjældent, for Tiden er 
travl, man maa følge godt med paa alle Omraader, — i næste Uge skal 
han med en anden Mand til London for at træffe Aftale om direkte 
Levering af Æg derovre.------ Ved denne Tale faar Begtrup en uhyg
gelig Følelse af, at den Oplysning, den gamle Elev har faaet hos ham, 
kun findes »tjenlig til Søndagsbrug«. Begtrup vil nødig være »en Slags 
folkelig Forlystelsesraad, der forsyner praktiske Mennesker med æstetisk 
Underholdning i ledige Timer«. Og han kommer til den Slutning, at 
Højskolen maa »udvide sin Oplysningskreds i samme Grad som dens 
Lærlinges Livsomraade er vokset i de sidste halvhundrede Aar. Naar 
Nutidsslægten har faaet en stor Udenrigsafdeling lagt til sit Sjæleliv, 
saa maa Nutidens Højskole snarest muligt gøre det samme«. Fortidsmin
der og Digtning maa træde i anden Række, Naturvidenskaben, Sam
fundslæren og de fremmede Sprog i første. Begtrup ser godt, »hvil
ket Kæmpeværk det er at gøre dansk Folkeføde ud af de Kundskabs
masser som Menneskeslægten i vore Dage har opdynget. De breder sig 
som et farligt Fremmedstof i de fleste Skoler herhjemme, og de fæle 
Pædagoger raaber op med deres skrækkelige Verdenskultur i hver en 
Vraa«. Men Opgaven maa tages op. Begtrup er ogsaa opmærksom paa, 
at de unge dygtige Kræfter, der vier sig til Højskolegerning, er forholds
vis faa. »Adskillige af de unge,« mener han, »holdes tilbage eller sky
des til Side af den Maade, vi ældre holder Skole paa.« Hellere end at 
gaa ind i Arbejdet som uredelige Arvtagere vender de sig til andre Op
gaver eller »indskrænker sig til et livligt Fagarbejde, som egentlig er 
Fremmedstof i Folkehøjskolen og til sidst maa virke dræbende paa Sjæ
len i den«.

Begtrup — der tit har faaet Ord for at være langsynet — foregriber 
med denne Artikel noget af det, der kom til at præge Højskolens fjerde 
Tidsrum. Det Kæmpeværk, han taler om, blev under og efter Verdens
krigen taget op af unge Lærere i Askov med Civilingeniør J. Th. Arn
fred og Magister Jens Rosenkjær i Spidsen. Ikke saa stærkt engelsk-
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Lærerkredsen paa Askov 1924

betonet, som Begtrup tænkte sig med sit Vestvindue. Et almindeligt og 
omfattende dansk Udsyn blev der Tale om. Ogsaa andre Kræfter inden 
for Højskolen var i Virksomhed i udadvendt Retning. En mere direkte 
Forbindelse mellem Højskolen og Udlandet søgte cand. mag. Peter Man
niche at skabe paa »den internationale Højskole«, som han grundlagde 
i Helsingør 1921. Ved Siden af danske knyttede han udenlandske Læ
rere til sin Skole, og han opnaaede ogsaa at faa udenlandske Elever, 
saa det virkelig blev et »internationalt« Skoleliv, der udfoldede sig her. 
I Forbindelse hermed maa ogsaa nævnes den nordiske Folkehøjskole i 
Genéve, som den svenske Redaktør Backlund gav Stødet til. Denne 
Skole virkede 1931—39 med nordiske Lærere — fra dansk Side især 
Rosenkjær, Juul Andersen, Frode Kristensen, Arne Sørensen, Ludvig 
Krabbe.

Side om Side med de ny Linier i Askov og Helsingør, der baade fort
sætter og afløser Linien fra Frederiksborg, gaar en Ryslingelinie. Ogsaa 
Alfred Povlsen talte stærkt om at vende Blikket ud mod den store Ver
den, og han samlede sin Opmærksomhed især om Tanken om en Ver-
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dens-Domstol, om fredelig Forbindelse mellem Folkene, om Wilsons 
Broderskabstanke. Anders Vedel, der i flere Henseender følte sig som 
en Discipel af Alfred Povlsen, tog et Arbejde op, der paa enMaade baade 
var i Alfred Povlsens og i Holger Begtrups Linie. Men det gjaldt om ham, 
ligesom det gjaldt om Askovlærerne, at han førte Linien langt videre, 
end Læremestrene vilde have været i Stand til.

Det er en ny Tid, der begynder, og med nye Mænd. Men det er ejen
dommeligt at se, hvordan Linierne begynder at tegne sig i Bevidsthe
den hos Mænd i det foregaaende Slægtled.

Naar det i et andet Afsnit af dette Festskrift siges, at det var »med 
Tøven«, Begtrup fulgte Alfred Povlsen*), hænger det sammen med, at 
Begtrup var ængstelig for at gøre Højskolen kosmopolitisk. Han vilde 
ikke gaa et Skridt videre med den ny Oplysning, end det kunde for
liges med Højskolens hele Hjemlighedspræg. Derfor var det ogsaa, han 
vilde begynde med England: her, paa Fircroft og Woodbrooke, havde 
han mødt noget, der var dybt i Slægt med dansk Højskoleliv. Han saa’ 
en stor Fare for den danske Højskole: at den skulde blive et Arnested 
for Kultur dyrkelse, at den ikke skulde holde sig paa det jævne. Han 
øjnede vel ogsaa denne Fare i Arbejdet for Genoptagelsen af Grundt
vigs Tanke om en stor Højskole i Sorø. I hvert Fald støttede han ikke 
Briicker, Th. Helweg, Tormod Jørgensen og Anders Vedel i deres Kamp 
for Genoptagelsen af Grundtvigs Plan. »Sorø ligger i England,« sagde 
Begtrup ved det nordiske Højskolemøde i Roskilde 1912.

Fra Askov udgik i Tiden omkring Verdenskrigens Aar en stærk Paa- 
virkning til andre Højskoler. En meget stor Del af dem, der overtog 
Ledelsen af danske Højskoler i Aarene 1920—30, havde faaet en væ
sentlig Paavirkning under Askovophold i det foregaaende Tiaar, da Li
vet paa Askov Højskole prægedes stærkt af de unge Lærere. Og rundt 
om paa Højskolerne blev de Samtaletimer, som begyndtes af Thomas 
Bredsdorff, Erik Appel og Anders Vedel paa Roskilde Højskole, og 
den Undervisning paa Særhold, som ogsaa var begyndt i Roskilde og 
fra 1925 var med paa Askov udvidede Højskoles Timeplan, ført videre, 
hvor der var Betingelser for at gøre en saadan Undervisning frugtbar.

Denne dobbelte Bevægelse i Højskolen, fremad og udad, fik et Spejl
billede i Tidsskriftet »Dansk Udsyn«, der fra 1921 udgik fra Askov 
med Arnfred som Hovedleder. Dette Tidsskrift, der blev baaret oppe af

*) Side 150.
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Hoptrup Højskole

Foreningen »Askov Lærlinge«, fik hurtigt Fodfæste og kom til at staa 
som Udtryk for noget af det friskeste og stærkeste i dansk Oplysnings
arbejde.

Men samtidig med denne fremad- og udadvendende Strøm var der 
opstaaet en Strømning, som i sit Udspring var indad- og tilbagevendt. 
Fra Højskolelærer Aage Møller, Roskilde (senere Forstander for Røns
hoved Højskole i Sønderjylland) og hans Ven, Præsten Anders Nør
gaard, udgaar en Bevægelse, der vil en Genrejsning af Grundtvigs Aand 
og Tanker, en Udrensning af daarligt Fremmedstof, en Tilbagevenden 
til Højskolens Heltetid, med Asamaalet og de gamle 64-prægede Sanges 
Genfødelse. Forudsætningen er, at Menighedslivet vaagner paany og igen 
faar den Hjertets Kraft og dermed den Glæde, som kendetegnede den 
Tid, da Grundtvig selv talte fra Vartov, og da de første frie Kredse 
dannedes.

Med stor Varme og med den Styrke, som Ensidighed giver, kastede 
Aage Møller og Anders Nørgaard sig ind i Kampen for at genoplive 
Grundtvigs Livssyn uden moderne humanistisk Tilsætning. Aage Møl-
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ler holdt Foredrag om Menneskelivet ud fra de nordiske Myters Sind
billedsprog. Anders Nørgaard talte om Grundtvigs Syn paa Guds Ord 
ved Daab og Nadver, en Forkyndelse han førte varmt og utrætteligt lige 
til kort før sin Død 1943. I sine senere Aar fandt han i Grundtvigs Vers

»kun ved Badet og ved Bordet 
hører vi Guds Ord til os«

et samlende, og samtidig tilspidset, Udtryk for, hvad der var det inderste 
i hans Forkyndelse.

Aage Møller havde gennem sin Hustru en nær Tilknytning til Askov, 
og der kom et Samarbejde i Gang mellem J. Th. Arnfred og de to 
Mænd, Aage Møller og Anders Nørgaard, der følte den stærke Drift 
til at skabe en grundtvigsk Fornyelse. Til dem sluttede sig snart C. P. O. 
Christiansen, Lærer paa Askov fra 1913.

Arnfred fandt, trods sit mere omfattende Sigte, ikke nogen virkelig 
Modsætning mellem det, han selv vilde, og det, Aage Møller og Anders 
Nørgaard vilde. Baade kristeligt og folkeligt følte han sig staaende paa 
samme Grund som de. Men hans levende, vidtfavnende Interesse for 
Mennesker og for Menneskelivet i alle dets Ytringer gjorde det umuligt 
for ham at følge dem i deres Ensidighed. For at naa til en virkelig Livs
oplysning til Menneskers Gavn var det i hans Øjne nødvendigt, at der 
var et bredt Grundlag for Oplysningsarbejdet. I Synet paa Folkehøjsko
lens Opgaver maatte han derfor gaa videre end de to andre. Her fandt 
han ikke Spørgsmaalene klarede alene med en Tilbagevenden til Grundt
vigs kirkelige Syn og til hans mytologiske Livsbetragtning, selv om han 
med Glæde mødtes med dem til Fordybelse i Grundtvigs Tanker.

Afgjort kritisk over for Aage Møller stod Anders Vedel, der i Aarene 
1917—22 var Lærer ved Fyns Stifts Husmandsskole og samtidig redige
rede — og for en stor E>el skrev — Udlandsstof til »Højskolebladet«. 
Vedel forenede en dyb Rodfæstethed i Højskolens Liv og Tankegang 
med en stærk Drift til at følge og forstaa, hvad der rørte sig i Tiden. 
Han følte sig i Overensstemmelse med Hostrups Verselinier:

»Det gælder om, vi hjælpes til 
at se med egne Øjne, 
og ret forstaa, hvad Tiden vil, 
men ikke tro dens Løgne.«
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Rødding Højskole efter 1920

For saa vidt stod han og Arnfred i samme Linie. Men Vedel havde 
ikke samme Respekt som Arnfred for det givne og bestaaende i Livet og 
i Tiden, det der paa en eller anden Maade giver sig til Kende med 
Livets Ret, — Vedel viste undertiden en vis Lyst til at »lægge Torpedo 
under Arken«, eller, om han ikke vilde drive det saa vidt, saa dog til at 
drille Arkens Dyr. —
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Med de tre Skikkelser Arnfred, Aage Møller, Anders Vedel er de for
skellige Strømninger indenfor Højskolen ved Begyndelsen af dens fjerde 
Tidsrum antydet. Og det kan ikke nægtes, at naar man ved Periodens 
Slutning ser tilbage, maa man snarest undres over, at de Modsætninger, 
der viste sig ved Begyndelsen, ikke efterhaanden blev saadan tilspidsede, 
at de helt sprængte Skolens Enhedsbillede, at man ikke delte sig saadan 
i to stridende Lejre, saa Samarbejde blev umuliggjort. Det skete dog hel
digvis ikke.

SØNDERJYLLAND

Genforeningen 1920 var for hele det danske Folk en Begivenhed, der 
gik dybt i Sindene; for Folkehøjskolen var der ogsaa Selvbekræftelse i 
Begivenheden. Folkehøjskolen havde dannet et stærkt, levende Binde
led med Sønderjyderne. Gennem deres dansk-historiske Undervisning 
og gennem Sangen gav de — Side om Side med Efterskolerne ved Græn
sen — Sønderjyderne en Styrkelse, de vanskelig kunde have hentet paa 
anden Maade. Sønderjydernes Fører, H. P. Hanssen, var, og vedkendte 
sig det altid, i egentligste Forstand en Discipel af Højskolen. Men ogsaa 
de fleste andre af de ledende Mænd og Kvinder i Sønderjylland var 
navnlig i de sidste Tiaar af Fremmedherredømmet højskolepaavirkede, 
og rundt om i Sønderjylland prægedes Livet i danske Hjem og For
samlingshuse af Højskolen. Sønderjylland blev Højskolens Ildprøve. Og 
Genforeningen føltes som en Besegling af, at Prøven var bestaaet.

»Slesvigs Land genvundet, det er Kampens Maal«, skrev Fr. Paludan- 
Miiller i den Sang, der — hvor fjernt Forfatteren end stod Folkehøjsko
len — dog maaske mere end nogen anden Sang blev den samlende i 
Folkehøjskolen i Tiden nærmest efter 1864. For nogle af de ældre var 
Indtrykkene fra den Tid, da Genvindingen af Sønderjylland stod som 
»Kampens Maal«, saa stærke, at de — som en ældre Højskolemand en 
Gang sagde i en Samtale — følte det, som de ved Genforeningen var 
blevet et Ideal fattigere.

Dette kunde dog kun siges ud fra en Undervurdering af de Opgaver 
der rejste sig efter Genforeningen. Der blev snart kaldt paa Højskolen. 
»Sønderjydsk Skoleforening« kom i Gang igen, nu med særligt Hen
blik paa dem, der ved Grænsedragningen var blevet tilbage syd for 
Grænsen. I det hele stillede det danske Mindretal i Sydslesvig Opgaver, 
som ogsaa Højskolen maatte være med til at løse. Og i Nordslesvig 



stillede Opbygningen af det danske 
Styre sine krævende Opgaver. Her 
øvede, som omtalt i foregaaende 
Stykke, Højskoleforstander Jacob 
Appel en stor Indsats. Den Skole
ordning, han, med Tilslutning fra 
Sønderjydernes egne ledende Mænd, 
fik gennemført, tog i mange Tilfælde 
Brodden ud af Stridsspørgsmaalene 
mellem Danske og Tyske. Som Tak 
rejste Sønderjyderne ham en Minde
sten i Skibelund i Hundredaaret for 
Folkehøjskolens Begyndelse. Saale- 
des understregedes ved Tidsrum
mets Slutning endnu en Gang den 
nære, og uløselige, Forbindelse mel
lem Højskolen og Kampen for
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Erik Appel

Danskheden i Sønderjylland.
Der blev efter Genforeningen oprettet 3 nye Folkehøjskoler, og gen

oprettet een gammel, i Sønderjylland. Der var Planer om flere, saaledes 
om Genrejsning af Højskolen paa Sandbjerg Slot ved Alssund. Men 
man blev staaende ved de fire, — som ogsaa alle stadig er i Virksomhed.

Den første var Hoptrup Højskole, oprettet af K. F. U. M. og K. i Dan
mark — og omtalt andetsteds.

Genrejsningen af Rødding Højskole havde en egen Glans over sig. 
Frimenigheden i Rødding havde overtaget Højskolens Bygninger, med 
Forpligtelse til, naar det igen blev muligt at holde Højskole, at give dem 
tilbage. I 30 Aar fra 1889 til 1919 holdt Frimenigheden Vagt om Skolen. 
— Nu blev der tegnet Bidrag til et Laan, og efter at Midler var skaffet 
til Veje, aabnedes Skolen i November 1920. Til Forstander valgtes Høj
skolelærer cand. mag. Erik Appel (f. 1880), der i 6 Aar havde været 
Lærer ved den danske Kirkes Skole »Grand View College« i Des Moines 
i lowa og derefter i 7 Aar paa Roskilde Højskole hos Thomas Breds- 
dorff, som han blev knyttet til i nært Venskab. — Erik Appel er Sønne
søn af Cornelius Appel og gift med Herdis Høgsbro, en Sønnedatter af 
Sofus Høgsbro.

Rødding Højskoles Genaabningsfest den 7 og 8. November blev ufor-
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Danebod Højskole

glemmelig for Deltagerne. Erik Appel begyndte med at anføre et Vers af 
Grundtvigs »Nyaarsmorgen«

Ja, Herren i Naade 
til Danmark saa; 
det blev os til Baade 
at bie derpaa; —

og knyttede i sin Tale Traaden mellem Øjeblikket nu og Minderne fra 
Skolens første Tid. Jacob Appel, H. P. Hanssen, Alfred Povlsen og 
Thomas Bredsdorff holdt Hovedtalerne. En ejendommelig Stemning 
fremkaldtes, da Biskop Wegener, Søn af Johan Wegener, mindedes sin 
Far med Spillemandens Ord i Ingemanns Digt:

»Jeg kender igen det gamle Slot«.

Som et Eventyrslot, løst af halvtredsindstyve Aars Fortryllelse, traadte 
Rødding Højskole frem af den usikre Ventetids Taage.
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Rønshoved Højskole

Men hvor stor Glæden end var, saa var den dog uroblandet. Striden 
mellem de forskellige Opfattelser af Grænsespørgsmaalet kastede tit sin 
Skygge ind, hvor Sønderjyder i den Tid samledes, og gjorde det ogsaa 
her. —

Begyndelsen blev vanskelig. Efter de første Aars Tilstrømning af Ele
ver fulgte en ret brat Nedgang. Det samme var Tilfældet ved flere Sko
ler i 1920-erne. Aarsagen er ikke let at paavise. Fr. Schrøder skriver, at 
hvad Rødding angaar, har Appel maaske i nogen Maade maattet bøde 
for, at han uforfærdet tog Stilling i Dagens Strid. Da Nedgangen fort
sattes, traadte Appel tilbage i 1926. Han overtog Domænegaarden »Elle- 
hus« i Forpagtning og fik herudfra en omfattende Gerning dels i Arbej
det for Danskheden i Sønderjylland, dels som folkelig og kirkelig Ord
fører i hele Landet. Sønderjyderne viste ham deres Tillid ved at vælge 
ham til Folketingsmand for Tønderkredsen 1936. Hans Afløser paa Rød
ding Højskole blev Højskolelærer Hans Lund, Askov.

Allerede i 1919 var der gjort Forberedelser til en Højskole paa Als. 
Her, hvor der havde været en kraftig Ungdomsbevægelse, syntes der at
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være god Jordbund for en Højskole. En Kreds af Egnens Folk købte 
Gaarden »Øvelgønne« i Notmark Sogn, og den blev indrettet til Høj
skole. Den tidligere dansk-amerikanske Præst og Højskolemand Thor
vald Knudsen blev Skolens første Forstander, og efter hans Forslag blev 
den kaldt Danebod. Allerede i 1921 forlod han imidlertid Skolen for at 
følge en indtrængende Opfordring fra den grundtvigske Valgmenighed 
i Ryslinge om at blive dens Præst. Ledelsen af Danebod blev nu mid
lertidig varetaget af en tidligere Lærer paa Vallekilde Højskole, Valde
mar Nielsen, i to Aar. I 1923 kom Højskolelærer Frede Terkelsen, Ros
kilde, til Danebod som Forstander. Frede Terkelsen, der er Søn af Valg
menighedspræst Enevold Terkelsen, føler det som en af sine Hovedop
gaver at arbejde med paa Sønderjyllands Genforening med Moderlandet 
og som en anden at være med til at udjævne Skellet mellem Land og By.

Endelig blev Højskolen paa Rønshoved ved Flensborg Fjord oprettet 
1921 af Aage Møller.

ASKOV

Paa Askov Højskole traadte Jacob Appel tilbage som Forstander 1928, 
og Skolens Ledelse blev overtaget af J. Th. Arnfred. Men paa det Tids
punkt havde allerede i flere Aar den yngre Lærerkreds gjort sig stærkt 
gældende i Skolens Arbejde.

J. Th. Arnfred er født 1882, Gaardmandssøn fra Vardeegnen. Hans 
Uddannelse var overvejende praktisk. Hjemme havde han været ved 
Landbrug. Hans Anlæg pegede i to Retninger, han var den fødte Iagt
tager og Undersøger over for; Naturens Verden, men han grundede ogsaa 
over Menneskesindet og dets Gaader. Han blev Civilingeniør, men op- 
naaede i sin Studietid en rig Udvikling ogsaa af det filosofiske Anlæg. 
Før han endnu havde faaet sin Examen, var Jacob Appel kommen paa 
Spor af ham, og fra 1910 var han knyttet til Askov som Lærer, og endnu 
en Gang knyttet til Askov, da han ægtede Karen Helweg, Valgmenig
hedspræst Axel Helwegs Datter. Fra sin tidlige Ungdom havde han væn
net sig til at arbejde i stærkt Tempo. Da Magister Jens Rosenkjær (f. 
1883) kom til Askov (1911), blev der et ejendommeligt Sammenspil mel
lem disse to unge Lærere. Den ene en fast, ligesom jordbunden Vestjyde, 
sindig, men i uafbrudt stærk, maalbevidst Bevægelse, tung i sin Tale, men 
med friske levende Tanker. Han har Vestjydens umiddelbare Sans for
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Jens Rosenkjær

Lovenes Vægt, baade Lovene for Sjælens og for Samfundets Liv, og 
denne Sans er hos ham ved energisk Studium og alvorlig Iagttagen ud
viklet til en ualmindelig Dybde. Han har ogsaa Vestjydens Brodersind 
for Naboen, — udfoldet til By og Egn, hele Højskolen, hele Lands
mandsskabet, — stærkt og praktisk symboliseret ved hans Deltagelse i 
Andelsbevægelsen som en af dens Førstemænd. Den anden: Køben
havner, lynhurtig i Tanken, nervøst ivrig i sine Bevægelser, med en Aand, 
der er som en altid rigt sprudlende Kilde, dybt bevæget ved Tanken om 
Livets rige Muligheder og dets frygtelige Farer. Han var grebet ikke 
mindst af, hvad han mødte hos fremmede Folk af ædel Stræben som f. Eks. 
hos Gandhi. Han spændte en Verdenshorisont ud over sine Elever, men 
kunde aabent og hjerteligt lytte til og tale med den enkelte Elev. Begge 
var opfyldt af levende Trang til at aagre med deres Pund, til at kom
me deres Næste til Hjælp, komme dansk Ungdom i Møde!

Deres Samarbejde krævede hel Indsats. Og de, der siden kom til som 
Lærere paa Askov, maatte give hel Indsats, maatte se at vinde med i Arn
freds og Rosenkjærs Tempo, der om muligt forstærkedes, da Krigsaarene 
kom og med dem Verdensproblemerne kom nærmere.

Især to af den følgende Tids Lærere kom ind i et tæt Samarbejde
Danmarks Folkehøjskole 14
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med Arnfred og Rosenkjær: C. P. O. Christiansen (f. 1887, Lærer paa 
Askov 1913—34) og Hans Lund (f. 1890, Lærer paa Askov 1917—26), 
begge Historikere.

C. P. O. Christiansens Historieundervisning var meget ejendommelig, 
hans Form baade i Foredrag og Samtale fængslende, ansporende. En Elev 
fra Krigsaarenes Tid skriver om, hvordan Askov og særlig Christiansen 
virkede paa ham: »Jeg kunde ikke faa Rede paa og Sammenhæng mellem 
Krigens Krav, Samfundets Krav til Mennesker — og saa Mesterens Tale 
om at elske vore Fjender. Det spændte mig inde og tog al Tid og Tanke 
— Askov blev her den store Befrielse. Ikke at den gav mig en Løsning 
fiks og færdig. Men den Vinter sprængte den Skal, hvori jeg var lukket 
inde .. . Det var først og fremmest C. P. O. Christiansen, som med sin 
Varme, sin Fortællekunst og sin Søgen og Famlen — netop derved — 
rev mig med. Jeg har næppe nogen Sinde været saa betaget af en enkelt 
Mand.« Den gamle Elev finder Forklaringen deri, at Sagen »er vel den, 
at en ærlig Søgen virker langt stærkere befrugtende end selv de rigtigste 
Meninger — for slet ikke at tale om de gale.« — De der har hørt C. P. O. 
Christiansen tale f. Eks. om det stockholmske Blodbad og har fulgt ham 
paa Vandring med forskellige Historikere for at finde Rede i, hvordan 
det egentlig hang sammen med det forfærdelige, der her skete, de vil 
forstaa, hvor stærkt den Mands Tale maatte virke paa en ung Elev, der 
stod alvorligt grebet og spørgende over for vor Tids ufattelige historiske 
Drama, selv om Gaademe ikke blev løst. I Aarene efter 1917 nærme
de Christiansen sig under stadig Tvivl og stadig Kamp til Aage Møl
ler. Den Brydning, der herved opstod, havde vistnok nogen Indflydelse 
paa C.’s hele Undervisning. Han udtaler sig selv saaledes om, hvad han 
har lært af Arbejdsfæller: »Af Sverige har jeg lært Studiekredstekniken, 
af Rosenkjær og Lund Samtaleforedragets Teknik, af Aage Møller at se 
kritisk paa min egen Højskolevirksomhed ...« Maaske har Aage Møller 
fundet noget fremmed i Christiansens Aandsform, der var saa stærkt 
præget af Universitetet. Det er dog et Spørgsmaal, om Aage Møllers 
Kritik har været til Gavn. Christiansen har ualmindelige Egenskaber som 
Historiker: han søger og finder de store Linier. Som den gamle Elev 
fremhæver det, er det naturligt for ham at staa famlende: fordi han er
kender Opgavens Storhed. En uforstaaende Kritik ud fra faste Lærefor
skrifter kunde let blive svækkende for en Aand, der som C.’s netop har 
sin Styrke i Erkendelsen af egen Lidenhed over for den store Opgave,
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Hans Lund

og den deraf følgende Evne til »sund Tvivl«, en Evne der skulde være 
Brug for ogsaa i Højskolen.

Hans Lund havde i København været med i Arbejdet blandt Drenge 
og unge i de grundtvigske kirkelige Ungdomsforeninger og tænkte sig 
da en Fremtid som Højskolemand i København. Under Verdenskrigen 
blev han Lærer for Soldater i Grevelejren. Ualmindelig velrustet med 
Erfaringer om forskelligt Ungdomsarbejde, gik han da ind til Højskole
gerningen i Askov. Hans Lund har om Aarene i Askov sagt: »Det var 
gærende Aar, da Spørgsmaalet om Samfundets Liv, om Retfærdighed, og
saa i Forholdet mellem Nationerne, trængte sig paa. En Skole, der ikke 
var gaaet ind i den Uro, der da var i Sindene, var ganske simpelt død i de 
Aar.« Han er den fødte Skolemand, kender hver enkelt af Eleverne og er 
paa Talefod med dem. Han har den udprægede Læreregenskab, at selv 
de forskelligste Elever fornemmer det, som var han en af deres egne. Han 
er hjemme paa Katederet, hvad enten det er By- eller Landungdom der 
lytter. Som den, der er vokset op under vestjydsk Himmel, føler han sig 
dog nok selv bedst hjemme blandt Landboer. Som Taler ejer han en ejen
dommelig levende Bredde, beslægtet med en af den ældre Højskoles yp
perste Historiefortællere, Hans Rosendal. Han behersker i lige Grad

14*
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Foredraget som Meddelelsesmiddel især ved Historieundervisningen og 
Samtalen ved Undervisningen i Dansk og Samfundslære.

Baade C. P. O. Christiansen og Hans Lund har et betydeligt Forfatter
skab bag sig.

Samarbejdet mellem disse fire fik en særlig Betydning ved den Ind
flydelse, der gennem det øvedes paa en kommende Slægt af Højskole
lærere. En senere Højskolelærer, der dengang var Elev, fortæller om 
Aftnerne paa Møllehuset, hvor Arnfred holdt aabent Hus: Eleverne 
»strømmede til, saa Hjemmets Rammer var ved at sprænges. Naar han 
siddende paa en Stol i den brede Dør udbredte Problemer omkring psy
kisk Forskning, retsfilosofiske Spørgsmaal eller religiøse Problemer, da 
sprængtes Fordomme og snævre Horisonter, og hans ejendommelige 
Form og Fremtræden var helt glemt.« Det unge Askovs »Vikingetid« 
havde vel en vis Ensidighed. Der var Elever, der under den stærke Op
tagethed af Tidens Problemer savnede en stærkere kristelig Forkyndelse. 
»Skolens Atmosfære lod os aldrig glemme,« siger en gammel Elev, »at 
her ønskede man at arbejde og leve — sub specie aeternitatis — under 
Evighedens Synsvinkel. Og dog manglede jeg et fortættet Udtryk for 
denne Indstilling ... Vi hørte dem (Lærerne) gerne, meget gerne, tale 
aktuelt ... De var kloge paa Tiden, det syntes vi i hvert Fald ... vi 
vilde gerne have set de mange spændende Problemer løftet op mod den 
store evige Baggrund ...« En anden Elev siger, at han savnede Tilskyn
delse i Retning af Fordybelse i det danske; selv opsøgte han paa Biblio
teket C. Rosenbergs, Axel Olriks og Vilh. Grønbechs Skrifter.

Hen mod Midten af Tyverne ændredes Billedet. Rosenkjær brød op 
1925. Han var vokset op i København — hans Far var Geologen Kom
munelærer H. N. Rosenkjær — og havde fra sin tidlige Ungdom været 
optaget, ja grebet af Spørgsmaalet om, hvordan den overordentlig stærke 
Kundskabstrang, han mødte hos Arbejderbefolkningen, skulde imøde
kommes. Især for selv at blive rustet til et Oplysningsarbejde i Hoved
staden tog Rosenkjær — som noget midlertidigt — imod Jacob Appels 
Tilbud om en Lærerplads paa Askov. Midlertidigheden her kom til at 
strække sig over 14 Aar. Samarbejdet med de andre Lærere tog ham, 
og Elevernes Hengivenhed holdt ham fast. Men der kom et Øjeblik, da 
hans gamle Ønske blev for stærkt. Fra 1925 virkede han i og omkring 
København: paa Roskilde Højskole, paa Grundtvigs Højskole i Lyngby, 
især paa Borups Højskole i København, som han ledede 1928—37.
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I 1937 blev han Leder af Statsradiofoniens Foredragsafdeling, en Stil
ling, hvor han, som han nu helst ønskede det, kom til at virke for hele 
Folket, alle dets Lag, men hvor ganske vist hans særlige og sjældne 
Evner som Højskolelærer ikke kom i Brug. — I 1926 overtog Hans Lund 
Stillingen som Forstander for Rødding Højskole. Han stod da i Valget 
mellem flere Muligheder. Lejlighedsvis har han med Tanken paa den 
Afgørelse, han da traf, anført Morten Pontoppidans Ord: »Man skal 
gøre, hvad man er bange for.« — Det viste sig, at han var Manden til 
den vanskelige Post. Og det lykkedes at faa Skolen i Gang med Hensyn 
til Elever. Tallet har siden jævnt hen været 100 hele Tiden. Skolen har 
bevaret den stærkeste Tilknytning til Egnens Folk, som gentagne Gange 
har vist deres Trofasthed over for den, sidst ved en stor Gave til Ud
videlse af Højskolebygningerne. En overordentlig Støtte har Lund haft i 
sin Hustru, Ellen Margrethe Bagge, der evnerigt og selvstændigt og med 
samme Interesse for de enkelte Elever og samme stærke Sans for Hel
heden som hendes Ægtefælle er gaaet ind i den krævende Gerning som 
Husmoder paa dette Sted.

I Rødding satte Lund et lignende Lærer-Samarbejde i Gang, som han 
i Askov havde været med i. Rødding skulde ikke præges af Forstanderen 
alene. I den Henseende fortsatte han ogsaa Traditioner fra Rødding Høj
skoles første Tid og fra Erik Appels Tid. Ved Hundredaarsfesten den 
30. Juni 1944 kunde Lund pege paa, at ikke mindre end 10 Rødding- 
lærere siden 1920 er blevet Ledere af Højskoler og andre Ungdomsskoler 
omkring i Landet.

I denne Forbindelse skal nævnes endnu en Mand, der efter sin Alder 
hørte hjemme i tredje Tidsrum, men hans Virksomhed strakte sig ind i 
fjerde: Marius Kristensen (1869—1941), Lærer paa Askov 1895—1927, 
derefter fri Videnskabsmand lønnet af Carlsbergfondet. Han var ejen
dommelig ved sin yderst specielle Retning som Videnskabsmand og sin 
almene Retning som Menneske. Sine Dansktimer lagde han op i et Luft
lag, hvor faa eller ingen af Eleverne kunde følge ham. Men Højskole
mand var han i sin Litteraturundervisning og — især — i de fri Samtaler, 
som undertiden traadte i Stedet for Dansktimen, Samtaler om alt miellem 
Himmel og Jord, en Art Undervisning, som kunde hensætte de mere 
skemabundne blandt Eleverne i dyb Forargelse, men som ogsaa kunde 
fryde dem, der forstod, hvad Læreren egentlig gav i disse Timer, hvor 
han helt stillede sig paa lige Fod med Eleverne som en undrende Spørger.
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Sin største Betydning som Højskolelærer havde Marius Kristensen dog 
vist som den ældre Medlærer. »Det var en Lykke at blive hans Med
arbejder«, skrev Hans Lund ved hans Død, »hans store Viden, og den 
rakte langt ud over det snævrere Fagomraade, var det godt at drage 
Nytte af . . . hans Loyalitet, hans rodfæstede Frisind og hans uselviske 
Indstilling var med til at skabe et frugtbart Samarbejde, fri af smaalige 
Rivninger«. Marius Kristensens Fratræden i 1927 uddybede da yderligere 
det Hul, der var dannet ved Rosenkjærs og Lunds Bortrejse. Naturlig
vis maatte der gaa nogen Tid, inden det kunde udfyldes af de nyantagne 
unge Lærere.

Blandt de nyantagne Lærere betød Holger Kjær (f. 1899) en Tilbage
venden til gamle Højskolestier. Efter at have taget Lærereksamen og stu
deret i Udlandet — bl. a. tog han i Zürich Doktorgraden for en Afhand
ling om dansk Hjemmeundervisning — ønskede han at blive Højskole
lærer. Hans Indtræden paa Askov 1926 var ganske ejendommelig. »Hvad 
kan De undervise i?« spurgte Jacob Appel. »I Hjemmeundervisning,« 
svarede Kjær. — Kjær kan nu se tilbage paa en attenaarig Virksomhed, 
der ud fra Grundtvigs og Koids Skoletanker som Midtpunkt har bredt 
sig vidt over Opdragelsens og Tænkningens Egne. Med stor Varme har 
Kjær talt Frihedens Sag paa Skolens Omraade. Han genopfrisker, men 
paa helt selvstændig Vis, de folkelige Grundtanker, som forkyndtes af 
Grundtvig, Kold, Christopher Bruun og deres Disciple. I sin Iver efter 
at fremstille og forsvare disse Tanker i deres fulde Renhed undgaar han 
vel ikke nu og da at faa teoretisk Slagside. Hos Aage Møller har han, 
siger han selv, mødt Højskolen saa stærkt og klart som intet andet Sted. 
Men i sit Forhold til Aage Møller som i alt andet er han uafhængig.

Sigurd Juul Andersen (f. 1898) havde selv været Elev paa Askov og 
derefter i flere Aar Højskolelærer, før han kom til Askov 1927. I sine 
Studieaar i København kom han ind under Grønbechs stærkt prægende 
Paavirkning. Med Samfundslære som Hovedfag har han i Askov øvet 
en Virksomhed, der sætter Spor langt udenfor Skolen. Han er blevet 
Rosenkjærs Arvtager, ejer noget af den samme nervøse Følsomhed over
for, hvad der sker og vil ske. Hans Kendskab til Verdenspolitik og Ver
densøkonomi er vidt omfattende, og naar han, efter at have fyldt en 
Væg eller to med mægtige Landkort, med Pegepinden i Haanden ud
reder de store Verdensproblemer, saa lytter Forsamlingen, hvad enten det 
er Askovs unge Elevflok eller Folk af forskellig Alder i et Forsamlings-
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hus. Bag Fremstillingen, som er helt egenartet, snart flydende snart hak
kende, ligger som en Undertone den Spænding, der er fælles for alle, der 
nu sukker efter Fred og varig Fred: hvorledes kan den Grundvold ska
bes, som kan bære et Verdensfredsforbund? og hvorledes kan den Fø
lelse af Forpligtelse over for Helheden, som i alle Forhold er Forudsæt
ning for Fred, vækkes ogsaa i vort Folk? Og en anden, dybere Under
tone bærer hans Foredrag: en meget enkel og varm, udogmatisk kristen 
Forkyndelse.

Magister Johs. Novrup (f. 1904) kom til Askov over den internationale 
Højskole, stærkt draget mod Højskolen og især mod Askov allerede fra 
Barndommen — skønt Hjemmet var indremissionsk, men med grundtvig
ske Fortidsminder. Trods sin Ungdom blev han hurtigt en af de Læ
rere, der fyldte en Plads paa den meget krævende Skole. Hans Fag var 
Litteratur, men hans Omraade Sjælelivet. Hvad der gik som en Under
strøm gennem hele Skolen — Kampen mod Mekaniseringen — det mødte 
man med en særlig Styrke hos Novrup. I hans Ord som i hans Skrifter 
taler en dyb, uafhængig Aand. Dens Baggrund er Hjemstavnens Hori
sont, men umærkeligt udvidet til Universets. Han har fremsat nogle ka
rakteristiske Udtalelser om sit eget Forhold til Højskolen. Højskolen be
tyder for ham, siger han, »den i enkelte lykkelige Øjeblikke virkelig
gjorte Drøm om en Skole, hvor Elevernes eget virkelige Liv slaar igen
nem i Skolestuen — eller i Lærerens private Stue — og mødes med hans 
virkelige Liv, saadan at de begge to nybestemmes af det og nyformer 
hinanden.« Han er derfor, fortsætter han, tilbøjelig til at sige, at »der er 
Højskole der, hvor man mærker denne gensidige Hengivelse mellem 
voksne«, og den har han i Skoleform stort set kun truffet paa den danske 
Folkehøjskole — »denne Skole, der har aabnet sig ud mod alle, men 
samtidig af sine Lærere forlangt, at de skulde have noget paa Hjerte, og 
at de ikke maatte forholde deres Elever det bedste, de ejede.« — Efter 
den ny Skolelovs Ikrafttræden 1942 skulde der udnævnes en Statskon
sulent for de forskellige Arter af fri Ungdomsskole, og det blev hilst med 
Glæde, at Valget faldt paa Johs. Novrup. —

Mærkepæle i Askov Højskoles Udvikling er iøvrigt Opførelsen af 
den store Fest- og Mødesal og den længe savnede Biblioteksbygning 
1935. Askov Højskoles Bibliotek hører nu med sine 50.000 Bind og sin 
rummelige Læsesal (100 Siddepladser) til Landets største udenfor Ho-
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vedstaden, og i Olga Bartholdy blev der i 1932 fundet en baade energisk 
og indsigtsfuld Leder.

Under Arnfreds Ledelse er Askov Højskole stadig som under de tid
ligere Forstandere et Bramdpunkt for hele Højskolen, og Forbindelsen 
med de andre Højskoler som med Livet i forskellige Lag og Grupper af 
Samfundet er snarest vokset under den nuværende Forstander, og det, 
der ogsaa i Tyverne laa som en Undertone i Skolens Arbejde, men som 
en og anden maaske trængte til et klarere Udtryk for, kommer i de 
senere Aar atter til Orde gennem en mere aaben kristenbetonet For
kyndelse.

Med en Arbejdsevne, der nærmer sig det fantastiske, har Arnfred 
ved Siden af Ledelsen af Skolens indre Arbejde uden Tanke om. at vinde 
Magt og Indflydelse samlet og fastholdt mange Traade, for at Højskolen 
stadig kunde have Forbindelse med og tjene i det mangfoldige Menne
skeliv, der rører sig i Danmark og i Norden i det hele, men størst Be
tydning har han maaske alligevel haft som den altid taalmodigt lyttende 
Vejleder for de mange enkelte Elever, der kom til ham for at finde Klar
hed over vanskelige Spørgsmaal. Ved hans Side staar Fru Karen Helweg 
Arnfred, der med langt srørre Kraft, end hendes ydre Fremtræden lader 
ane, tager Del i Skolens Liv og Arbejde. Dybt og varmt omfatter hun 
den store Opgave i hele dens Bredde.

DE ANDRE FOLKEHØJSKOLER

Naar Askov i denne som i andre Fremstillinger af den danske Folke
højskole indtager saa stor en Plads, kan det jo kun begrundes derigen
nem, at den gennem sine Elever har øvet en ret stor Indflydelse paa den 
almindelige Folkehøjskoles Undervisning og hele Stilling. Det er jo paa 
de almindelige Højskoler, at de mange Elever møder Højskolens For
kyndelse, og det er her, det Arbejde gøres, der faar den store Betydning 
for den brede danske Befolkning i Land og By.

Paa Grund af det store Antal af Skoler og den store Forskellighed af 
Typer, vi her møder, er det vanskeligt at give et klart og nogenlunde 
udtømmende Billede af Højskoleverdenen, saa ogsaa her maa vi holde 
os til de enkelte Skoler, der enten har haft en særlig Betydning for 
Helheden eller er typiske for Arbejdet paa dem alle.

Blandt disse første maa man især nævne Ryslinge. Her blev Johannes
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Johannes Monrad Fred. Nørgaard

Monrad (f. 1876) Medforstander 1917. Med sit friske Humør, sit alvor
lige Tjenersind, sin Klarhed i Tanke og Fremstilling og med sin store 
Evne til at komme Mennesker i Møde kunde han paa helt selvstændig 
Vis gaa ind i Arbejdet Side om Side med Alfred Povlsen, og man saa 
hen til Monrad som den der kunde løfte Arven efter Povlsen. Paa kirke
politisk Omraade blev han en ledende Kraft for Venner af aandelig Fri
hed. Men lige saa urokkeligt Monrad stod i Frihedskravet, derunder 
ogsaa Ret for saakaldte »Kættere« (som den liberale Teolog Arboe 
Rasmussen) til at faa Embede i Folkekirken, lige saa fast stod han selv 
paa den gamle Kirkegrund. — Saa skete det, at den liberale Teologi 
pludselig fik Fodfæste indenfor Ryslinge Valgmenighed, hvor Torkild 
Skat Rørdam i November 1920 i en Prædiken udtalte sig imod Troen 
paa de »naturbrydende Undere«. Povlsen og Monrad gik med et Min
dretal i Menigheden imod Rørdam. Striden, der fulgte og blev langvarig, 
vakte Opmærksomhed Landet over, og Højskolens Elevtal, som i det 
foregaaénde Femaar havde været over 200 Sommer og Vinter, sank 
pludselig ned mod 150 og senere under 100. Ryslinge Højskoles Historie 
har paa mærkelig Maade vist baade, hvilken Styrke en Højskoles nære 
Forhold til Menigheden kan indebære, og hvilken Fare det rummer, naar
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der sker Brist i dette Forhold. For Monrad fik Røret den Betydning, 
at det igen vakte Tanken hos ham om at blive Præst. Mens Alfred Povl- 
sen i 1927 midlertidigt overtog Posten som Statens Tilsynsmand ved 
Højskoler og Landbrugsskoler, blev Monrad fra 1929 Præst i Kølstrup 
ved Kerteminde.

Der blev samme Aar dannet en Skolekreds, der antog Højskolelærer 
Gunnar Damgaard Nielsen (f. 1895) som Forstander. Efter nogle Aars 
Kamp lykkedes det ham at faa Skolens Elevtal op over de 100, og siden 
1933 hører den igen til Landets mest søgte Skoler. Damgaard Nielsen 
er en dygtig Lærer og kendt som Taler omkring i Landet.

Naar Elevtallet paa Ryslinge pludselig svingede nedad, havde det i 
hvert Fald en af sine Aarsager, og en væsentlig, i den Rørdam’ske Strid. 
Men forøvrigt ser man, som tidligere berørt, i de følgende Aar Elevtallet 
svinge nedad paa flere Skoler og hist og her fremkalde Forstanderskifte, 
Oprettelse af Fagafdelinger eller Overgang til anden Skoleform, alt som 
nu Forholdene ligger. Svingningerne forklares vel til dels, men ikke helt, 
ved de nyoprettede Højskoler i Sønderjylland. Elevtallet for Højskolerne 
som Helhed var ikke nedadgaaende, men ganske vist heller ikke i Frem
gang. Det føltes, som Højskolen var inde i en Krise. Noget lignende maa 
man have kendt ved de svenske Folkehøjskoler. Et ganske mærkeligt 
Stykke fra 1927 af Fru Malin Holmström-Ingers fra Hvilan i Skåne*) 
tyder paa det. Hun taler i Stykket om, at den nordiske Folkehøjskole 
i Øjeblikket gennemgaar en »svår kris« og fortsætter: »Därav kommer 
striden om »gamla« och »nya« ideal och många andra strider, och för 
oss som äro i folkhögskolans tjänst nöter väl ständigt den frågan på 
vårt inre, om skulden till svårigheterna ligger helt och hållet hos oss 
själva eller om andra omständigheter också spela in . . . Alla de lärare, 
vars salar i Sverige och Danmark, kanske på flera håll, nu stå halv- 
tomma, kunna väl icke ha förändrat sig så grundligt och blivit dåligare 
i sitt arbete under, låt oss säga 6—7 års tid, så att eleverna därför utebli. 
Men tiden är hård, kampen för tillvaron hårdare, ungdomen en an
nan (den behöver icke vara sämre för det). Forældrar som själv ha 
gått i höjskole och betraktat den vintern eller sommarn som »sin lyckli
gaste tid« skicka nu sina barn i realskolor, mellanskolor och allt vad 
de heta, kort sagt till skolor där man får ett papper på att man vet så och

*) Grundtvigs Højskoles Aarsskr. 1927.
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så mycket i så och så många fack. Och i Danmark, där folkhögskolan 
var en frukt av en nationell och en religiös väckelse, får man kännas vid 
at sådana rörelser ha sin uppgångstid, sin höjdpunkt och sin nedgångs- 
tid. Det goda som dette andliga liv bragt Danmark är icke förspillt, men 
det tar måhända andra former.«

Her stilles »Krisens« Spørgsmaal ganske som det i Tyverne føltes paa 
adskillige danske Højskoler. Kunde Lærerne have forandret sig saa meget 
paa kort Tid? Eller var det Tidens, Tilværelseskampens Haardhed? 
Eksamensskolernes Konkurrence?

Elevtallets Synken paa nogle Skoler føltes saa meget stærkere, som 
Højskolens økonomiske Forhold i det hele var vanskelige i disse Aar. 
Dertil kom, at en Række Højskoler havde paataget sig en svær Opgave 
ved at optage unge arbejdsløse som Elever. De arbejdsløse kom med 
rigelig Understøttelse, men tit ganske uden Forudsætninger for at faa 
noget ud af et Højskoleophold. Undertiden virkede de saadan i Elev
flokken, at Udbyttet af Højskolearbejdet for de andre blev væsentlig 
forringet. Naturligvis forekom der Tilfælde af Bortvisninger, og selv 
om der — heldigvis — ogsaa var ikke faa Tilfælde, hvor der skabtes 
en Forbindelse mellem disse unge og Skolerne, drog man vistnok fra 
Skolernes Side i Almindelighed den Slutning af Forsøget med de ar
bejdsløse, at ad den Vej vilde man ikke faa Byernes Ungdom i Tale. 
De Nederlag, der her blev lidt, slog haardt.

Endnu et Spørgsmaal, der stadig kom igen i Mellemkrigstidens første 
Tiaar, som ogsaa Fru Holmström-Ingers rører ved, kom til. Spørgs- 
maalet om »gamle« og »nye« Idealer i Tiden. Det syntes, som Verdens
krigen her havde sat et Skel. En Bølge af Materialisme gik hen over 
Landet. Var Jordbunden ved at svigte?

For at faa et Billede frem af det Skifte, der skete i Højskolen i disse 
Aar, skal her nævnes nogle af de Mænd, der gik, og dem, der kom.

Der er nogle stilfærdige Mænd, som i Løbet af Tyverne træder til
bage, enten for at nedlægge Arbejdet eller for at gaa over i anden Virk
somhed.

Thøger Dissing, 1864—1938, Forstander paa Vejstrup 1912—27, en 
beskeden og tilbageholdende Mand, en lidt tung Type af Bondeæt, en 
Bogelsker og Historiedyrker, der gerne vilde vække Kærlighed hos Ele
verne til, hvad han selv havde faaet kær, men maaske egentlig manglede
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den Naadegave at kunne tale vækkende. Vejstrup Højskole, der en
gang havde været en af de mest søgte, saa’ han gaa nedad, og han tog 
en langvarig Kamp op, som sikkert lutrede ham personligt.

Harald Balslev, f. 1867, Forstander for Ubberup 1912—30, tilhører 
baade af Alder og Sind en Periode og en Kreds, der særtegnes ved 
Navne som Thomas Bredsdorff, Carl Koch, Jakob Knudsen. Harald 
Balslev hører hjemme i et Net af Præstesiægter, der er indgiftet i hin
anden. Med gammel rig Kultur forbinder han en Lyst og Evne til at 
give andre Del i, hvad han selv glæder sig ved. Der staar Glans om den 
lille Ubberup Højskole i hans Tid som i hans Forgænger Jannik Lind
bæks. Han kender sin Begrænsning, henvender sig til nogle faa, og dem 
faar han i Tale. Hans særlige Omraader er Samfundskundskab (Henry 
George) og Musik. Han er Komponist, og i den ny folkelige Musik
bevægelse gaar han med og yder sit gode Bidrag.

H. A. Rosendal, f. 1876, Forstander for Grundtvigs Højskole i Lyngby 
1917—28, derefter Kordegn ved Vor Frelsers Kirke i København, staar 
ligesom Dissing over for den svære Opgave at være Arvtager til en stor 
og berømt Højskole. Hos ham møder man en Tilbageholdenhed, der 
ytrer sig som en ligefrem Afsky for alt fremtrædende Væsen. Han kan 
lige saa lidt som de førnarvnte gaa ud paa Vejen og indfange Ungdom. 
Og dog er han Højskolemand. Hvad han i en Tale har sagt om Leonard 
Holmstrom paa Hvilan, passer paa ham selv: han saa Ungdomsopdrage
rens Opgave i »at hjælpe de unge til at finde sig selv ... som Med
ejere af den Arv, vore Fædre har efterladt os ... Men Gerningen skulde 
røgtes stille og umærkeligt; han skyede de store Gestus og den bom
bastiske Optræden ...«

Det er yderst forskellige Mænd, disse tre, men de har det til fælles, 
at de ikke kan raabe. De har alle haft en god Gerning at gøre i den 
danske Højskole. Ingen af dem har opnaaet — eller søgt — den store 
Succes. Noget fornemt er der over de to sidste. Men det vilde være 
ganske urigtigt at kalde dem ufolkelige. Man maa haabe, at der vil 
komme en Tid, da der i Højskolen bliver bedre Plads, bedre Virkemu
ligheder for Mænd af denne Type.

En Mand, der dristigt vovede sig ud paa Kamppladsen, var Tormod 
Jørgensen, f. 1876, Forstander for Høng Højskole fra 1912. Han havde 
ligesom H. A. Rosendal en stor Faderarv at løfte og ejede næppe, trods 
sit humørfyldte og ganske usnobbede Væsen, Folketække helt i samme
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Lars Bækhøj

Grad som Faderen. Han oplevede Tyvernes »Krise«, og i den blev den 
gamle Høng Højskole til Høng Husmandsskole (1925); Tormod Jør
gensen gik med, med fuld Musik og ikke ubetinget Glæde. Ikke fordi 
han ikke gerne vilde væré Husmændenes Lærer, men fordi han gerne 
vilde, at Høng skulde vedblive at være en Skole fælles for Husfolk 
og Gaardfolk og alle andre. Han tog det imidlertid, som Tidens Vil- 
kaar bød, og tjente videre til 1935. Saa brød han op og kastede sig over 
Studiet af A. F. Tscherning og nedlagde Frugterne deraf i en bind
stærk Levnedsskildring af den gamle Bondevennefører.

En ejendommelig Skikkelse fra Tyvernes Højskole er Peder Bukh 
(f. 1895), en Mand der med en sjælden Styrke ved sin Uddannelse til 
Højskolelærer havde samlet sig om det danske. Han paavirkedes stær
kest af Briicker, Holger Begtrup og Aage Møller. Som Forstander for 
Vejstrup 1927—31 søgte han at forme en Skole i Overensstemmelse med 
sine ledende Tanker, i meget paavirket af Aage Møller, men mere vidt
favnende. Efter at han havde opgivet Skolen og var blevet Valgmenig
hedspræst, har han i Bogen »Dansk Folkeliv« nedlagt sine Tanker om, 
hvorledes det danske Folks historiske Opgave skal løses gennem et Fæl
lesliv i folkelig og kristelig Aand.
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Endnu en Række brave Højskolefolk, der brød op i Tyverne, skal 
nævnes her: Jakob Lykke, Galtrup 1911—23, Jens Bertelsen, Vraa 1912 
—32, H. J. Vedde, Hadsten 1907—25, Olav Kjems, Krabbesholm 1917 
—25 (tidl. Skamlingsbanke), Andr. Th. Grønborg, Karise 1918—22 (tidl. 
Ondløse), C. P. Corneliussen, Odder 1919—27, Johan Brydegaard, Aa- 
by 1921—28, Severin Andersen, Djursland 1921—28, Vilh. Larsen, Sorø 
1923-27.

Det vilde dog være helt urigtigt at forestille sig Tyverne som en al
mindelig Opbrudstid. Der var Højskoler, der blomstrede stærkt op i 
disse Aar. Og der var noget glædeligt i at se, at netop tre af de gamle 
Skoler især kom i Blomstring: Uldum, Vallekilde, Ollerup.

Paa Uldum, den ældste kongerigske Højskole, kom i 1911 en mærke
lig Mand ved Navn Svenning Pedersen (1878—1935), Seminarist fra 
Silkeborg, Lærer paa Krabbesholm. Svenning Pedersen var langtfra no
gen stor Taler. Han kunde paa ingen Maade bære Vand med Folk som 
Jens Nørregaard, Holger Begtrup, Jens Rosenkjær. Men hvordan det end 
gik til, ud fra hans Talerstol stod der Gnister, som fængede i de un
ges Sind. Han vilde have dem i Tale. Hans Sang, der gerne indlededes 
med en dyb Brummen, hans tit usammenhængende, men hjertegrebne 
Tale og hele hans Personlighed virkede som en mærkelig Enhed, kal
dende, dragende. Og det var en uselvisk Kalden. — Der var godt at 
komme til Uldum. En uskattérlig Hjælp havde han i sin varmhjertede 
Hustru, Marie Laursen. Sammen skabte de den ny Uldum Højskole. 
Begge udfoldede megen Dygtighed. Alt som Elevtallet steg, voksede 
Rummene. De magtede meget, ogsaa uden for Skolen. Tit var Svenning 
Pedersen Mellemmand, naar gamle Uldumelever, paavirket af ham, vilde 
tage Jord i Sønderjylland. Der blev knyttet Hjertebaand mellem Skolen 
og dens Elever. Ved »Forældremøder« aabnede Uldum Højskole sig 
som eet stort favnende Hjem for de unge og deres Forældre. Svenning 
Pedersen blev vistnok altfor lidet paaagtet af sin Samtid; men han vil 
ikke blive glemt.

Mere Indflydelse i Højskoleverdenen som Helhed fik Ollerup Høj
skoles Forstander Lars Bækhøj (f. 1876). Han havde en ejendommelig 
Opvækst i Hjemmet paa Mors, der, da han var tolv Aar gammel, blev 
flyttet til Argentina. Meget levende har han (i Argentinske Erindringer, 
Højskolebladet 1943—44) skildret Opbruddet fra Hjemmet, Rejsen, Ind
trykket af Livet i det fjerne sydamerikanske Land. Som hans Beredelse
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Uffe Grosen Anders Vedel

til Højskolegerningen var mærkelig, er han ogsaa blevet en mærkelig 
Højskolemand. Hans Ungdoms Drøm var, at han skulde være en Bud
bringer om Danmark og alt godt dansk til Landsmænd i det fremmede. 
Forholdenes Udvikling tvang ham tilbage til Danmark. Da han i 1911 
— for anden Gang — blev Lærer paa Ollerup, havde han gennem Op
hold paa Vallekilde og Askov og sine rige og mangesidige Indtryk af 
Livet i fremmede Lande i Virkeligheden faaet en sjælden Fordannelse 
som dansk folkelig Ungdomslærer, fordi han havde Evnen til at be
arbejde sine Indtryk. Hvad Grundtvig tænkte sig som den første Be
tingelse for Lærerne ved den »helt ny Skole«, han saa’ frem imod: at de 
skulde have gaaet »i Skole hos Folket«, det havde Lars Bækhøj til 
Gavns naaet, skønt »Højskolen i Sorø«, der netop skulde betyde en 
dybtgaaende folkelig Beredelse, ikke fandtes. Han saa’ det nu som sin 
Opgave i Højskolen at være Budbringer om den store Verden blandt 
Landsmænd i Danmark, hvor Sindene — det mærkede han tit, naar 
han kom udefra — mange Steder var noget snævre. Han følte sig som 
en Legemliggørelse af Tanken i Begtrups Sang: »Vort Land er kun en 
lille Bid«, som blev skrevet netop i det Aar, han kom tilbage. Han havde 
stor Interesse for en Samfundsordning, der kunde give Smaafolk bedre
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Kaar. Og mens hans Lærere havde fremstillet Opofrelsen paa Slagmar
ken som det højeste Udtryk for Fædrelandskærlighed, var han tilbøjelig 
til at sige: »Et Menneskes Fædrelandskærlighed kendes paa, at det vil 
unde sine Landsmænd en lige saa god Mulighed for aandelig, kulturel 
og materiel Udvikling, som det kræver for sig selv.« Hans Hovedfag er 
Verdenshistorien, som han har fortalt i Sammenhæng fra Kristi Fødsel 
til vore Dage. »Gennem min Fortælling,« siger han selv, »forkynder jeg 
min Tro paa Menneskehedens Fremgang ikke som et Resultat af Viden
skab og Teknik, men som et Resultat af Guds Førelse med Mennesker. 
Og naar Udviklingen gaar saa langsomt fremad, er det paa Grund af, 
at Mennesker lukker deres Hjerter for Guds Kærlighed og Almagt. 
Jeg tror paa, at Gud skal sejre til sidst, blot Mennesket vil give ham Lej
lighed dertil. — Og Danmark vil bestaa saa længe danske Hjerter vil 
aabne sig for Guds Almagts- og Kærlighedsord, der kom til Jorden i 
Jesus Kristus.« — Der er hos Bækhøj noget medfødt myndigt, som 
vækker Tillid. Som Højskoleelev vandt han Kammeraternes ubetingede 
Tillid, og det gentog sig senere med Højskolemændene. Ved Formands
skiftet i Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler 1929 samledes 
man ganske selvfølgeligt om Lars Bækhøj. Tit har Lars Bækhøj kunnet 
finde et rammende Udtryk for, hvad mange indenfor Højskolen følte og 
tænkte, og han manglede ikke Modet til at tale igennem ud af sit Hjer
tes Overbevisning. Ollerup Højskole blev under hans og hans Hustru, 
Kirstine Bukhs, Ledelse præget af den ejendommelige Varme, Glæde og 
Inderlighed, der danner den bedste Forudsætning for, at der kan blive 
Modtagelighed for en aandelig Tale. Ikke mindst skyldes dette hans Hu
stru, en Højskolemoder som faa, der gav Livet paa Skolen Rigdom af 
sit eget rige Hjerte.

I Begyndelsen af Tyveaarene var der blandt de unge Højskolelærere 
faa eller ingen, man følte sig saa sikker paa skulde gaa ind blandt Høj
skolens bærende Kræfter, som Uffe Grosen (f. 1894), der i 1921 opholdt 
sig i England og da samtidig havde Tilbud om faste Lærerpladser ved 
tre store Højskoler. Den 26aarige Mand valgte, men uden Tanke om 
at blive Forstander, Vallekilde, fordi han syntes, der dér var mest Brug 
for ham. Han var fra et grundtvigsk Bondehjem, Askovelev, Seminarist 
fra Silkeborg, Højskolelærer. Med Rette saa’ Povl Hansen i Uffe Gro
sen en ung Mand, der baade var dybt rodfæstet i dansk folkeligt og 
kristeligt Liv og stod med aabent Sind over for Samtidens bedste Tan-
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ker. Mødet i Dalum 1916 med Alfred Povlsens Tale om de ny Opgaver, 
først og fremmest Kampen mod Nationalhadet, og Begtrups Tale om 
»en ny Vej ind i Verdenshistorien« føltes af ham ligesom af flere unge 
som en Vejvisning ind mod Fremtiden. Med Begejstringen for de Aars 
Tanker om Verdensbroderskab gik det jo som med den nordiske Be
gejstring midt i forrige Aarhundrede: der kom Tider med dyb Skuf
felse. »Vi var Tidens Børn,« siger Uffe Grosen, men han tilføjer (i 1944), 
at nu »skammer jeg mig ikke over det, tværtimod; jeg er taknem
melig over, at jeg kom med i dette«. Uffe Grosen har altid vist 
sine Meningers Mod, og er da ogsaa tit blevet angrebet. Men ved sin 
rene Vilje, sin Friskhed og Varme har han vundet Ungdommen og holdt 
den fast gennem Aarene. Skønt ikke fremtrædende over for Offentlig
heden har hans Hustru, Anna Thomsen, umiskendeligt været en bærende 
Kraft bag hans og Skolens Arbejde. — Indenfor Højskolernes Kreds 
har Grosen i særlig Grad været Bindeled til de yngre grundtvigske 
Præster, som Niels Petersen og Uffe Hansen, der var paavirket af Tide
hvervsretningen. Som Medlem af Sangbogsudvalget sidst i 1930erne 
øvede han skønsom Indflydelse i denne Retning. Han har virksomt taget 
Del i 30ernes Skolerøre som en varm, men ikke dogmebundet Forkæm
per for Skolefrihed. — Uffe Grosen er som Taler klar og tillige veder
hæftig, velgørende fri for Manér. Han gaar ikke paa Talerstolen uden 
grundig Forberedelse. Han er høj af Vækst, en lysende nordisk Skik
kelse, myndig og vennesæl. Først og sidst er han i Tale og Færd baaret 
af sin varme Kærlighed til Ungdommen og til den Gerning, han i en 
tidlig Alder gav sit Hjerte.

Den Modsætning, som træder frem ved Begyndelsen af Tidsrummet, 
viser sig igen senere. Der er i Virkeligheden en stadig Brydning Tyve- 
aarene igennem, dog mest under Vandet. Efterhaanden kommer Modsæt
ningerne op til Overfladen, og ved Tidsrummets Slutning ligger de syn
ligt for alle.

Paa det gamle Herresæde Krabbesholm, som Axel Axelsen og A. Th. 
Dorf indrettede til Højskole i 1907, blev Anders Vedel (1878—1939) 
Forstander i 1925. Han var en af Tidsrummets rigest begavede Mænd, 
varmhjertet, ivrig, et skarpt kritisk Hoved, — og denne kritiske Side 
hos ham blev der nok lagt mest Mærke til, — men ogsaa en Opbygger 
som faa. Af det foregaaende Slægtleds Mænd tog han især Lære af tre: 
Danmarks Folkehøjskole
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Alfred Povlsen, Jakob Lange, Carl Koch. Efter at have taget teolo
gisk Embedseksamen uddannede han sig videre i England og blev Høj
skolelærer. Hans Omraader var mange, uden at han fortabte sig i Mang
foldigheden: først og fremmest Filosofi; her havde William James be
tydet meget for ham; — dernæst Samfundskundskab, med særlig Inter
esse for Henry George; ved Studier af Litteratur og Presse under og 
efter Verdenskrigen skaffede han sig dyb Indsigt i Verdenspolitik og 
Verdensøkonomi; — saa danske Forhold i det hele: dansk Folkeliv og 
Samfundsliv, dansk Natur, ikke mindst dansk Sprog; Vedel forstod sig 
paa Folkemaalene og elskede dem.; — særlig kyndig var han paa Sko
lens Omraade; han søgte at lede de ny Skoletankers Strøm ind over 
Danmark, han fik Dr. phil. Sigurd Næsgaard til at give Timer ved 
Højskolernes Kursus i Lyngby 1925 og talte selv om de ny Skoletan
ker ved det nordiske Højskolemøde i Norge 1926; Side om Side her
med søgte han at vække Forstaaelse af Grundtvigs Skoletanker baade 
hjemme og ude, bl. a. talte han om dem ved Verdenskongressen for 
ny Opdragelse i Helsingør 1929 og Skolekongressen i Australien 1937; 
— i Kirkelivet tog Vedel ogsaa virksomt Del, ikke alene som Forkæmper 
for kirkelig Frihed, men han var selv kristelig Forkynder og øvede i sine 
senere Aar Præstegerning ved Siden af sin Højskolevirksomhed; — han 
havde et indtrængende Kendskab til Grundtvig og et sjældent Overblik 
over hans vældige Indsats. — Fra 1922 til 1925 ledede han Roskilde 
Højskole, derefter Krabbesholm. Han fik ikke nogen stor Skare Elever, 
men hans Virken var dybtgaaende, baade over for Eleverne, over for 
unge Højskolelærere der søgte til ham f. Eks. til Kursus i Grundtvigs 
Skrifter, og over for Egnen. Kunde det kantede i hans Natur undertiden 
volde Vanskeligheder, saa bødede hans milde og stærke Hustru, Helene 
Solmer fra Als, paa det. Gennem hende blev vel ogsaa hans altid levende 
Interesse for Sønderjylland endnu dybere og stærkere. Ved hans Død 
skrev Jakob Lange: »Anders Vedel havde været den ideelle Lærer ved 
den »Højskole i Soer«, Grundtvig ønskede rejst for Danmarks Ungdom, 
til virkelig folkelig og samfundsforstaaende Udvikling. Men faldt hans 
Virke end indenfor snævie Rammer, bidrog det dog til at give den dan
ske Højskole det Præg af Universalitet og Aandsmagt, den ikke kan 
være helt foruden, om den skal hævde sin Betydning i Tiden.«

I skarp Modsætning til Vedel, der staar i en vanskelig Stilling og en 
Kampstilling, fordi han har plantet sig i en Fremtidsskole, i noget, de
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andre endnu ikke synes naaet frem til, staar en anden kæmpende Aand 
fra samme Tidsrum, Aage Møller. Han har omvendt taget Stilling i en 
Fortidsskole, som de andre synes at have forladt: han vil genskabe 
Højskolen i Linien Grundtvig—Kold—Jens Nørregaard—Alfred Povl- 
sen (før 1916).

Aage Møller (f. 1885) havde som Elev paa Ryslinge 1905—06 gennem 
Alfred Povlsens historiske Foredrag fundet Vej til Grundtvigs Verdens
historie. Efter ogsaa at have været paa Askov blev han Højskolelærer. 
Gennem et omhyggeligt planlagt Studium, fortsat gennem 20 Aar: i 
nordisk Litteratur, Gamle Testamente, Verdenshistorien, Grundtvig — 
rustede han sig til den Kamp, han efterhaanden saa’ vilde blive hans. 
En Dag sagde han til sig selv, at det danske Folk truedes af en alvor
lig folkelig Ulykke. Den menneskelige Oplysning var stillet paa Guds 
Plads. Folkeaanden var ikke mere Guds Engel, der aabnede Hjerterne 
for Guds Dom, Folkeaanden var nu kun en vis mystisk indre Rørelse. 
Højskolemændene, der ikke længer troede paa Folkeaanden og ikke 
længer talte mytologisk, — Afsporingen var allerede begyndt i Askov i 
Firserne —, var blevet Folkets Forførere, og han maatte vælge mellem 
enten at forlade Højskolen eller sige den haarde Sandhed om den uden

15*
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Anders Nørgaard

Hensyn til personlige Følger. Efter 
megen indre Kamp valgte han at 
blive og tale ud. Hans Hustru, Julie 
la Cour, støttede ham, især hvor 
han virkede til Opbyggelse. Hun var 
ham baade personligt og skolemæs
sigt til stor Hjælp. Og hans trofaste 
Fælle, Anders Nørgaard, førte Kam
pen over paa Kirkens Grund. Og- 
saa dér mente de begge, at der var 
sket en Afsporing. I Sønderjylland 
lykkedes det ham ikke at faa rigtig 
Fodfæste. Her frastødtes man af 
hans Standpunkter, der var yderlig- 
gaaende ogsaa i dette Tidsrums po
litiske Problemer. Rønshoved Høj
skoles Elevtal sank, og 1941 beslut
tede Aage Møller for en Tid at for

lade Højskolen. Han blev Præst for Mellerup Valgmenighed, men fort
satte samtidig en fri Præstegerning, som han havde begyndt i Rønshoved 
allerede 1922. — Aage Møller er varm, livfuld og indtrængende som 
Taler. Han har utvivlsomt øvet en aandeligt vækkende og oplysende 
Gerning. Blandt hans Elever har nogle med stor Glæde hørt hans For
kyndelse og ladet den kritiske Del af hans Udtalelser gaa sig forbi. 
Andre har netop især faaet fat i hans særlige Teori og gentager med 
Flid hans Fordømmelsesdomme. Indenfor en Del af den ældre Slægt 
fik Aage Møller efterhaanden nogen Tilslutning. Alfred Povlsen, som ef
ter 1916 (Dalum-Talen, se Side 177) blev angrebet af Aage Møller, vær
gede sig, men sagde: »man kommer ikke uden om ham«. Jacob Appel 
støttede ham personligt, men uden at tage afgjort Standpunkt. Holger 
Begtrup stod til at begynde med kritisk, men nærmede sig efterhaanden. 
Blandt yngre Højskolelærere og i »Studenterkredsen« har der i 30erne 
været voksende Tilslutning til hans Tanker.

Men ejendommeligt var det, at paa de to Skoler, Krabbesholm og 
Rønshoved, hvor Forstanderne tilsyneladende stod i uforligelig Mod
sætning, der mødte man begge Steder Højskolens fælles Sæder og
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Luft; oprigtig Hjertelighed og varm 
Menneskelighed slog én begge Ste
der venligt i Møde, og naar man 
samledes til Taler og Sang, var der 
det samme glade Fællesskab: »Hjer
ter varmes og Taager hæves ved 
Ordets Magt«!

Efter at Rønshoved Højskole var 
gaaet over til cand. mag. Hans 
Haarder, der fra 1930 havde været 
Lærer paa Askov, er det blandt Høj
skolerne især Kerteminde, der er 
Brændpunktet for Aage Møllers Be
vægelse. Ejnar Skovrup (f. 1891) er 
en rigt begavet Mand, der litterært 
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har udført fortjenstfuld! Arbejde. Hans »Nordisk Digtning i Nytiden«, 
»Koids Skoletanker« og ny Udgaver af Grundtvigs Skrifter er Ting, 
man vender tilbage til. Naar der ikke udenfor Højskolernes Kreds er 
gjort stærkere Brug af hans Dygtighed, hænger det vel sammen med, 
at der over ham ogsaa er en vis. Stridbarhed, der undertiden gør Sam
arbejde vanskeligt. — Han var stærkt med i den Strømning mod Ver
densfred og Verdensbroderskab, som gjorde sig gældende i Tidsrum
mets Begyndelse. Men senere sluttede han sig afgjort til Aage Møller. 
Han overtog Kerteminde Højskole i 1930. I 1943 fremsatte han en Plan 
til en fri Lærerskole. Planen fandt Tilslutning overalt, hvor man i det 
hele ser Vægten af Spørgsmaalet om en fri Læreruddannelse. Men des
værre synes der ikke at være stor Udsigt til dens Gennemførelse. — Paa 
Snoghøj Højskole fik Aage Møller og Anders Nørgaard ogsaa varm Til
slutning. Jørgine Abildgaard, der hjemmefra var folkeligt og kristeligt 
grebet, siger, at ved korte Besøg paa Rønshoved mødte hun »atter Barn
domslandet baade m. H. t. det folkelige og det kristelige — og her blev 
det til et Kald — til mig«. Under Vekselvirkningen med Rønshoved 
voksede der et Menighedsliv frem paa Snoghøj. Og Anders Nørgaard 
betød, skriver Jørgine Abildgaard, »simpelthen for os i Snoghøj en
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levende Kraft«. — Blandt de Skoler, der virksomt sluttede sig til Aage 
Møller, maa ogsaa nævnes Engelsholm.

Spørgsmaalet om Byerne og Højskolen har været brændende hele Tids
rummet igennem. En delvis Løsning var jo fundet med Borups Højskole 
og Arbejderhøjskolerne, som omtales andetsteds i dette Skrift. Men 
Folkehøjskolerne havde ønsket at faa Byernes Ungdom rigtig ud at 
blande sig med Landboungdommen. Og det var ikke naaet, selv om 
der kommer flere Byboer nu paa Højskole end tidligere. Vel har Peter 
Manniche (f. 1889) faaet en Del Forbindelse med Byen. Men hans »in
ternationale« Højskole i Helsingør skiller sig i meget — først og frem
mest allerede ved Navnet! — fra de andre. Dog, i mange Tilfælde har 
den dannet et betydningsfuldt Bindeled. Adskillige unge er fra den in
ternationale Højskole naaet over til de andre Højskoler. Betydningen 
af Mødet mellem Ungdom fra forskellige Folk og med forskelligt Sprog 
er ogsaa i sig selv stor. Johs. Novrup, der har været Lærer ved den 
internationale Højskole, giver et frisk og sympatisk Billede fra 1928 af 
Skolelivet dér. »Der var noget aabent, muntert, ligefremt over disse 
unge fra mange Lande. Paa den korte Tid af 3 Maaneder skulde de jo 
suge hele Europa til sig, lære Engelsk og blive Venner med Englæn
derne, eller, om de var Englændere, blive Venner med Tyskerne og lære 
Danmark at kende. Her mødtes gæve engelske Socialister og Koopera
tører, radikale walisiske Grubearbejdere, overbeviste tyske Marxister og 
Nudister, Kvækere, svenske Socialdemokrater, danske D. s. U.’er og 
mange andre. Alle talte de fra Leveren, og alle kunde taale at høre hin
anden.« Den internationale Højskole begyndte sin Virksomhed i 1921 
og har siden haft 3000 Elever, deraf 1000 Udlændinge. Blandt Lærerne 
maa især nævnes Inspektør E. Lennings og Englænderen Percy Wait.

Ude i Landet er Jens Marinus Jensen (f. 1896) en af dem, der især 
har taget Sigte paa Byernes Ungdom. Han overtog Brøderup Højskole 
1927. Ved Siden af sin Højskolegerning skrev han oplysende Bøger for 
Ungdommen, tog Del i Ungdomsarbejdet ud over Landet og blev For
mand for De danske Ungdomsforeninger. I 1942 fratraadte han Ledelsen 
af Brøderup Højskole og bosatte sig i Aarhus, hvor han har begyndt en 
Aftenhøjskole, mens Brøderup overtoges af Edwin Juhre, en Københav
ner, der gennem »8 Dage paa Højskole« var kommen i Forbindelse med 
Højskolen.
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Den internationale Højskole ved Helsingør

»Otte Dage paa Højskole« (se Side 187) er blevet ført videre i de 
sidste 25 Aar og stadig med god Tilslutning. Sjælen i dette Arbejde 
er Ernst J. Borup, f. 1894 i Norup Friskole paa Fyn, vokset op i Bøv- 
ling Friskole i Lemvigegnen. Som ung Snedkersvend fik han Plads i 
Ryslinge og hørte dér Fru Hedevig Povlsen fortælle Eventyr. Eventyret 
slog ned i ham. »Jeg saa,« fortæller han, »Modsætningen mellem det 
raa Liv, vi Svende levede, og det Liv, man levede paa en Højskole.« Han 
fik Lyst til at hjælpe andre Svende ind i dette skønne Liv, og det blev 
for ham Motivet til at blive Højskolemand. Noget senere kom han selv 
paa Ryslinge Højskole og tog derpaa efter Alfred Povlsens Raad til Kø
benhavn, hvor han en Dag dumpede ind i Højskoleforeningen og blev 
holdt fast dér. Formanden, H. P. Jensen, gjorde ham til den ledende i 
»8 Dage paa Højskole«. løvrigt fik han mange og omfattende Opgaver, 
og samtidig drev han Universitetsstudier og andre Studier. Han blev 
Sekretær i Københavns Højskoleforening, senere Formand, og paa mange 
Maader blev han Mellemmand mellem Højskolen og Hovedstaden. Gan
ske naturligt ønskede man ham som Forstander for Grundtvigs Høj
skole i 1928, da H. A. Rosendal trak sig tilbage. Borup forsøgte at rejse
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den gamle ærværdige Højskole, men 30ernes økonomiske Krise ramte 
haardt her, og da Staten saa vilde købe Skolen, gav han op i 1937; 
Grundtvigs Højskoles Kapital blev lagt til Frederiksborg Højskole, og 
Borup genoptog sin Virksomhed i København, nu som Forstander for 
Ungdomsarbejdet i Grundtvigs Hus. — Den drivende Kraft hos Ernst 
J. Borup er hans Lyst til at hjælpe Mennesker til at komme i For
bindelse med hvad der kan give deres Liv aandelig Rigdom. Hans Motto 
er: »Der sidder saa mange ved Fjæld og ved Strand, som kæmper for 
Aandens forjættede Land.« Om sit Arbejde med de 8 Dage paa 
Højskole siger Borup: »Den Dag i Dag regner jeg denne »Forstan
dere-Virksomhed ved den mobile Højskole med 5—700 Elever om 
Aaret for noget af det vigtigste, jeg har haft med at gøre.« Selv om 
8 Dage er et kort Højskoleophold, har Borup utvivlsomt Ret. Alle 
Forsøg paa Højskole i Byen staar i den Fare, at de bliver kursus- 
agtige. Men ved »8 Dage paa Højskole« møder Deltagerne ude paa 
Skolerne den hjemlige Luft, der vel ikke er det hele og maaske heller 
ikke det afgørende, men dog noget saa væsentligt, at man kan sige: 
uden det bliver en Højskole vanskeligt til en hel Højskole. — Borup er 
aldrig, trods sin lange Københavns-Tilværelse, blevet Københavner. Han 
har bevaret sit Præg af Jylland og af Bøvling og af Friskole. Der er no
get gæstfrit, aabent og hjerteligt og samtidig noget solidt og paalideligt 
ved Manden, som alt sammen minder om Jylland. Og han lader sig 
ikke trætte, naar det gælder om at indbyde, saa Huset kan blive fuldt. 
Først med Mennesker — og saa med Sang og Glæde fra Kælder til 
Kvist! Han er Højskolemand paa en af Højskolens mest uundværlige 
Poster.

Men Billedet af det sidste Tidsrums Højskole kan ikke blive fuld
stændigt naar ikke endnu nogle af dem, der har sat Præg paa Høj
skolen, nævnes.

Det er ikke sjældent i Højskolens Historie, at Højskolemænd bliver 
Politikere. Det kan undertiden være vanskeligt nok for vedkommende 
selv at klare Tingene ud fra hinanden. Men for Højskolen har Vekselvirk
ningen med det politiske Liv tit været til Gavn. Paa mange Maader er 
det kommen Højskolen til gode, at en Mand som Fred. Nørgaard (f. 
1878), der var Lærer paa Frederiksborg 1908—20 og Forstander for Ant
vorskov 1920—35, var Folketingsmand i en Aarrække (1913—18) og 
derefter stadig havde Forbindelse med det politiske Liv. I mange Aar
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sad han i Bestyrelsen for Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler 
og var i et Par Aar Formand. Allerede som Lærer paa Frederiksborg var 
han en af Landets mest søgte Talere, og han har været en flittig historisk 
Skribent, udgav sammen med Anders Uhrskov den biografiske Bog
række »Folkets Førere«, skrev Biografier af C. Berg, H. P. Hanssen og 
D. G. Monrad og andre historiske Skrifter, blev Højskolemændenes Bio
graf i Dansk Biografisk Leksikon. Antvorskov Højskole havde stor Søg
ning i hans Forstandertid (3500 Elever i 15 Aar). Baade som Taler og 
Skribent har han stor Evne til at lægge et Stof frem, han er let og behage
lig at følge, og Glimt af Humor gør Fremstillingen festlig.

Paa Skals har Kirkehistorikeren F. Elle Jensen virket 1913—39. Paa 
Try fortsatte Frode Fogt sin Fars Gerning. Side om Side med Grøn- 
vald Nielsen og nogle Aar efter hans Død virkede paa Vestbirk Kr. 
Nørgaard, nu Forstander for Aarsbjerg Møde- og Feriehjem ved Flens
borg Fjord, og derefter den politisk-historisk kyndige Frode Aagaard. 
Paa Vinding afløstes den fremragende Naturiagttager og Historiefor
tæller Peter Andresen af Sigfred Munch, som blev en betroet Mand i 
Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Hadsten fik i Tyverne en 
Blomstringstid under den vidtberejste og veltalende Aage Jensen. Paa 
Køng virkede og virker stadig Olaf Skov; i nogle Aar, mens Skov var 
Forstander for Høng Husmandsskole, lededes Køng af Arthur Peter
sen, nu Forstander for den liberale Skole i Vejen. Paa Støvring gik 
Jens Frederiksen og hans Hustru Grete Mølbak Kristensen 1924 ind i 
den Gerning, som i saa mange Aar havde været hans Faders. Søren 
Frederiksen vedblev at være Lærer, og de virkede sammen her til 1937, da 
Jens Frederiksen søgte og fik Lærerembede i Folkeskolen. Djurslands 
Højskole, der i 1928 overtoges af Thomas Laursen, gik i 1940 over til at 
være Husmandsskole, men stadig med samme Forstander. Krabbesholm 
ledes siden Vedels Død 1939 af Marinus Gravsholt, Uldum, siden Sven- 
ning Pedersens Død af Johs. Laursen Vig, under stadig stor Elevtilstrøm
ning. Med Marius C. Skar som Forstander genoprettedes Stevns Højskole 
i 1926. Paa Lollands Højskole i Søllested virkede Carl Hanssen, tidligere 
Vrigsted, fra 1917 til sin Død 1924. Saa tog Arthur Petersen fat i et 
Nedgangens Øjeblik og kæmpede haardt gennem en Række vanskelige 
Aar til 1935. Fra 1935 fortsætter Sigurd Brøndsted Kampen paa Lol
land; han er udgaaet fra den fynske Friskole, har selv været Friskole
lærer i 11 Aar og derefter Lærer paa Rødding i 6 Aar, før han med frisk



235

Antvorskov Højskole

Mod og godt Haab vovede sig ud paa den danske Højskoles maaske 
vanskeligste Post.

Der er en Del af de 40—50-aarige, der, skønt ikke stærkt fremtræ
dende, dog fornemmes som bærende Kræfter i Bevægelsen, ud over det 
stedlige Felt. Erik B. Nissen, f. 1900, Forstander for Antvorskov fra 
1935, en ejendommelig vindende Personlighed, en levende Taler, en 
Aand der omfatter hele Bevægelsen, Højskolemand med Liv og Sjæl. 
— Tage Haastrup Petersen, f. 1901, en stilfærdig Mand, der lang
somt og sikkert vandt Ørenlyd. Lærer paa Svigerfaderen Lars Bæk
højs Skole fra 1927, Forstander fra 1937. — Arne Brandt Pedersen, f. 
1897, Lærer paa Rødding, overtog 1934 Jørgen Terkelsens og Jens Ber- 
telsens Højskole i Vraa. Hans gamle Forstander, Hans Lund, karakteri
serer ham saaledes: klar og enkel som Lærer, gennem Aarene selv- 
stændiggjort og særpræget ved Mødet mellem en gammel grundtvigsk 
Arv og Paavirkning fra den Retning indenfor grundtvigske Præster, der 
har lært af Karl Barth. — Johs. Terkelsen, Broder til Frede T., f. 1895, 
en lys og glad Tjener for Folkehøjskolen. Overtog Ry efter Rasmus
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Bording 1928. Elev bl. a. af Wartenweiler. Hos Terkelsen møder man 
noget af dette, at Højskolen er en frydelig Nyopdagelse — og dog er 
han af gammel grundtvigsk Æt i flere Led, med stadig Tilknytning til 
Højskolen. — Sune Andresen f. 1902, Lærer paa sin Far, Peter Andre- 
sens Højskole i Vinding, senere paa Snoghøj og Rønshoved; Faderens 
ejendommelige poetiske Aare er udviklet til Forfattertalent hos Sønnen, 
der ogsaa som Faderarv har Anlæg for det filosofiske; sammen med sin 
Svoger Frede Bording oprettede han i 1940 en ny Højskole paa Slottet 
Engelsholm ved Vejle; han udgiver Tidsskriftet »Dansk Tunge«, som 
er Organ, dog ikke i snæver Forstand, for den Retning indenfor Høj
skolen, der slutter sig til Aage Møllers Højskole- og Menighedssyn.

Lidt ældre end de her nævnte er Thomas Thomsen (f. 1891), der ledede 
Bornholms Højskole 1934—40 og senere har været knyttet til Stevns 
Højskole. Han er en af den yngre Højskoles mest overlegne Intelligenser. 
Maaske mere en Tænker end en Lærer. Men en dybtgaaende folkelig 
Tænkning har jo allerede og maa have sine Dyrkere i Højskolen.

I sidste Halvdel af Tyverne øvede Karl Nielsen (f. 1895) nogen Ind
flydelse blandt yngre Højskolelærere. Han havde været dansk-ameri
kansk Præst, men kom paa Holger Begtrups Opfordring tilbage til Dan
mark 1925 og blev Præst ved Frederiksborg Frimenighed og Lærer ved 
Højskolen. Ved Møder med jævnaldrende, især Højskolelærere, kæm
pede han for aandelig »Bravhed«, d. v. s. krævede, at der skulde være 
Mening bag Snakken. Kravet førte han frem med Fynd og virkelig 
Skarphed. Ogsaa offentligt talte og skrev han og mødte tit Modstand. 
I nogle Aar var han Præst for Aagaard Frimenighed. Nu bor han 
i Birkerød som fri Skribent, men naar han en Gang imellem vender til
bage til sin gamle Kampplads og tager Ordet fra Askovs eller Lise
lunds Talerstol, saa lyttes der.

Endnu skal nævnes Jørgen Bukdahl (f. 1896), der har øvet Indflydelse 
baade paa Tyvernes og Tredivernes unge Højskolelærere. Mens Karl 
Nielsen stod i den europæiske Diskussions Tegn, er Bukdahls Horisont 
væsentlig nordisk. Han er en fremragende litterær Analytiker, men søger 
gennem sine Taler som gennem sine Skrifter ud mod Helheden og har 
utvivlsomt haft Betydning i Henseende til Fordybelse af den almindelige 
folkelige og medmenneskelige Forstaaelse hos mange af sine samtidige.

Ved Tidsrummets Slutning er der ifølge Ministeriets Fortegnelse fra 
1. April 1943 58 godkendte Folkehøjskoler. Af dem har 12 et særligt
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kirkeligt Præg. (Indre Mission, Baptisterne, Luthersk Missionsforening). 
For disse kirkelige Skoler gælder det dog, at de i det sidste Tidsrum har 
nærmet sig de grundtvigske. Indenfor Indre Mission er der en voksende 
Erkendelse af, at Højskolerne maa føre deres Elever ind i det folkelige 
Fællesskab. Tre af de andre 46 Skoler ligger i København (Borups og to 
nyoprettede Skoler: Johs. Bjerres »Hovedstadens Højskole« og Frede 
Bordings »Københavns Folkehøjskole«). To Skoler er Arbejderhøjskoler 
(Roskilde, Esbjerg). Ogsaa den internationale Højskole og Folkehøjsko
len for unge Handelsmedhjælpere »Købmandshvile« ved Hørsholm har 
et overvejende Tal af Elever fra Byerne. Der er tre Gymnastikhøjskoler: 
Snoghøj, Ollerup, Idrætshøjskolen ved Slagelse, og hertil kommer — 
som Nr. 59 — den senere godkendte jyske Idrætsskole ved Vejle. 3 Fol
kehøjskoler — Testrup, Ubberup, Rødkilde — er blevet Sygeplejehøj
skoler, desuden en af de før omtalte Indre Missionshøjskoler: Børkop. 
Hertil kommer »Barnets Højskole«, Hindholm, en Skole for Børnefor
sorgsarbejdere. Endelig 31 Skoler af den almindelige grundtvigske Type. 
Tallet 59 naas med den tyske Folkehøjskole i Tinglev. — Af de her 
indbefattede Skoler er to »udvidede«, Askov og Haslev.
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Der er, som man vil se, et ret stort Antal faglige Højskoler, men det 
maa huskes, at disse Skoler i de fleste Tilfælde er gamle Folkehøjskoler, 
i hvert Fald som oftest ledet af Højskolemænd, og at de gennemgaaende 
har Folkehøjskolepræg.

HØJSKOLENS UNDERVISNING

Paa flere af Højskoleundervisningens Omraader er der i det sidste 
Tidsrum sket afgørende Ting.

Først og fremmest er der sket en Fornyelse paa Sangens Omraade.
Da den fynske Musiker Thorvald Aagaard (1877—1937) i 1905 kom til 

Ryslinge for at blive Lærer ved Højskolen og Organist ved Valgmenig
heden, var han fyldt med friske Indtryk. Han havde studeret Musik i 
København, først hos Carl Nielsen, saa hos Thomas Laub og var grebet 
— baade af den Musik, han havde fordybet sig i, og af Laubs musik
reformatoriske Tanker. I Kirkesangen vilde han med Laub bort fra baade 
det stive og højtidelige, det følelsesfuldt svulmende og det yndefuldt 
malende: Salmetonen skulde være et enfoldigt Ja og Amen til Salme
ordene, i den Aand Middelalderens Folkeviser og Reformationstidens 
Kirkesang taler ud af. I Folkesangen vilde han baade med Laub og Carl 
Nielsen tilbage til de Veje, Schulz og Weyse en Gang havde vist. Og 
Højskolen skulde skelne godt mellem saadanne Melodier, som virkelig er 
egnet til at synge af en Forsamling, og saadanne, der hører hjemme i 
Stuen ved Klaveret eller i Koncertsalen.

Ryslinge blev nu et Midtpunkt for den ny Folke- og Kirkesang i 
Danmark. Og Thorvald Aagaard var Sjælen i Bevægelsen, der ret 
hurtigt bredte sig til flere Menighedskredse, — mens Højskolen endnu 
stod afventende. I 1908 besøgte Thomas Laub Højskolelærernes Univer
sitetskursus paa Askov og havde da en kort Ordkamp med den gamle 
Sangmester H. Nutzhorn, der hævdede Romancens Ret ogsaa i Kirke
sangen. I 1909 besøgte Laub Liselund. Hvor han kom, vandt han ny 
Venner for sine Tanker. I 1912 sang Peter Jerndorff Folkeviser i Laubs 
Tilrettelægning ved det nordiske Højskolemøde paa Roskilde Højskole. 
Men først efter at Laub og Carl Nielsen var kommet i Samarbejde om 
Udgivelsen af »en Snes danske Viser« i 1915 og 1917, blev der mere al
mindelig Opmærksomhed for det ny. Da Højskolen rigtig havde set, 
hvad der var paa Færde, gik den helt med: Bestyrelsen for Foreningen
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for Højskoler og Landbrugsskoler gav Thorvald Aagaard og Oluf Ring 
den Opgave at udgive en Melodisamling til Højskolesangbogen, og de 
gik her i Samarbejde med de to Mestre Thomas Laub og Carl Nielsen. 
I den ny Samling 1922 stod de hidtil brugte Melodier Side om Side 
med dem, der betød Opvældet af noget nyt. Senere kom et Tillæg, og 
da Oluf Ring, efter Aagaards, Laubs og Carl Nielsens Død, sammen med 
Magister Mogens Wøldike udsendte en ny og ændret Udgave 1940, var 
Gennembruddet sket saa at sige over hele Linien.

Mens Kampen mellem de to Musikretninger er staaende inden for 
Kirken, har der ikke inden for Folkehøjskolen været nogen egentlig 
Kamp om denne Sag. Dels maatte Højskolen vel sige om Laubs og Carl 
Nielsens Tanker, at de var som talt ud af dens Hjerte. Dels var Thor
vald Aagaard uimodstaaelig. Det var hans urokkelige Overbevisnings 
hans utrættelige Arbejde, hans store Sangglæde og hele hans hjerte
vindende fynske Væsen, der bar Sejren hjem for den ny Sang. Thorvald 
Aagaard blev Sangens Genføder i den danske Folkehøjskole. — Oluf 
Ring, hans Ven og Medarbejder, blev ogsaa hans Arvtager. Han er Semi
narielærer, men har megen Forbindelse med Højskolen. Dels gennem sine 
Sangaftner omkring i Landet, dels gennem det enstemmige Kor, der regel-
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mæssigt under hans Ledelse synger i Radioen, er han blevet hele Folkets 
Højskolelærer i Sang. Ved hans Koraftner kommer Højskolesangbogen 
frem, tit ogsaa i Hjem, som ingen anden Forbindelse har eller har haft 
med Højskolen. Næsten 100 Aar efter Højskolens Begyndelse er det sket, 
at Højskolens Sang blev Hvermands Eje, og Ingemanns Profeti om Fol
kets gode Aand, der gennem Sangen taler til hele Folket, opfyldtes:

Fuldgerne gaar jeg i Hytten ind, 
jeg hviler hos gamle og unge, 
hvor Sangen trænger til Barnets Sind 
og genklinger paa Folkets Tunge.

Om Sangteksterne kan det ikke siges, at de ikke voldte Brydninger indenfor Folke
højskolen. Dem var der Uro om, og Uroen havde sit Udspring fra Genforeningstiden. 
En stor Del af Højskolens Sangstof var præget af Haabet om at vinde Sønderjylland 
-tilbage, og flere Steder kom Hævntanker mod den sejrende Modstander til Udtryk, i 
Forbindelse med Tanker om Generobring af det tabte Land. I 1926 ryddede Sangbogs
udvalget, der da bestod af Harald Balslev, E. Munk og Ejnar Skovrup, stærkt op i den 
lerigsprægede Del af det gamle Sangstof. Verset om »vores og Slesvigs Hævner« i Ho
strups Indvielsessang til Frerslev Højskole 1867 blev f. Eks. udeladt. Udvalgets Æn
dringer fremkaldte Modstand hos en Del Højskolefolk, især Aage Møller, og hans 
Stilling blev stærkere derved, at han ikke krævede, at saadanne Sange, som »Nedrust- 
ningen«s Tilhængere vilde have med, skulde udelades, men kun at de gamle Sange 
maatte blive staaende, til Brug for dem, der gerne vilde beholde dem. Fredsretningen 
og de mere konservative stod her stejlt over for hinanden. Til sidst fandt man en Løs
ning ved Udgivelsen af et Tillæg, som dels indeholdt de omstridte Sange, der var ude
ladt i Sangbogens Hoveddel, dels gav de ændrede Sange deres gamle Form tilbage. Til
lægget kom dog kun i Brug en kort Tid, saa fandt man ved Indrømmelser fra begge 
Sider en Form, begge Retninger kunde godkende.

Den ny Udgave af Sangbogen udmærkede sig iøvrigt ved den meget omhyggelige 
Redaktion af Teksterne og ved en Gennemgang og Udvidelse af Nutzhorns Notestof. 
Det omfattende Undersøgelsesarbejde, her krævedes, blev især udført af Ejnar Skovrup.

I den næste ændrede Udgave af Sangbogen (1940) mærkes et Indslag af Tidehvervs
bevægelsen. Inden for den yngre Slægt i Højskolen rejste der sig nogen Kritik f. Eks. 
mod Ingemanns religiøse Lyrik. Man gik dog varsomt frem med Ændringer. Men helt 
uden Spor er Tidehvervsbevægelsen ikke blevet i denne nyeste Udgave af Højskole- 
sangbogen.

Baade paa Samfundskundskabens, Historiens og Danskundervisnin
gens Omraade er der sket en Udvikling i Højskoleundervisningen, na
turligvis ikke uden Sammenhæng med den almindelige Udvikling i Sko
len i det hele i Danmark, lige fra Folkeskolen over Studiekredsene til



Thomas Laub

241

Carl Nielsen

Universitetet. Ogsaa fra den svenske Folkehøjskole udgaar der kraf
tige Impulser til den danske. Den livlige, fængslende Samtaleform ryk
ker omtrent samtidig ind paa Roskilde (Thomas Bredsdorff, Anders 
Vedel, Erik Appel) og paa Askov (Arnfred, Rosenkjær). Under den 
videre Udvikling kommer Roskilde gennem Hans Lund til at øve Paa- 
virkning paa Askov, men forøvrigt bliver det ganske naturligt Askov, 
der her gaar foran. Og der ligger sikkert ogsaa Askov-Udgangspunkter 
længere tilbage: i Poul la Cours levende Undervisning og maaske endnu 
mere i Jacob Appels i Virkeligheden helt moderne Samtaletimer i Fysik 
og Matematik. Vi maa da sige, at det, der sker i vort Tidsrum og i 
Tiden nærmest op til det, er Samtaleformens og Studiekredsformens 
fuldstændige Gennembrud.

Højskolens Undervisning i Samfundskundskab og Historie har 
selvsagt været stærkt berørt af den samtidige Gæring ude i Europa. 
Den Ungdom, der ønskede det, kunde nok paa Højskolen — stort set 
blive orienteret med Hensyn til, hvad der foregik ude i Verden. Det er 
et fælles Træk for de ny Mænd, der efterhaanden gaar i Højskolens 
Tjeneste efter Verdenskrigen, at de er levende optaget af og har søgt 
Orientering i Dagens Historie og Politik ude i Verden.
Danmarks Folkehøjskole 16
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Hvis Danskundervisningen før, trods alle gyldne Teorier, har »Bon
depige været og siddet paa Tærskel og spundet paa sin Ten«, saa er 
den, især med Hans Lund, løftet op i Højsædet. Derom vidner ogsaa 
de livlige Drøftelser af Danskundervisningen og af dens vigtigste Hjælpe
middel, Læsebogen, som i 1943 kom i ny, stærkt ændret Udgave. I den
ne Forbindelse skal det ogsaa nævnes, at Højskolen i fjerde Tidsrum 
har lagt megen Kraft ind i Skuespilopførelser. Her har Højskolelærer 
Bo Rud i Askov været særlig virksom. Ved sin Tilrettelægning af Op
førelser og maaske endnu mere ved sin egen dygtige Oplæsning af 
Dramaer har han paa dette Felt søgt at lægge nyt Land til Højskolen, 
baade til dens Hverdag og dens Fest.

Historien er nu som før Højskolens Midterfag. Her har naturligvis de 
to fremragende Faghistorikere C. P. O. Christiansen og Hans Lund 
især øvet Indflydelse. Har der været en Tid, hvor Hovedvægten lagdes 
paa Danmarkshistorien, og en anden Tid hvor Verdenshistorien kom i 
Forgrunden, saa synes nu Nordenshistoriens Tid at være inde.

Bag Historien ligger Mytologien. Paa dette Omraade er der jo i vor 
Tid sket noget revolutionerende med Grønbechs »Vor Folkeæt i Old
tiden«. Men Grønbech synes endnu ikke at være formidlet til Høj
skolebrug, selv om. der glimtvis spores stærk Paavirkning af ham.

Ejendommeligt nok pegede den fremskuende Holger Begtrup i en af 
sine sidste offentlige Taler (i Odder Valgmenighed 1935) paa Johs. 
Pedersens Værk om Israel og Grønbechs Jesus Menneskesønnen som 
Kilder til en rigere Forstaaelse af Israels Folkeliv og af den jævne Tale, 
Jesus førte til sin Samtid.

Mytologien som Livslære eller Sjælelære er genoptaget af Aage Møl
ler og efter ham af flere yngre Højskolelærere. Arnfred taler direkte 
om Sjælelivet. Han siger derom: »Naar man interesserer sig for sine 
Medmennesker, saa interesserer man sig for Psykologi, hvad enten man 
saa dyrker den litterært, mytologisk eller direkte«. — Hvor en Lærer 
magter at undervise i Sjælelære, bliver denne Undervisning altid en Ho
vedsag. Tit kan en Time i Sjælelære give en Elev, der har personlige 
Spørgsmaal at stille, Anledning til at søge Enesamtale med Læreren, — 
og saadanne Samtaler med den enkelte er selvfølgelig en meget væsent
lig Side af Højskolens Gerning. —

Næsten paa alle Omraader er der i nyere Tid foregaaet en Udvik
ling, som berører Højskolen. Naturligvis er Geografi nu noget andet
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end før. Det var en Beskrivelse af Landene, deres Byer, Bjerge, Flo
der, Næringsveje o. s. v. Nu sættes »Jorden og Menneskelivet« i Lys, 
saadan som de, levende, har Vekselvirkning med hinanden. Geografien 
er paa det nøjeste sammenknyttet med Historie og Samfundskundskab.

Til sidst skal nævnes et Fag, som har undergaaet en lignende Omvælt
ning som Sangen og Gymnastikken: Haandarbejdet. Ønsket om at forny 
Haandarbejdsundervisningen ud fra gammel dansk Folkekunst kommer 
frem paa en Række Skoler (f. Eks. Askov, Danebod, Rødding, Snog- 
høj), og i Askov udformes af Margrethe Christiansen, senere Charlotte 
Rud, en Pædagogik for Faget til Gavn for alle Skolerne som en haardt 
tiltrængt grundlæggende Oplæring af Sommerskolens Haandarbejdslærer- 
inder. Der blev nedsat et Udvalg med Anna Hald Terkelsen, senere 
Charlotte Rud, som Formand, som sørger for Materialer og Modeller 
og ordner aarlige Haandarbejdskursus.

Hele denne Fornyelse blev mulig ved Samarbejdet med vor mest 
kendte Kunstner paa Broderiets Omraade, Malerinden Margrete Drejer, 
og ved en stadig Medvirkning af Farver Ejnar Hansen, Vejle. Margrete 
Drejer udarbejdede Grundstammen af Modellerne, og Undervisningen 
tilrettelagdes efter hendes Metoder.

16*
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Samtidig benyttedes Haandarbejdsundervisningen til Kunsthistorie, 
Folklore og Boligkultur, særlig videreført af Solvejg Bording.

Sygeplejehøjskolerne betyder en Udskillelse af Sygeplejeundervisnin
gen paa Askov, hvor Ingeborg Appel gennem en Række Aar i Virkelig
heden gav en forberedende Undervisning for Sygeplejersker.

I denne Forbindelse maa det nævnes, at Kvinderne utvivlsomt i fjerde 
Tidsrum har taget stærkere Del i Højskoleundervisningen end tidligere, 
ogsaa ud over de særlige Felter, hvor de i hele Højskolens Levetid har 
virket: Kvindegymnastik og Haandarbejde. Dette »ud over« gælder, 
foruden Skoleledere som Jørgine Abildgaard og Maren Grosen og flere, 
der tidligere er nævnt, i særlig Grad Kamma Laursen, Askov, Adia Frost, 
Vallekilde, Grete Mølbak Frederiksen, Støvring, og Solvejg Bording, 
Snoghøj.

LOVGIVNING

Trediverne er især præget af den indre Spænding, der fylder Europa. 
Men herom, ligesom om den Barth’ske religiøse Bevægelse, der sikkert 
har haft megen Betydning ogsaa for Højskolen, er der skrevet andet
steds.

Selvfølgelig mærkes den økonomiske Krise stærkt i Folkehøjskolen, og 
den gør sit til at drive det Lovgivningsarbejde frem, som munder ud i 
den ny Højskolelov. Forud for Arbejdet med den gik en Samvirken 
mellem Undervisningsminister Jørgen Jørgensen og en Kreds af grundt
vigske Skolefolk, deriblandt ikke faa Højskolemænd. Som Grundtvigs 
Tanker om kirkelig Frihed altid har fundet Tilslutning i den Del af 
Højskolen, man kalder den grundtvigske, saaledes ogsaa Grundtvigs og 
Koids Tanker om Frihed i Skoleforholdene. Efter at Undervisningsmini
ster Borgbjerg i det Skolelovforslag, der fremsattes i Vinteren 1933—34, 
havde medtaget Bestemmelser om et tvunget 8. Skoleaar, traadte i For- 
aaret 1935 en Kreds af Mænd sammen i et »Udvalg for Skolefrihed« med 
Seminarieforstander P. J. M. Vinther som Formand. Ved Siden af Vin
ther lagde især Uffe Grosen et stort Arbejde ind her. Efter at Jørgen 
Jørgensen, Bispegaarden — gammel Vallekildeelev — i Efteraaret 1935 
var blevet Minister, lykkedes det at faa det tvungne 8. Skoleaar ud af 
Lovforslaget, og Udvalget fik Indflydelse ogsaa paa andre Punkter t 
Skoleloven af 1937. Efter dette begyndende Samarbejde med Undervis-
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ningsministeren fulgte mere. Først paa Aaret 1939 nedsatte Ministeren 
et saakaldt Ungdomsudvalg, hvori flere Højskolemænd fik Sæde, deri
blandt Arnfred, Bækhøj, Lund, Grosen. Paa Grundlag af dette Udvalgs 
Betænkning, der afgaves ved Nytaarstid 1941, forelagde Ministeren For
slag til nye Love 1) om Folkehøjskoler og andre tilsvarende Skoler for 
voksen Ungdom, 2) om Ungdomsskoler for 16—18 Aars Alderen, 3) om 
Efterskoler, 4) om Aftenskoler. Det første af disse Forslag indeholdt ret 
væsentlige Forandringer i Forhold til den gamle Lov: en Højskole, der, 
ogsaa m. H. t. Beliggenhed, var godkendt af Undervisningsministeren, 
skulde lige fra Begyndelsen kunne modtage statsunderstøttede Elever og, 
efter første Aar, Statstilskud; Forhøjelse af Statens Tilskud, ogsaa til Ele
verne; Mulighed for Statslaan til Højskoler, der vilde være selvejende In
stitutioner; en fælles Tilsynsmand for de forskellige Arter af Ungdoms
skoler; et Højskoleraad, som Ministeren kunde spørge i Tvivlstilfælde. — 
Indenfor Højskolen rejste der sig nogen Kritik fra enkelte Sider. Ganske 
naturligt har Højskolen altid været paa Vagt over for Indgreb i den Fri
hed, som hele Arbejdet staar og falder med. Ogsaa nu var der nogle, 
der ikke følte sig sikre paa, at der ikke bag Statens store Velvilje skjulte 
sig nogen Lyst til at faa Haand i Hanke med Højskolerne. Kritiken, der 
især førtes frem af Holger Kjær og Frede Terkelsen, rettedes bl. a. mod 
Bestemmelserne om, at Ministeren skulde godkende en Højskoles Belig
genhed, at Forslaget gav Skoler med ca. 100 Elever en vis Fortrins
ret, mod Højskoleraadet og mod Overgangen fra en særlig Konsulent for 
Højskoler og Landbrugsskoler til en fælles Konsulent for Ungdoms
undervisning. Efter at der ved et Forhandlingsmøde i Odense var givet 
nærmere Begrundelse for de forskellige Bestemmelser, og Frede Terkel
sen kom til at deltage i de følgende Forhandlinger med Minister og 
Folketingsudvalg, lagde Bølgegangen sig, for saa vidt angik Højskole
loven.

Derimod var der fortsat Kritik mod Højskolemændene i Ungdoms
udvalget, fordi de — i tilsyneladende Modsætning til deres Stilling til 
et tvunget 8. Skoleaar — var gaaet med til et Forslag om tvungen Un
dervisning for ufaglært Ungdom i Byerne i 16—18 Aars Alderen. Ud
valgsmedlemmerne gjorde gældende, at de ved deres Stilling i den Sag 
ikke havde givet Tilslutning til Tanken om Undervisningstvang. Men 
naar de ikke stemte imod Forslaget, var det i Erkendelsen af, at Forsla
get ikke berørte Landboungdommen, at Højskolen ikke havde fundet
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Vej til Byungdommen, og at Højskolen derfor ikke, navnlig ikke i et 
Øjeblik, da Forholdene stærkt kaldte paa Samarbejdets Aand, burde 
stille sig i Vejen for, at andre paa deres Maade prøvede at faa Tag i en 
Del af denne Ungdom. Hertil kom, at Tvangen først skulde indtræde, 
naar man i en Aarrække havde prøvet paa Frivillighedens Grund. Det 
var selvfølgelig kun med Overvindelse, Højskolens Mænd gik med her. 
Men nu rejste der sig indenfor Lærerkredse i Folkeskolen en overra
skende Opposititon, og Tanken om tvungen Ungdomsundervisning faldt 
dog til Jorden. Skulde den komme op igen, og under Forhold der tillader 
en friere Brydning mellem Danske indbyrdes, vil den møde en alminde
lig Modstand fra den grundtvigske Højskoles Side.

Med enkelte Ændringer, deriblandt Udeladelse af Højskoleraadet, 
blev den ny Højskolelov vedtaget i Foraaret 1942 og stadfæstet 4. Juli. 
Som Helhed betyder denne Lov en Bedring af Højskolernes økonomiske 
Stilling, en lettere Adgang for unge med smaa Midler til at komme paa 
Højskole, og endelig ogsaa en lettere Adgang til Oprettelse af ny Høj
skoler.

I Henseende til det sidste, Oprettelse af ny Højskoler, har fjerde Tids
rum nærmest vist Stilstand ligesom ogsaa med Hensyn til Elevtallet, der 
bortset fra Krigs- og Krisesvingninger har holdt sig i Nærheden af 6000. 
Der var ved Periodens Begyndelse 57 Højskoler, ved dens Slutning er 
der, som nævnt, 59.

NYT HØJSKOLEFORSØG

I 1934 blev der gjort et Forsøg med en ny Højskoleform: Folke Trier 
Hansen, Søn af Povl Hansen i Vallekilde, aabnede i Abild Landbohjem 
ved Tønder en Skole, hvor man fik Undervisning den halve Dag og med 
legemligt Arbejde den anden Halvdel af Dagen betalte for sit Ophold. 
Skolen har nu gaaet i 10 Aar, og der er Tegn til at den vil stifte Skole. 
Helt uden Forbillede er den forøvrigt ikke. I Lundsmark, syd for 
Ribe, begyndte Malerinden Agnes Smidt sammen med Højskolelærer 
M. P. Ejerslev i 1922 en lille Skole, tænkt som en Art Anneks til Askov, 
hvor en lille Kreds af unge, der nylig havde været paa Askov, fortsatte i 
Studiekredsform med Fordybelse i enkelte Emner. De havde Skoletimer 
om Formiddagen, Landbrugsarbejde om Eftermiddagen. Skolen fik ingen 
lang Levetid, men er altsaa nu som Skoleform staaet op igen i Abild. For- 
øvrigt har den Sidestykker i Udlandet, i hvert Fald hos Wartenweiler i
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Schweiz. — Beslægtet med denne ny Højskoleform er Københavns 
Folkehøjskole (Frede Bording), hvor Elever, der har deres Arbejde i 
Byen, fortsat passer dette Arbejde om Dagen, men faar Undervisning 
om Aftenen paa Skolen, hvor de ogsaa bor og faar deres Kost.

SLUTNING

Ved Tidsrummets Slutning er Danmark paa femte Aar besat af en 
fremmed Krigsmagt. For Højskolerne har det været bevægede Aar. 
Mange af Skolerne er taget i Brug til militære Formaal. Lærere og Elever 
har da maattet udvandre til andre Skoler, der havde saa rigeligt med 
Rum, at de kunde laane ud til de husvilde, eller til ledige Herregaarde, 
Bøndergaarde og Hoteller. Stort set har Skolerne gaaet deres Gang 
trods alle Besværligheder.

I en Tid som denne vender mange Blikket baade mod Fortiden og 
mod Fremtiden. Gamle Tanker dukker op og skal drøftes paany. Maaske 
var det netop dem, der skulde føres ud i Livet, naar der igen bliver 
aabent Vande?

Grundtvigs Sorø-Tanke tages frem. Professor Hal Koch griber den og 
løfter den op for Dansk Ungdoms Samvirke, den store fælles Forening 
for folkeligt Ungdomsarbejde i disse Aar. Tanken formes som en Leder- 
Skole for Ungdomsforeningerne. En Skole først og fremmest i Samfunds
kundskab, til Vækkelse af Samfundssind.

Indenfor Højskolen tales der mere om Grundtvigs Göteborg-Tanke. 
Det er C. P. O. Christiansen, der fører den frem. Han har længe arbejdet 
paa at give sin Skole, Frederiksborg Højskole, der nu ogsaa hedder 
Grundtvigs Højskole, nordisk Præg, med faste svenske og norske Lærere 
og megen Vægt lagt paa Oplysning om Broderlandene. Hos ham former 
Göteborg-Tanken sig til en fælles nordisk Folkehøjskole, egentlig hver
ken noget »Göteborg« eller noget »Sorø«, snarere et nyt Askov, men et 
der endnu mere end det gamle lægger Vægten paa det nordiske, og helst 
skal ligge midt i Norden, et Sted i Göteborg-Trakten.

Med utrættelig Iver har Christiansen virket for Tanken. I 1938 rejste 
Undervisningsminister Jørgen Jørgensen den ved et Møde af nordiske 
Undervisningsministre, og Spørgsmaalet blev ved Mødet indgaaende 
drøftet. Senere er der i Sverige fremkommet flere Planer, der stadig er
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under Drøftelse. Herhjemme blev der i 1942 paa Forslag af Højskolelæ
rer Ernst Fink, Uldum, dannet Studiekredse inden for Højskolen, især 
for yngre Højskolelærere, med det Formaal at faa Rede paa Grundtvigs 
Tanker om Sorø og Göteborg og gennemtænke dem med Nutidsforhold 
for Øje. C. P. O. Christiansen og Holger Kjær udsendte en Bog, der 
giver udførlig Vejledning i Spørgsmaalet: »Grundtvig, Norden og Gö
teborg«. Hen mod Tidsrummets Slutning stiftedes Forbundet »Venner 
af Göteborg-Tanken«, der i August 1944 talte over 300 Medlemmer. 
5.—11. August holdtes paa Grundtvigs Højskole, Frederiksborg, et 
Kursus, der maa »ses som det første Forsøg paa i Praksis at fastlægge 
Rammerne for Undervisningen paa den fællesnordiske Højskole ved Gö
teborg («Kungälv-skolen«), som det er C. P. O. Christiansens Drøm at 
faa rejst ...« (Vald. Nielsen).

Her i Danmark er det dog ikke alene Christiansens Göteborg-Tanke, 
man arbejder med. Ejnar Skovrup har som andetsteds nævnt stillet For
slag om en fri Lærerskole, Holger Kjær ligeledes om en fri Lærerskole 
og en Lærerhøjskole; Kjær arbejder dog sammen med Christiansen, idet 
han kan tænke sig en Folkehøjskole knyttet sammen med den paatænkte 
Lærerskole og Lærerhøjskole. Andre Kredse i Højskolen er mere op
tagne af Tanken om en Kirkeskole, som foreslaaet af Anders Nørgaard.

Som Tidsrummet begyndte med et »Vikingetog« ud mod fremmede 
Egne, synes det at løbe ud i en Art Korstog. Ligesom Kirken i Middel
alderen vendte sig mod sit første Midtpunkt Jerusalem, saadan er der 
indenfor Højskolen en Bevægelse rettet mod de gamle Midtpunkter Sorø- 
Göteborg og hvad dermed staar i Forbindelse.

Dog tør det siges, at Dagens Opgaver ikke bliver forsømt i Højskolen. 
Og det er muligt, at de, naar den nuværende Urotid gaar ind i Fredens 
Fase, vil kalde med endnu større Styrke, ja maaske med en saadan 
Styrke, at de mange store Planer om ny Skole-Brændpunkter maa lægges 
til Side, til man er kommen længere ind i Højskolens andet Aarhundrede.

At skrive de sidste 25 Aars danske Højskolehistorie har været ugør
ligt, da Tidsrummet endnu er uafsluttet, og Historie ikke skal være Nær
billede. Hvad her er forsøgt, maa da ses som nogle Træk og nogle Ind
tryk, der søger deres Berettigelse i, at de er nedskrevne af en samtidig.
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Af

LARS BÆKHØJ

I. Rene Højskoer, Fagafdelinger og Fagskoler.

Ved det 4. nordiske Kirkemøde i København i 1871 udtalte Ludvig 
Schrøder om Folkehøjskolens Gerning:

»Naar en flok voksne mennesker er samlede paa en skole, der ikke 
har nogen eksamen til sit endemaal, saa bliver der ikke alene spørgs- 
maal om, hvad vi, lærerne, har at sige, men ogsaa om, hvad de unge vil 
tage imod. Dér, hvor lærernes ævner og lærlingenes trang mødes til en 
given tid, dér ligger skolens gjerning.

Der kommer rimeligvis aldrig den tid, da vi kan sige: nu har vi 
et fuldstændigt program; programmet maa i tidens løb forandre sig sam
men med folkets udvikling. Jeg vil da heller aldrig haabe, at folkehøj
skolen skal blive en institution i den forstand, at den staar færdig og 
afsluttet, men jeg vil haabe, at det altid vil være saaledes, at folke
højskolen bæres af de enkelte personligheder, der giver sig i dens tje
neste; duer disse ikke, vil skolens virksomhed af sig selv standse.«

Dersom dette Program fastholdtes, maatte man vente, at der vilde op- 
staa Folkehøjskoler af forskellig Form, alt efter de enkelte Personlig
heders Særpræg og efter Arten af den Elevkreds, de kunde samle om
kring sig.

Det var dog naturligvis ikke Schrøders Mening, at en hvilken som 
helst Skoleform, som Lærere og Elever kunde enes om, skulde kaldes 
en Højskole. I den samme Tale siger han om Højskolens Maal:

»Højskolen vil aabne de unges øjne for livets store udsigter, føre 
dem ud af det snævre, for at de kan se paa det store menneskeliv i dets 
forskjellige kredse. Og vi vil, om muligt, tænde en kjærlighed i deres 
sjæle, som kan opflamme dem til at føre et daadfuldt levnedsløb ... lære 
dem, at livet er poesi, ... at gavn og glæde kan følges ad ... folke
højskolens gjerning maa være som Johannes døberens ... at oplive sam-
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fundsbevidstheden, ikke blot i forholdet til dem, der lever samtidig 
med os, men saaledes, at den ogsaa kommer til at omfatte de slægter, der 
har været, og dem, der skal komme ... at oplive mindet og oplive haabet. 
... Det vil klinge igjennem vor hele tale som en grundtone, at naar vi 
vidner om mindet og om haabet i det menneskelige og i det folkelige, da 
véd vi godt, at dette ikke er det ypperste, men at vort vidnesbyrd der
om maa bøje sig for det store vidnesbyrd, som Herrens menighed har at 
aflægge om det, der varer evindelig.«

Som det fremgaar af Beskrivelsen af de Skoler, der blev grundlagt 
før 1864, var disse ret forskellige. Og der stod undertiden indenfor den 
enkelte Skole Kamp om, hvilket Præg Undervisningen skulde have.

Denne Brydning mellem de forskellige Retninger fortsattes, da de 
mange Skoler oprettedes efter 1864.

Forskellighederne fremtraadte baade i det aandelige Retningspræg og 
i Undervisningsfagenes Fordeling paa Timeplanen.

De saakaldte bjørnbakske Højskoler, der adskilte sig fra de grundt
vigske ved at lægge større Vægt paa reelle Kundskaber, forsvandt op 
mod Aarhundredskiftet. Omkring 1890 fik vi tre indre missionske Skoler, 
og disses Tal er senere stærkt forøget. Ogsaa Baptisterne har en Folke
højskole. I 1910 oprettedes Arbejderhøjskolen i Esbjerg. I 1930 overtog 
Arbejdernes Oplysningsforbund Thomas Bredsdorffs Højskole ved Ros
kilde og omdannede den til Arbejderhøjskole.

Om de tre Retninger af Skoler, vi har haft i de senere Aar, kan 
man sige, at de grundtvigske Højskolers Oplysning har tre Hovedlinier: 
en dansk-folkelig, en kristelig og en almenmenneskelig. De indremis
sionske Skoler følger de samme Linier, men lægger Hovedvægten paa 
den kristelige. Arbejderhøjskolerne følger en dansk, en almenmenne
skelig og en social Linie.

I alle tre Skoleformer tilsigtes der en personlighedspræget Oplys
ning, der stiller Eleven frit overfor den Oplysning, der gives, efter det 
gamle Ord: Hver nyde, som han nemmer, da ingen sker Uskel. Dette 
følger alene deraf, at Eleverne frit kan vælge den Skole, de ønsker at be
søge, og at de frit kan forlade den, dersom dens Form ikke tiltaler dem. 
Lærernes Magt ligger alene i den Inderlighed og Varme, hvormed de kan 
fremlægge deres særlige Syn paa de grundlæggende Livsværdier, og i 
deres Evne til at vinde Elevernes Tillid.

Indenfor hver af de tre Retninger kan der være Forskel paa den Plads,
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man giver de forskellige Undervisningsfag, og herved opstaar der atter 
visse Forskelligheder.

Da Eleverne i de første Aartier næsten udelukkende kom fra Landbo
hjem, — ja, flere af Skolerne kaldte sig, som det tidligere er meddelt, 
højere Bondeskoler — saa var det naturligt, at man ogsaa meddelte nogen 
faglig Undervisning i Landbrug, Det blev dog snart tydeligt, at der ikke 
kunde blive Plads til nogen virkelig grundig Landbrugsundervisning, 
naar der skulde være Tid til Højskolens egentlige Gerning. Og i 1867 
oprettedes da en særlig Landbrugsskole, som skulde følge Højskolens 
Undervisningsmaade og arbejde i dens Aand. Ved mange Folkehøjsko
ler fortsatte man dog med at give nogen Undervisning i Landbrugsfag.

Foreningen af Landbrugs- og Højskoleundervisning dukkede dog se
nere op igen i Husmandsskolerne. De regnes til Landbrugsskolerne, men 
danner en særlig Gruppe indenfor disse.

Anders Jørgensen, Høng, var tidligt begyndt med ved Siden af Høj
skoleundervisningen at give Undervisning i saadanne Fag, der kunde 
hjælpe Husmænd til at faa større Udbytte af deres smaa Brug. I 1894 
kundgjorde Jens Nielsen, Klank, at han til Vinter vilde oprette en Klasse 
for Undervisning i Husmandsbrug (Husmandsskole). Omkring Aarhun- 
dredskiftet begyndte daværende Lærer paa Frederiksborg Højskole, 
N. J. Nielsen-Klodskov, at arbejde for Oprettelsen af en selvstændig 
Husmandsskole. Det lykkedes at faa et særligt Statstilskud dertil; og i 
1903 indviedes »Kærehave Landbrugs- og Husholdningsskole« ved Ring
sted med Nielsen-Klodskov som Forstander. I 1907 aabnedes »Den jy
ske Husmandsskole« i Borris ved Skjern. I 1910 blev Jens Nielsen For
stander her.

Disse to Skoler er dog senere gaaet over til at blive almindelige Land
brugsskoler. Men i 1908 indviedes »Fyns Stifts Husmandsskole« ved 
Odense. Og under den rigt begavede Botaniker og Socialøkonom Jakob 
E. Langes Ledelse i Aarene 1918—34 blev der her lagt en solid Grund 
for en Undervisning for unge, der vil drive Husmandsbrug. Senere er 
fire Højskoler gaaet over til at blive Husmandsskoler: »Store Restrup« 
i Himmerland i 1918, »Høng Højskole« paa Sjælland 1925, »Djurslands 
Højskole« ved Grenaa og »Vinding Højskole« ved Vejle i 1939.

Undervisningen paa disse Skoler er tilrettelagt ud fra den Tanke, at 
de unge, der skal være Husmænd eller Husmandskoner, ikke kan faa 
Raad til at besøge baade en Højskole og en Fagskole; derfor nxaa begge
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de to Skolers Undervisning gives her i sammentrængt Form. Det er 
dog vist almindeligt, at Oplysning om Samfundsspørgsmaal optager en 
forholdsvis større Plads paa Undervisningsplanen end paa de almindelige 
Folkehøjskoler. Skolerne ejes af Husmandsforeningerne.

Paa samme Maade som man fra først af havde optaget Landbrugsun
dervisning paa Højskolerne, blev der først i Vallekilde og senere ved 
mange andre Skoler oprettet Haandværkerafdelinger.

I 1904—05 var der 71 Højskoler i Virksomhed. Af disse havde de 25 
Haandværkerafdelinger. Og af 3227 Elever i alt paa Vinterskolen var 617 
paa Haandværkerafdelinger.

Men ogsaa her viste det sig at være vanskeligt at faa Plads til en 
grundig faglig Undervisning uden at skade den egentlige Højskoleunder
visning. I 1922 oprettedes den første særlige Haandværkerhøjskole. Se
nere er flere fulgt efter. Og efterhaanden er næsten alle Haandværker
afdelinger ved Højskolerne nedlagt. I 1943 havde kun 6 Folkehøjskoler 
en saadan Afdeling.

Ved Vallekilde Højskole var der omkring 1890 oprettet en Afdeling, 
der gav en særlig Uddannelse for Sømænd og Fiskere. Den arbejdede 
godt i en Aarrække, men dels gik Tilslutningen efter Aarhundredskiftet 
noget tilbage, dels var Povl Hansen, der var bleven Forstander efter 
Triers Død, Tilhænger af »den rene Højskole« og saa med Forventning 
hen til den Dag, da Afdelingerne kunde nedlægges, dels ønskede nogle 
en selvstændig Fiskerhøjskole.

I 1908 begyndte cand. mag. Andreas Otterstrøm en Fisker høj skole i 
lejede Lokaler ved Kerteminde. I 1913 fik Skolen sin egen smukke Byg
ning i Snoghøj ved Lillebelt. I 1919 blev Otterstrøm Ejer af Skolen, hvis 
Opførelse var bekostet af Fru Meldola til Snoghøjgaard. Fiskerhøjskolen 
havde en særlig Bevilling paa Finansloven og var ikke optaget paa For
tegnelsen over anerkendte Højskoler.

Skolen fik imidlertid ikke saa stor Tilslutning, at Otterstrøm mente, 
han kunde fortsætte; og i 1925 solgte han Skolen til de to Gymnastik
lærerinder Jørgine Abildgaard og Anna Krogh. Og dermed var Fisker
højskolens Saga foreløbig ude. Otterstrøm døde som Adjunkt i Sønder
borg i 1938.

Husholdningsundervisning blev først ret sent taget op som Fag paa 
Højskolerne; og Husholdningsskolerne er derfor ikke paa samme Maade, 
som Landbrugsskoler, Haandværkerhøjskoler og andre, Børn af Folke-



Andelsskolen ved Middelfart

Fyns Stifts Husmandsskole ved Odense
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højskolen. Men Fru Magdalene Lauridsen, der var Medstifter af Dan
marks ældste Husholdningsskole i Sorø, havde dog været Elev paa 
Askov Højskole. Og saa vel Sorø som mange andre Husholdningsskoler 
ledes i Dag i Højskolens Aand og følger, saa vidt Undervisningens Art 
tillader det, Folkehøjskolens Arbejdsmaade.

Ved Loven af 4. Juli 1942 blev Husholdningsskolernes Forhold til Sta
ten, hvad Tilskud angaar, ordnet paa samme Maade som Højskolernes. 
Husholdningsskolerne er saaledes, selvom man ikke kan sige, at de er 
en Gren paa Folkehøjskolens Stamme, dog saa nær beslægtede med 
den, at de kan siges at høre til den Gruppe af frie Ungdomsskoler, der 
udgør det særlige Træk i dansk Ungdomsopdragelse. Husholdnings
afdelinger ved Højskoler har der stadig været siden Aarhundredskiftet; 
i 1943 var der 6.

I 1910 oprettedes ved Støvring Højskole en Afdeling til Uddannelse 
af Brugsforeningsuddelere. Afdelingen fik god Tilslutning. Elevtallet 
laa i mange Aar omkring 30. Men der trængtes i Andelsforeningerne til 
en mere omfattende Uddannelse og af et større Antal Personer. Og i 
1932 rejste »Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger« en stor og 
veludstyret Skole mellem Middelfart og Strib. Da denne Skole kom i 
Gang, blev Støvrings Afdeling nedlagt.

Den danske Andelsskole er særlig beregnet for unge Mænd og Kvin
der, der har eller søger Ansættelse i en Andelsvirksomhed. Undervis- 
ningsomraadet er som Handelsdagskolernes med Tilføjelse af det, der 
særlig vedrører Andelsbevægelsen. Skolens Kursus strækker sig over 
9 Mdr. Undervisningen ledes i Højskolens Aand. Forstander L. A. 
Godsk var tidligere Friskolelærer i Odense. Skolen er ikke anerkendt 
som Folkehøjskole.

Forholdet mellem den egentlige Højskoleundervisning og en lempelig 
faglig Forberedelse til det Erhverv, Eleverne agter at søge deres Næ
ring ved, har altid været ivrigt drøftet blandt Folkehøjskolens Arbejdere. 
Og de forskellige Synspunkter har stadig været hævdet med omtrent de 
samme Argumenter.

Ved Forhandlingsmødet i Dalum i 1891 drøftedes Forholdet mellem 
Folkehøjskoler og Fagskoler. Og her faldt mange Udtalelser for og 
imod en Blanding af Højskole- og Fagundervisning.

Alfred Povlsen udtalte: »Højskolen vil lære Ungdommen at finde 
sig selv i Forholdet til Gud og Verden, den bestræber sig for at frem



kalde den indadvendte Aandsvirk
somhed, vender sig mod det centrale 
i Tilværelsen og betragter det som en 
Hovedopgave at give det unge Men
neske Midtpunkt eller fast Grund
vold for sin Karakterudvikling. Fag
skolens Virksomhed er jo lige mod
sat rettet paa Objektiviteten, idet den 
søger at dygtiggøre Ungdommen til 
sin rent timelige Virksomhed, bestræ
ber sig for at fæste Øjet og Tanken 
paa de Ting og Værdier, som ligger 
udenfor Mennesket selv. Folkehøj
skolens Fremgangsmaade kan vi be
tegne som midtpunktsøgende og Fag
skolens som midtpunktflyende.

Livets Orden er denne: først Guds
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Niels Bukh

riget og derefter alle de andre Ting.
Og Skolens Lov og Orden maa være Livets. Derfor skal Højskoledan
nelsen gaa forud for Fagdannelsen.

Aandspaavirkning kræver først og fremmest Stilhed og Ro i Sjælen. 
Der, hvor der er Travlhed, er Ordet magtesløst. Men Fagskolen fører, 
som naturligt er, Travlheden med sig. Den kræver Hjernens og Tan
kernes Opmærksomhed alene for sig og overlader kun Højskolen Hvile
timerne. Dermed er denne ikke tjent. Den maa have hele Opmærksom
heden, dersom den skal udrette noget helt!«

Anders Jørgensen, Høng, hævdede, at det skadede ikke hans Høj
skole at have fem Timer om Ugen til Undervisning i Have- og Hus
mandsbrug, han længtes efter den sjette Time med. Det gælder om at 
tage op i Skolen, hvad man selv er hjemme i og kan fremstille for 
Eleverne saaledes, at deres Krav sker Fyldest, og at de mødes med Læ
reren i Forstaaelsens Glæde.

Grønvald Nielsen holdt paa, at dersom der ikke var Haandværkerafde- 
linger ved Højskolerne, vilde mangen Haandværker af Bybefolkningen 
slet ikke komme i Forhold til Højskolen, og det var dog ikke uden gen
sidig gavnlig Virkning for Land- og Byfolket at mødes og paavirke 
hinanden indbyrdes. Haandværkssvenden, der havde set sig om, var i
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Besiddelse af en vis Dannelse, der ikke skulde overses. Det havde sin 
Betydning, naar der ude fra den store Verden kunde bringes ligesom lidt 
Røre og Afveksling ind i de smaa hjemlige Forhold.

Alfr. Povlsen sluttede Forhandlingen med at sige: »Vi skulde over
drage til Efterslægten Højskolen og dens stille Gerning saa aandeligt 
ren og ophøjet som muligt!«

Alfr. Povlsens Tanker om den rene Højskole er ikke slaaet igennem. 
Der findes fremdeles Fagundervisning i mange Afskygninger ved Høj
skolerne. Han lukkede selv senere en Art Fagundervisning ind ved sin 
Skole i Form af en Delingsførerafdeling.

II. Skoler med særlige Opgaver og Faghøjskoler.

I 1905 oprettedes en Højskole for unge Handelsmedhjælpere. Papir
handler Louis Petersen (1848—1904) var i mange Aar stærkt optaget af 
Tanken om Oprettelsen af en Folkehøjskole for unge Handelsmænd. Syg
dom og en tidlig Død hindrede ham i at udføre den. Men hans Enke 
Fru Ludi Petersen (1855—1918), der delte sin Mands Ønsker, fik efter 
hans Død Skolen oprettet.

Den indviedes 3. November 1905 og fik Navnet »Købmandshvile«. 
Dens første Forstander var cand. teol. Johs. Fog-Petersen, nu Stifts
provst i Odense. Han afløstes i 1914 af Vilh. Saxtorph, men denne igen 
af cand. teol. Holger Brøndsted, som har været Forstander siden 1916. 
Brøndsted er Præstesøn født i 1889. Han blev i 1932 dr. phil. paa en 
Afhandling om den spanske Mystiker Juan de la Cruz.

I Bestemmelserne om Skolens Arbejdsmaade hed det, at der skulde 
undervises i Handelsfag, Legemsøvelser og Sang; men Skolens Hoved- 
formaal skulde være gennem Foredrag og personlig Paavirkning at aabne 
Elevernes Blik for »Livets højere Værdier«.

Fru Ludi Petersen var selv Lærerinde ved Skolen; og hun gjorde 
den til et Hjem for de unge. Hun gav med Glæde Skolen og de unge 
sine bedste Kræfter, til hun døde 63 Aar gammel.

Der har i nogle Somre været holdt Skole for Kvinder, men i den 
længste Tid kun for Mænd. Elevtallet har ligget omkring 30.

Den internationale Højskole ved Helsingør er udsprungen af Tan
ken om, at Folkehøjskolen skulde gøre en særlig Indsats i den Kamp for
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Ollerup Gymnastikhøjskole

Folkeforsoning og Fred, der optog saa mange Sind efter den store Krig 
1914—18.

Barnets Højskole. Den gamle Hindholm Højskole, der var oprettet 
af Børnevennen Anders Stephansen, er genopstaaet i en ny Skikkelse i 
sin første Grundlæggers Aand. Det er Ludvig Beck, der vel er den, 
der i vore Dage med størst Ildhu og Hengivelse er traadt i Stephansens 
Spor, som har faaet Skolen oprettet. Han har ønsket, at der maatte 
komme noget af Folkehøjskolens Aand ind i Børneforsorgsarbejdet; og 
det søger han opnaaet ved at samle paa en Højskole saadanne unge, som 
kan tænke sig at gaa ind i Børnesagsarbejdet.

Skolen begyndte i 1934. Der er Fællesundervisning for Mænd og 
Kvinder i henholdsvis 5 og 3 Mdr. som paa andre Højskoler. Indtil 1938 
lededes Skolen af Beck. Men fra dette Aar har Keld Mølbak, der er Søn 
af Dr. Marius Kristensen, Askov, og Agnethe Jensen, Datter af Forstan
der Aage Jensen, Hadsten, overtaget Skolens Ledelse. De har som »Høj
skolebørn« og dygtige og trofaste Mennesker gode Betingelser for at
Danmarks Folkehøjskole 17
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føre Arbejdet videre. Fra 1940 er der videregaaende Undervisning for 
Arbejdere i Børneforsorgens Tjeneste.

Diakonhøjskolen i Aarhus er oprettet af Indre Mission. Den begyndte 
sin Virksomhed i November 1920, men først i 1928 blev den godkendt 
som Folkehøjskole. Dens Undervisningsform falder i det væsentlige 
sammen med Folkehøjskolens. Dens Formaal angives saaledes: »Ved Un
dervisningen og i det daglige Samliv søger Skolen at uddybe og berige 
Elevernes Personlighedsliv og sætte det i dyb og inderlig Afhængighed 
af Menighedens Herre, saa de faar Lyst til at gøre Tjeneste i Menig
heden.« Undervisningen bestaar af et 5-Mdrs. Kursus, 2—3 Aars prak
tisk Uddannelse og derefter et 10-Mdrs. afsluttende Kursus. Diakonerne 
gør Tjeneste ved Aandssvagepleje, Sindssygepleje, alm. Sygepleje, i 
Redningsarbejdet, i Børnesagen og i andet Menighedsarbejde. Skolen 
har i Reglen haft omkring 50 Elever.

Ledende Mænd indenfor Skytteforeningerne var af den Mening, at 
det vilde være af stor Betydning, om Delingsførerne havde været paa 
Højskole, saa der fra dem kunde udgaa en god Paavirkning til Gym
nasterne. Og det blev da foreslaaet, at der skulde oprettes Delings
førerafdelinger ved nogle Højskoler, saa at unge Mænd og Kvinder 
kunde faa Uddannelse som Gymnastikledere sammen med et almindeligt 
Højskoleophold.

I 1903 oprettedes en saadan Afdeling ved Hadsten Højskole under 
Ledelse af P. Lauridsen, i 1904 en ved Vejstrup Højskole med L. Faurby 
Stengaard som Leder, og i 1905 fik Ryslinge Højskole sin Delingsfører
afdeling under den ildfulde og energiske Gaardejer Jens Ovesens Le
delse.

Disse Afdelinger virkede særdeles tilfredsstillende, da de unge, som 
meldte sig til denne Uddannelse, ret ofte — ved Siden af at de havde 
gode gymnastiske Anlæg — ogsaa var opvakte og alment interesserede, 
saa de egnede sig til at være Vejledere for Ungdommen ude i Kredsene.

I 1914 oprettedes en Afdeling ved Ollerup Folkehøjskole med Niels 
Bukh som Leder. Niels Bukh er født i 1880 og vokset op i Vallekilde, 
hvor hans Fader var Lærer. Han var fra Barn fortrolig med Højskolelivet 
og indlevet med den Ling’ske Gymnastik. Han havde søgt Uddannelse 
ved Højskoler og Landbrugsskoler, i nogle Aar drevet Landbrug, gen 
nemgaaet Statens etaarige Kursus i Gymnastik og i Naturfag, og 32 Aar
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Snoghøj Folke- og Gymnastikhøjskole

gi. tog han Lærereksamen fra Vordingborg Seminarium. Fra sit 18. Aar 
havde han til Stadighed ledet Gymnastik og havde vist sig i Besiddelse 
af ganske særlige Evner som Leder. I 1912 og 1913 havde han ledet dan
ske Opvisningshold i Udlandet.

Hans Delingsførerafdeling voksede ogsaa hurtigt; og det blev snart 
klart, at hvis ikke der blev sat en Grænse for Afdelingens Vækst, vilde 
Ollerup Folkehøjskole miste sit Præg af almindelig grundtvigsk Høj
skole.

Niels Bukh byggede da i 1919—20 Ollerup Gymnastikhøjskole. Dens 
Hovedformaal skulde være Uddannelse af Delingsførere og Fremme af 
Legemskultur i Almindelighed, men det skulde ske i Forbindelse med 
Højskoleundervisning og paa Folkehøjskolens aandelige Grundlag. For
stander og Lærere ved Folkehøjskolen lovede at hjælpe med ved denne 
Del af Undervisningen.

Skolen fik straks et betydeligt Statstilskud baade direkte og til 
ubemidlede Elever. Men den blev ikke foreløbig optaget paa Forteg-

17*
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nelsen over anerkendte Folkehøjskoler. Da Snoghøj Gymnastikhøjskole i 
1925 blev anerkendt som Højskole, blev ogsaa Ollerup Gymnastikhøj
skole optaget paa Fortegnelsen over Folkehøjskoler, og dens Elever 
kunde søge Understøttelse som almindelige Højskoleelever fra 1927. Der 
var stadig stor Tilslutning til Skolen. Den var bygget til 90 Elever, men 
den har flere Gange maattet udvides, saa der efter de sidste Nybyg
ninger er Plads til henimod 300 Elever.

Ved den Tid, Niels Bukh rejste sin Skole, havde han paa Grundlag 
af de Erfaringer, han i Aarenes Løb havde gjort under Anvendelsen af 
det Ling’ske Gymnastiksystem, opbygget sit eget System, der efter man
ges Mening giver en større Nyttevirkning af det Arbejde, der sættes ind. 
Et væsentligt Led i dette System er den saakaldte »primitive Gymnastik«. 
Han har ved utallige Opvisninger herhjemme og i Udlandet vundet 
megen Anerkendelse. Han har givet Opvisninger ikke blot i næsten alle 
europæiske Lande, men ogsaa i Japan, Nord- og Sydamerika og Afrika. 
Maaske er det dog fuldt saa meget hans enestaaende Evner som Leder, 
der bringer ham den overvældende Anerkendelse og Tilslutning, som det 
er Gymnastiksystemet.

Snoghøj Folke- og Gymnastikhøjskole blev oprettet i 1925 af Jørgine 
Abildgaard og Anna Krogh. Jørgine Abildgaard er født i Brunde ved 
Horsens i 1893 i et grundtvigsk præget Hjem. Hun har været Elev paa 
Sorø Højskole 1910—11 og siden i tre Vintre paa den udvidede Højskole i 
Askov. Sin gymnastiske Uddannelse har hun faaet paa Statens Gymna
stikinstitut. Men den Paavirkning, der har givet hendes Gymnastik sit 
særlige Præg, har hun modtaget af den finske Gymnastikpædagog Elli 
Björksten, der ligesom Niels Bukh bygger paa det Ling’ske System, 
men har givet det en særlig Udformning, der synes i høj Grad at egne 
sig for Kvinder. Ligesom Ling tilstræber hun et sjæleligt Resultat af 
Legemsøvelserne.

Hun er en poetisk Natur, der føjer sine Ord vel baade i Tale og 
Skrift. Ind i Bygningskomplekset i Snoghøj er der føjet en Kirke, hvor 
der holdes Morgen- og Aftensang med Eleverne, og hvor Jørgine Abild
gaard leder Gudstjenesten om Søndagen og gør fuld Præstegerning. 
Undertiden holder ogsaa ordinerede Præster Gudstjeneste der.

Hendes Medforstander Anna Krogh er født i Aulum mellem Herning 
og Holstebro, ligesom Jørgine Abildgaard i et grundtvigsk præget Hjem.
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Anna Krogh

Hun er ogsaa uddannet ad samme Vej som sin Arbejdsfælle gennem 
Ophold paa Højskoler (Uldum og Askov) og Statens Gymnastik
institut i København og hos Elli Bjorksten i Helsingfors.

Hendes Gerning er især den praktisk økonomiske Side af Skolens 
Ledelse, som hun røgter med megen Dygtighed, saa alle, der opholder 
sig under Skolehjemmets Tag, føler sig trygge under hendes venlige 
Omsorg.

Snoghøjgymnastikken indtager en fremtrædende Plads inden for Kvin
degymnastikken i Danmark. Paa Sommerskolen er der i Reglen 120—130 
Elever og paa Vinterskolen 60—70.

Idrætshøjskolen ved Slagelse blev rejst i 1938 af Kristian Krogshede 
og hans Hustru Else Sørensen. Krogshede er fra Bøvling ved Lemvig. 
Han var Elev paa Ryslinge Højskole i 1917—18.-Senere kom han i For
bindelse med Niels Bukh, og da Gymnastikhøjskolen begyndte sit Ar
bejde i 1920, blev han Lærer ved den. Han har ledsaget Niels Bukh 
paa mange af hans Udenlandsfærder, eller han har ledet Arbejdet paa 
Skolen, mens Forstanderen var borte. Han var hos Niels Bukh til 
1937; her traf han sin Hustru, som ogsaa var Elev og Lærerinde her.
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Maren Grosen

De har deres væsentligste Uddan
nelse fra denne Skole, og paa Idræts
skolen ved Slagelse følger de i Ho
vedsagen de samme Linier i Under
visningen som Niels Bukh. Skolen, 
der er indrettet med Svømmehal og 
nødvendigt Udstyr, har Plads til 100 
Elever og er i de senere Aar i Reglen 
fuldt belagt.

Endnu en Idrætsskole er der rejst 
ved Vejle i de allersidste Aar. Den 
ledes af Svend Aage Thomsen med 
cand. mag. Haugstrup Jensen som 
Forstander for den egentlige Høj
skoleundervisning.

Trods det, at der nu er fire Gym
nastik- og Idrætshøjskoler i Virk
somhed, er der dog fremdeles De

lingsførerafdelinger ved 8 Folkehøjskoler.
Det nyeste Fagskud paa Højskoletræets gamle Stamme er Forberedel

sen til Sygeplejeuddannelse. Ligesom det er af overordentlig stor Vig
tighed, at de, der skal være Ledere af Ungdommens Gymnastik og 
Idræt, har Interesse for andet end Legemsøvelser, saaledes er det ogsaa 
vigtigt, at de unge Piger, der skal øve Sygepleje, har tilegnet sig noget af 
den Menneskeforstaaelse, der kan være Udbyttet af et Højskoleophold.

I 1927 overdroges Jens Nørregaards og Christoffer Baagøs gamle Høj
skole i Testrup til »Dansk Sygeplejeraad«. Og der blev nu under 
Maren Grosens Ledelse tilrettelagt en forberedende Uddannelse af Syge
plejeelever. Forstander Kr. Taarup, der havde ejet Skolen siden 1911, 
fortsatte som Forstander indtil 1930. Fra dette Aar overtog Maren Gro
sen Forstanderpladsen. Hun er født i Egaa ved Aarhus i 1882 og har 
været Elev paa Vallekilde Højskole, hvor hendes yngre Broder Uffe 
Grosen mange Aar senere blev Forstander. Før hun kom til Testrup, 
var hun Oversygeplejerske paa Hammel Sygehus. Hun er en alvorlig 
Kvinde, rodfæstet i grundtvigsk Folke- og Kristenliv og med stor 
Kærlighed til Mennesker, hvorfor hun udøver en egen stilfærdig 
Myndighed. Hendes Medhjælper Ingrid Kaae er født i 1898. Hun
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er cand. phil. og har været Elev to Vintre paa Askov og har dertil sin 
Uddannelse som Sygeplejerske. De to Kvinder er da i særlig Grad 
udrustet til den Gerning, de staar i. Som Medhjælpere ved Højskole- 
undervisningen har de i de senere Aar haft cand. mag. Dahlerup Peter
sen og hans Hustru cand. mag. Elin Appel.

I 1936 blev Frede Bojsens gamle Højskole Rødkilde paa Møn lige
ledes omdannet til Uddannelse af Sygeplejeelever. Forstander Vagn Møl
ler og hans Hustru, der begge er af Bojsenslægten og har ejet og ledet 
Skolen siden 1913, fortsætter som Ejere af Skolen og Ledere af Højskole
undervisningen, mens Maria Madsen, Formand for »Dansk Sygepleje- 
raad«, leder Forberedelsen af de unge Piger til Optagelse paa Syge
husenes Uddannelsesafdelinger.

I 1939 gik ogsaa Ubberup Højskole ved Værslev over til denne Un
dervisningsform. Skolen ejes som før af Forstander Svend Dræby, og han 
leder — ligesom Vagn Møller paa Rødkilde — Højskoleundervisningen, 
mens Anette Pade staar for den faglige Uddannelse.

I 1943 blev Indre Missions Højskole i Børkop ligeledes Sygepleje-
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højskole. Forstander Søren Borello leder Højskoleundervisningen og 
Kristine Jacobsen har Ansvaret for den sygeplejemæssige Undervisning.

Om Sygeplejehøjskolernes Gerning siger Forstanderinde Maren 
Grosen:

»Sygeplejehøjskolerne har en dobbelt Opgave. For det første den, 
som er enhver dansk Højskoles: at vække, nære og oplyse det Menneske
liv, man hos den danske Ungdom tør og maa forudsætte. For det andet 
den: at give unge vordende Sygeplejeelever en saadan Forberedelse, at de 
fagligt og menneskeligt kan gaa ind til Uddannelsen paa Sygehusene med 
bedre Forudsætninger for at kunne klare sig.« Og »naar man i Syge
plejehøjskolerne kan tjene baade Højskolens og Sygehusenes Interesse 
ligger det i, at det inderste hos begge — al Forskellighed til Trods — 
er at tjene Livet!«

I Loven om Højskoler og Landbrugsskoler af 4. Juli 1942 kaldes de 
to sidstomtalte Skoleformer Faghøjskoler ud fra den Betragtning, at de 
giver et enkelt Fag, som ikke hører til de fundamentale Højskolefag, en 
fremtrædende Plads. Man vilde dermed betegne, at her finder en Af
vigelse Sted fra Folkehøjskolens Hovedlinie, uden at denne dog er saa 
stor, at man har ment at maatte sætte disse Skoler ud af Folkehøjsko
lernes Række.

De fleste af de Højskolelærere, der arbejder med Aandsfagene, vil 
give Alfred Povlsen Ret i den ovenfor citerede Udtalelse, at Aandspaa- 
virkning kræver Stilhed og Ro i Sjælen, og at Ordet er magtesløst, hvor 
der er Travlhed.

Enhver Fagundervisning, enten det drejer sig om Delingsføreruddan
nelse, Forberedelse til Sygepleje, Haandværkerfagtegning eller Indøvelse 
i Madlavning, kræver saa vidt muligt Hjernens og Tankernes Opmærk
somhed alene for sig. Og det vil ske i højere Grad, jo dygtigere og mere 
energisk Faglæreren er. Skal det derfor lykkes at forene Faguddannelse 
med almindelig Højskoleundervisning, saa denne faar rimelig Mulig
hed for at lykkes, da kræver det en stor Selvfornægtelse fra Faglæ
rerens Side, en Ydmyghed overfor Skolens rent aandelige Opgave, som 
vil være sjælden at finde hos en virkelig dygtig Faglærer, ja, vel egentlig 
større, end man har Ret til at forlange den. — Derfor vil en Fagunder
visning, der skal betyde noget, altid være en stor Fare for Folkehøj
skolens rent aandelige Gerning. Man kan jo ikke baade blæse og have



265

Mel i Munden. De Kræfter, man har brugt paa ét Omraade, kan man 
ikke sætte ind paa et andet.

Imidlertid er der jo visse Omstændigheder ved Sidestillingen, som er 
værd at mærke sig. Der kommer utvivlsomt mange Elever paa Faghøj
skolerne, som aldrig vilde komme paa en almindelig Højskole. Og saa 
kommer de dog i Berøring med Højskolen, hvad der maaske kan faa 
Betydning for nogle af dem.

Og ligeledes er der Lærerpersonligheder, som virkelig har et aande- 
ligt Livsindhold, som det kan være værdifuldt for Eleverne at komme i 
Berøring med, men som ikke magter at give dette Udtryk i direkte Tale. 
Hos en saadan Lærer kan dette Livsindhold under Arbejdet med Fag
undervisningen maaske glimte frem, saa det kan komme Eleverne til 
Gode. Ja, adskillige Elever kan maaske netop bedst lade sig aandeligt 
paavirke paa denne Vis.

Det er mange forskellige Former for Ungdomsundervisning og Ung
domsopdragelse, der er udgaaet fra Folkehøjskolerne, eller som har an
taget disses Arbejdsmaade. Tæller vi Elevtallene sammen fra Eftersko
ler, Landbrugs- og Husholdningsskoler, Haandværkerskoler og An
delsskolen løber Tallet op til 9000. Overfor dette Tal staar Folkehøj
skolen med sine ca. 6000 Elever aarlig. Det vil sige, at der i Højskolen 
og de fri Ungdomsskoler, der er beslægtede iried Folkehøjskolen, aarlig 
samles ca. 15.000 unge Mænd og Kvinder. Dette Tal kan nok fylde en 
Højskolemand med Glæde. Men bag Glæden lurer en stille Ængstelse, 
som voldes af den tiltagende Interesse hos Ungdommen for den faglige 
Dygtiggørelse og for Beskæftigelsen med deres eget Legeme paa Bekost
ning af den aandelige Løftelse og Berigelse, der er Folkehøjskolens egent
lige Maal.



HØJSKOLEN OG INDRE MISSION
Af

E. PAGH PETERSEN

Paa Mindestenen i Nørre Nissum betegnes Ad. L. Hansen som den, 
der »oprettede Indre Missions første Højskole 1887«. Denne Indskrift 
er ikke helt fyldestgørende, hvis man deraf skulde faa den Opfattelse, 

at først da begyndte man at holde Højskole ud fra det Livssyn og paa 
det Livsgrundlag, som altid har været Indre Missions. Det kan der
imod fastslaaes, at Nr. Nissum Højskole er den første Skole, som Indre 
Mission som Organisation gennem sin Bestyrelse lyser i Kuld og Køn.

Længe før var der arbejdet med Højskoletanken inden for Indre Mis
sion, og den af Feltpræst Johs. Clausen kort efter 1864 oprettede Høj
skole i Kauslunde ved Middelfart maa regnes for Indre Missions før
ste Højskole og end mere Ryslinge Højskole, som ligeledes blev opret
tet af Johs. Clausen, der i 1866 var blevet Birkedals Efterfølger i Rys
linge Sognekald.

I det følgende skal forsøges en Redegørelse, der skulde vise, at Indre 
Mission ikke ønskede at stille sig uden for det aandelige Landvindings
arbejde, der tog saa stærk Fart efter Ulykkesaaret 1864 — en Aarrække, 
hvor ogsaa Folkehøjskolen oplever — tør man vel sige — en Guldalder
tid uden dermed at ville antyde senere Afsnit som »Træ, Hø og Straa«.

Som det i den grundtvigske Bevægelse var Præster og Lægfolk, der 
fandt hinanden, saaledes ogsaa i Indre Mission. Efter Demokratiets 
Gennembrud i 1849 maatte enhver Sag nødvendigvis være og blive en 
Folkets Sag.

Der var fra første Færd en Forskel paa de 2 Bevægelser — Grundt
vigianisme og Indre Mission — og der blev da ogsaa en igennem Aar- 
tier voksende Afstand mellem dem, næsten som to Skibe, der vel er 
løbet ud fra samme Havn med samme Bestemmelsessted, men som un
der Farten taber hinanden af Syne og, naar de endelig nu og da mø-
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des, vender Bredsiderne til under Kartovernes Brag. Til Trods for den
ne snart kølige Holdning, snart hinanden bekæmpende Stilling var 
der dog immervæk Tilknytninger, som gennem personlige Venskabs
forbindelser kunde bære over Kløften — den dogmatisk-folkelige For
skel — ind i det, der er større end alle Opfattelser — selve det kristne 
Fællesskab. Og herom er jo blandt andet Vilh. Becks og Johs. Clausens 
ubrudte Venskab det smukkeste Vidnesbyrd, hvilket enhver kan over
tyde sig om ved at gøre sig bekendt med den af Axel Beck udgivne 
Brevveksling mellem de to Mænd, hvis Udvikling indbyrdes gik over 
Kryds. Beck var som ung ikke uden venlige Følelser over for Grundt
vigianerne og kunde gøre sig lystig over Johs. Clausens Pietisme, navn
lig i den overdaadig morsomme Historie om Krinolinerne, som Pigerne 
i Stenlille havde aflagt paa Clausens Bud (se Vilh. Becks Erindringer). 
Clausen advarer og formaner Beck, at han dog ikke skal gaa hen og 
blive Grundtvigianer, og Beck er bekymret for sin Ven Clausen, der 
tager unødigt tungt paa mange Ting.

Naar der dengang nok kunde tales om en Forbindelse mellem de 
grundtvigske og Indre Mission, saa skyldtes det maaske mere det na
tionale end det kristelige. 1864 var jo i frisk Minde. Mange af dem
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havde været i Felten sammen. Og alle Danskes fælles Smerte bandt sam
men. Og Vilh. Becks Hjerte var saa dansk som nogens, og dets Pulsslag 
fornemmedes i Tale og Skrift. Næppe har han sluttet en Gudstjeneste 
eller et Skovmøde uden at bede for Sønderjylland og dets Genforening 
med Moderlandet. Og den Bøn blev hørt!

At Indre Mission og Vilh. Beck i Særdeleshed ingenlunde stod uden 
for det nationale og folkelige Røre, faar man et stærkt Indtryk af ved 
at gennemblade Indre Missions Tidende i Treserne. Vilh. Beck var 
dette Blads myndige Redaktør, og der kom næppe til at staa andet deri, 
end hvad han ønskede, der skulde staa. Og passede det ham ikke, kunde 
man være sikker paa en Efterskrift paa Stedet eller en større Artikel 
i de følgende Numre.

Naar vi derfor i Indre Missions Tidende Aargang 1867 for 25de Nov. 
læser om »Indvielse af Folkehøjskolen i Ryslinge«, saa er det altsaa 
Vilh. Beck, der lader Beretningen aftrykke efter »Fyens Avis«, idet han 
hidsætter den med følgende Indledningsbemærkning:

»Da jeg antager, at det vil være kært for Missions-Tidendes Læsere 
at læse en Beretning om den af Pastor Clausen oprettede Folkehøjskoles 
Indvielse, lader jeg herved Beretningen aftrykke, som den er meddelt 
i Fyens Avis.«

Inden vi kommer nærmere ind paa, hvad der blev sagt ved den Lej
lighed, skal anføres nogle Udtalelser i et Brev af 29de Aug. 1867 fra 
Johs. Clausen til Vilh. Beck, fordi det viser Clausens daværende Stilling 
til Vilhelm Birkedal og Grundtvigianerne. Clausen blev vel næppe no
gen Sinde vaskeægte Grundtvigianer, men paa det her omhandlede Tids
punkt er han endnu fuldgod Missionsmand.

»Kan du ikke skaffe mig nogle Elever til Skolen; det synes jeg du let 
maa kunne. Tak foreløbig for Anmeldelsen i Missionstidenden. Til Dato 
er der kun indmeldt 15 Elever, men der er jo endnu to Maaneder igen. 
Det var morsomt, om du kunde overvære Indvielsen 21de Oktober. 
Skolebygningen bliver meget smuk og hensigtsmæssigt indrettet.«

»Det er Skade, vi er saa langt fra hinanden, min kære Ven! Jeg føler 
saa tit, at jeg trænger saa meget til dig for at blive oplivet. Nu er jeg 
forøvrigt kommet mere til Ro; jeg har nemlig totakter opgivet Haab om 
Samarbejden, ja næsten personlig Samværen med Grundtvigianerne. For
leden Aften gav Birkedal mig personlig følgende Skudsmaal: 1. De, 
Clausen og alle, som er paa den Side, hvor De staar, ved aldeles ikke
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hvad Kristendom er. 2. Det er Taabelighed af Dem at bygge Folke
højskole; thi De ved aldeles ikke, hvad det danske Folks Tarv og Trang 
er og 3. Saadanne Folk som De og Beck kan aldeles ikke deltage i 
nogen Kirkeudvikling.«

3de September samme Aar svarer Beck sin »kære Ven« og skri
ver bl. a.

»Det var ellers pænt sagt af Birkedal; han har vist overanstrengt sig 
den Aften, bare han kan holde det ud i Længden. Men lad nu den 
Fugl flyve; (Beck mener vel Samarbejdet med Grundtvigianerne) den er 
fløjet for længe siden hos mig. Du ved, det har kostet mig Anstrengelse 
og Bedrøvelse at slippe den; nu den er sluppen, kan jeg kun trøste 
mig med, at ikke vit ikke jeg, ikke Missionen har jaget den bort, men 
den er fløjet selv, og saa vidt jeg kan se, er den helt forfløje n.«

Et Brev af 5te Maj 1868 fra Clausen til Beck er betegnende for de to 
Hjertevenners indbyrdes Forhold og deres Stilling til Grundtvigianismen:

»I Almindelighed bebrejder jeg dig din Flothed eller din Maade at være 
paa over for Grundtvigianerne; Grundtvigianismen sidder dig i Klæ
derne, i Skæget, i Munden, men Gud være lovet ikke i Hjertet det jeg 
ved. Min kære Venl Maaske gør jeg dig Uret, saa tilgiv mig. »Du 
koketterer med Grundtvig,« sagde en Mand forleden; det vil jeg ikke 
sige, men »du lemper dig« i adskillige Ting efter dem; i andre Tilfælde 
er du for vittig og let i dine Udtryk om dem.«

Efter disse spredte Udtalelser, der kaster Lys over disse to Mænd 
fra Indre Missions Barndomstid, er det yderligere interessant at vende 
tilbage til før nævnte Referat fra Ryslinge Højskoles Indvielse, som i 
nogen Maade kan siges at være en Programudtalelse for et Indre Mis
sions Højskolearbejde, i hvert Fald et Højskolearbejde forsøgt ud fra 
et andet Sted end det specielt grundtvigske.

Fredag den 1ste Nov. 1867 blev Ryslinge Folkehøjskole indviet. Kl. 
11 samledes Eleverne med deres Forældre, Lærerne og en Del af Sog
nets og Egnens Beboere i Skolebygningens rummelige Værelser. Efter at 
Sangen »Kongernes Konge, ene du kan« var afsunget, traadte Pastor 
Clausen frem og nedbad i en inderlig Bøn Herrens Velsignelse over 
den Gerning, der skulde ske.

Pastor Clausen gav en Fremstilling af Skolens Tilblivelse og takkede 
alle de Mænd, Godsejere, Præster og Bønder, som havde støttet Sagen,



270

hvorefter han gik over til at fremstille Maalet hvorefter, Aanden hvori, 
samt Midlerne hvorved man vilde virke.

Oplysningens Nødvendighed var almindelig erkendt; i tre Henseender 
vilde han paavise dette. De senere Tiders Historie havde vist, at de 
mindre Folks Tilværelse var stærkt truet. Vort Land kunde ikke op
byde store materielle Kræfter, derfor var det nødvendigt gennem Op
lysningen, gennem Kendskab til Danmarks Historie og med de mange 
herlige Minder om ædel Opofrelse, Heltedaad og Viljekraft for Fædre
landet, at kalde til Live alle ædle Kræfter, som af Herren er nedlagt i 
vort Folk, haabende at Han vil holde sin beskærmende Haand over os, 
naar det ædle, sande og elskelige udvikles i Folket, saa det viser sig 
værdigt til at bestaa blandt Folkene paa Jorden.

Da Friheden er skænket Folket, er Oplysning nødvendig, for at Bon
destanden kan repræsentere sig selv værdigt og kraftigt i Landets lov
givende Forsamlinger.

Og endelig — for det tredje — er Oplysningen ogsaa nødvendig for 
den enkelte for at bane sig Vej til en Stilling i Samfundet. Kendskab
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til Naturens Kræfter, til de mangehaande Opdagelser var nødvendig 
for at kunne følge med Tiden og for at kunne erhverve sig sit Brød og 
være en nyttig Borger for sit Fædreland.

Havde Kendskabet til Naturen og dens Kræfter end ledet mange 
bort fra Herren og Troen paa Hans Aabenbaring, behøvede de Kristne 
dog ikke at frygte for Naturkundskabens Udvikling; thi Herren har 
selv sagt: Gører eder Jorden underdanig; derfor var alle Fremskridt i 
at lære Naturens Kræfter at kende en Tilnærmelse mod det Maal, som 
af Herren er sat Menneskene.

Pastor Clausen kom derefter ind paa at tale om den Aand, hvori 
Skolen skulde virke, og det vilde han udtrykke med et Ord af Apostelen 
Paulus: Vi formaar intet mod Sandheden, men for Sandheden.

Sandheden er den fuldkomne og evige, Jesus Kristus og Livet i Troen 
paa ham. Clausen udtalte, at Lærerne ogsaa bekendte denne Tro, og at de 
vilde bede om Sandhedens Aand til at vejlede dem i Gerningen.

Men naar han saaledes udtalte, at Lærerne bekendte den kristne Tro 
og vilde virke i denne, saa vilde han nærmere betegne dette for at fore-
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bygge en Misforstaaelse. Kristendommen er en Menighedssag og kan 
ikke blive en ren Skolesag, en Kundskabssag; den var tit gjort dertil, 
men de skadelige Følger heraf havde kun altfor ofte vist sig. At ville 
lægge særlig an paa Kristendom paa en Skole, hvis Hovedformaal var 
Oplysningen, kunde kun blive til Skade; derved vilde Hykleriet trives, 
man vilde give de unge Lede ved Kristendom i Stedet for Kærlighed 
til den. Tvang til Tro er Snak i Taagen. Men man vilde stille al Op
lysning ind under Kristendommens Lys, og man vilde gøre, hvad man 
formaaede, for at den kristelige Aand kunde komme til at raade og 
virke i det daglige Samvær paa Skolen. Hvor højt Clausen satte Oplys
ningen, satte han dog Troen over denne, og derfor var det hans kæreste 
Ønske, om de unge Mennesker kunde blive ledet til Troen. Men hvad 
man ikke kunde lægge an paa eller haabe at naa gennem Skolen, haabede 
han for en og anden maatte ske i Kirken. Skolen ligger saa nær op til 
Kirken, at Tonerne kan lyde fra denne ind i disse Stuer; det var hans 
Haab, at Ordet, som lød derinde om Jesus Kristus, at Kirkens Klokker, 
som daglig ringede hen over Skolen, skulde lokke de unge ind at høre 
det Evangelium, som er en Guds Kraft til Salighed for hver den, der 
tror.

Dette var Clausens Indvielses- og Programtale, som det altsaa efter 
Becks Mening vilde »være kært« for Indre Missions Tidendes Læsere 
at stifte Bekendtskab med.

Talens sidste Afsnit, hvor Johs. Clausen skelner mellem Skole og 
Kirke, bringer til min Erindring en Udtalelse af Alfred Povlsen, Rys
linge, fremsat ved et Højskolelærermøde paa Askov, gaaende ud paa, 
at Højskolen skulde øve en Johannes Døbergerning og saaledes føre til 
Kirkedøren. »Jeg henviser dem i saa Henseende til min Broder Karl« 
(der jo var Præst ved Valgmenighedskirken).

Denne stærke Sætten Skel mellem Skole og Kirke, Oplysning og Kri
stendom forekommer mig at være ikke alene en Teori, men ogsaa en 
farlig Teori. Hvis Kristendommen eller Kristentroen er Lærerperson
lighedens egentlige og væsentlige aandelige Liv, saa maa nødvendigvis 
alt, hvad han tænker og taler, faa Farve og Smag af det Livets Væld, 
der gennemstrømmer hans egen Sjæl. Saa bliver Paavirkningen af sig 
selv kristelig, forkyndende — nu og da lige frem prædikende — ogsaa 
i den Skoletime, hvor Emnet er Historie eller Naturkundskab eller no
get helt tredje. Er Læreren kristen, saa kristner han.
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Og det var vel blandt andet denne Fremhævelse af Skellet mellem 
Skole og Kirke, som bevirkede, at Indre Mission siden hen i Slutningen 
af Firserne oprettede den første egentlige Indre Missions Højskole. Men 
herom senere.

Det er dog nok værd at mærke sig, at Indre Mission i Treserne be
gyndte en Højskolevirksomhed med de Synspunkter, som vi er blevet 
bekendt med i Clausens Programtale, hvori der vel iøvrigt ikke findes 
noget, som ikke enhver Gammel-Grundtvigianer kunde skrive under 
paa — selv Birkedal. Clausens senere Udvikling betegner en Bevægelse 
hen imod Grundtvigianismen, der medførte, at han opgav sit Sæde i 
Indre Missions Bestyrelse, men Venskabsforholdet til Vilh. Beck be
varedes til det sidste.

For yderligere at fastslaa Indre Missions Opfattelse af Højskoletan
ken og dens Interesse for Højskolesagen kan der henvises til en Af
handling i en »Beretning om Ryslinge Folkehøjskole« udgivet af Johs. 
Clausen. (Prisen er 24 Skilling, og Indtægten anvendes til Fripladser, 
hedder det i Annoncen i Indre Missions Tidende). Denne Afhandling 
med Overskrift »Om vor Opfattelse af Oplysningssagen og den indre
Danmarks Folkehøjskole 18
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Missions Forhold til samme« findes aftrykt i Missionstidende 1ste Okt. 
1869 og flg. Nr.

Der findes i denne Artikel Udtalelser, som har Interesse den Dag i 
Dag. For det første er det bemærkelsesværdigt den Plads, Indre Missions 
Tidende ofrer paa Højskolesagen, den Bevaagenhed, den nyder. Og der
næst den Forstaaelse, der lægges for Dagen Højskoletanken vedrørende.

Efter at Clausen har omtalt Vanskelighederne ved Ryslinge Folke
højskoles Grundlæggelse, og at Grundtvigianerne har set med Mistanke 
hen til Skolen, »menende, at det kristelige vilde faa en saadan Overvægt, 
at det folkelige eller menneskelige blev tilbage trængt«, udvikler han sit 
Højskolesyn.

Han lægger ikke Skjul paa, »fra hvilken Side den første Drivkraft til 
at sætte Højskolesagen i Værk er kommet. Højskolen er hovedsagelig 
udgaaet fra den grundtvigianske Retning, og det er jo begrundet i, at 
den Mand, der har givet Menigheden sit ejendommelige Præg og hvis 
Anskuelser man følger, Grundtvig nemlig, ikke alene var en troende 
Mand, som ved Forkyndelsen af Jesus Kristus samlede en Menighed, 
men tillige en stor nordisk Aand. Som historisk Gransker havde han 
lært Fædrenes Liv og Tænkevis at kende og som Digter fremstillet dette 
for Folket i store Billeder. Det danske Folk havde tabt sin folkelige 
Kraft. Men han vilde samle saa mange af Folket, som var af Sandheden, 
omkring Jesus Kristus og virke til, at Folket kunde genvinde det, som 
det havde tabt. Den fra Grundtvig udgaaede Livsbevægelse var fra Be
gyndelsen en særlig kristelig. Først langt senere kom den saakaldte folke
lige Bevægelse til at udgøre en væsentlig Bestanddel af den grundt
vigianske Bevægelse. Og herom er selve Højskolesagen et Vidnesbyrd.« 
Efter at have omtalt Grundtvigs Idé om Skolen i Soer fortsætter Clausen: 
»Over for den Anskuelse som nu ikke sjælden høres udtalt, at den folke
lige Vækkelse maa gaa forud for den kristelige, for at Menneskets Kri
stendom kan*blive rigtig sund, er det altsaa værd at erindre sig, at hele 
den grundtvigianske Menighed staar som et Vidnesbyrd herimod. Mig 
forekommer det urigtigt at opstille en saadan Teori; Erfaringen taler for 
at snart er den kristelige Vækkelse gaaet forud, snart er den fulgt bag
efter den folkelige, alt efter som det enkelte Menneskes Livsforhold 
har været.«

Clausen hævder videre, at Livskraften til at sætte Højskolen i Gang er 
kommet fra den kristelige Menighed. Ganske vist: Højskolens Bærere.
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maa være besjælet af inderlig Kærlighed til Fædrelandet og af en fol
kelig Aand, der kan vise Vej til Maal og Midler; men den egentlige 
Kraft til at følge denne Vej maa hentes fra Menigheden, fra Kristi Aand; 
thi det er denne Aand alene, der formaar at døde Egenkærlighedens og 
Forfængelighedens Aand og udruste Sjælen med Selvfornægtelsens Al
vor og Udholdenhed for Fædrelandet.

Længere fremme hedder det: »Jeg tror ogsaa, at et blot og bart fol
keligt Liv, løsrevet fra den kristelige Aand, ikke i Længden kan bære 
en Højskole, der skal blive til virkelig Velsignelse for Folket.« Høj
skolerne skulde nødig arbejde Materialismen i Hænde, hvorfor man 
bør holde sig Digterens skønne og sande Ord for Øje:

Mætted vi vor Lærdoms Hunger, 
kunde tolke alle Tunger, 
kunde Sprogets Strenge sno, 
kendte hver en Himlens Stjerne, 
sanked al vor Videns Kærne: 
Det var Tomhed, uden Tro.

Men hvor Mulden er beredet, 
og en hellig Kilde ledet 
gennem Sjælens dybe Grund; 
der vil Kundskab give Grøde, 
Aand og Hjerte finde Føde, 
Viljen vorde stærk og sund. (Chr. Richardt)

»Som bekendt har den indre Mission været Genstand for de haar- 
deste og uretfærdigste Angreb; Beskyldningen har gaaet ud paa, at 
Indre Missions Venner ikke brød sig om deres Fædreland, og at de 
modarbejdede den Virksomhed, der gik ud paa det folkelige Livs Ud
vikling til Bevarelse af vort Fædreland.« Clausen tilbageviser dette og gør 
i den Forbindelse opmærksom paa, at Indre Mission er et kristeligt Væk
kelsesarbejde, og at Indremissionærer og Kolportører kun har en rent kri
stelig Opgave. Men dette udelukker ikke, at de som kristne Mennesker 
ogsaa vil bidrage til, at Menneskelivet og Folkelivet løftes og beriges, 
og at netop en kristelig Opvækkelse er den nødvendige og hyppige 
Forudsætning for en folkelig.

18*
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Saadanne Tanker kunde altsaa fremføres til Glæde for Holderne af 
Indre Missions Tidende i 60erne. Og det Højskolesyn, som her er 
fremsat, kan Indre Mission i al Hovedsag godkende den Dag i Dag.

I de følgende 20 Aar kan der vist ikke være Tvivl om, at Indre Mis
sion og Grundtvigianerne stedse fjerner sig mere og mere fra hinanden. 
Der er dog stadigvæk »enkelte Skoler«, som Vilh. Beck kan henvise 
unge til, og hvilke disse Skoler er, fremgaar af Kundgørelserne i Indre 
Missions Tidende. Paa Sjælland er det Hindholm Højskole, der besøg
tes flittigt af Indre Missions Børn — navnlig fra Vestsjælland; herfra 
fik Haslev Højskole sin først ansatte Lærer, Augustin Hansen. End
videre Karise Højskole, der for 9de Oktober 1887 har følgende Kund
gørelse i Indre Missions Tidende: »Onsdagen den 2den November be
gynder, om Gud vil, Karleskolen. Man henvende sig til Forstanderen 
cand. philos. Viborg, Karise St. Missionshus i Nærheden af Skolen.«. 
I København findes Blaagaards udvidede Højskole, paa Lolland Hus
holdningsskolen ved Grænge, der varmt anbefales af Indremissionær 
cand. phil. Sigvardus Høyer og Anders Stubkjær, Bestyrelsesmedlem 
af ydre og indre Mission. I Jylland omtales Voldby Højskole ved 
Grenaa, hvis Forstander J. L. Vest var Vilh. Becks personlige Ven. Be
kendtgørelsen har følgende Ordlyd: »Undervisningen for Karle begyn
der 3de November. Skolen ledes i en kristelig Aand med det Formaal 
for Øje at vække hos de unge Syn for Livets alvorlige Betydning og at 
meddele dem saadanne Kundskaber og Færdigheder, som det praktiske 
Liv i vore Dage kræver. Betalingen for Undervisning, Kost og Husly 
er 30(1) Kroner om Maaneden.«

Disse tyve Aar fra Clausens Oprettelse af Ryslinge Folkehøjskole 
og til Grundlæggelsen af Nørre Nissum Højskole ved Pastor Ad. L. 
Hansen er i udpræget Grad og i hver Henseende en — Kamptid. Det 
var det politisk — Provisorieaarene. Det var det videnskabeligt og lit
terært — Naturalisme og Brandesianisme. Og det var det ogsaa kri
steligt. Indre Mission var fra en spæd Spire vokset op til et stort Træ 
synligt snart sagt i hvert Sogn i Danmark. Overalt hørtes Indre Mis
sions Vækkerrøst som et skingrende Hanegal. Missionens Høvding 
(hvis Segl var en galende Hane: Saa længe jeg lever vil jeg gale) sang 
et Bjarkemaal for sovende Landsmænd og Medborgere. Og det gik 
varmt til i de Dage. Der er saa mange Eksempler herpaa, at vi ikke be-
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høver at nævne nogen. Til Brorsons kampglade Toner og under Kristi 
blodbestænkte Fane drog Hæren ud til Strid. Det gjaldt det ene for
nødne. Det gjaldt Guds Rige. Kongens Ærinde havde Hast. Tiden var 
kostbar. Saa fik det gaa med Politik og Folkelighed og menneskelig 
Oplysning, som det vilde. Nu stod der større Ting paa Spil. Nu var det 
Sjælenes evige Frelse, det drejede sig om. Den grundtvigske Ungdom 
flokkedes paa Højskolerne og kom hjem brændende i Aanden for Fol
kets Sag. Foredragsforeninger og Andelsforeninger groede frem overalt. 
Landet gav Genlyd af Gymnasternes Tramp og Skytteforeningernes 
Bøsseknald. Men hvad med Indre Missions Ungdom? Hvad om der var 
Højskoler, der paa tilsvarende Maade kunde tjene Indre Missions Ung
doms dybeste Behov —■ Skoler, hvor Kristendommen var det første og 
det største, Skoler, hvorfra unge kunde vende tilbage til Kald og Stand 
opildnede og bekræftede i Troen, oplagte til at gøre Indre Missions Ger
ning i Hjem og Sogn.

Det var saadanne Tanker, der satte Ad. L. Hansen i Gang. Han vilde 
i og for sig slet ikke lave en ny Slags Højskoler, om end han sikkert
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for sit indre Øje mere saa Menigheds- og Bibelskoler i og uden for 
Europa end egentlige Folkehøjskoler — men han vilde rejse en Skole, 
hvor Indre Missions Ungdom kunde føle sig hjemme og blive styrket 
i Troen og rustet til Striden for Guds Riges Udbredelse i vort Folk.

Herom kan vi læse i Indre Missions Tidende for 21de Aug. 1887 en 
Artikel af Ad. L. Hansen med Overskriften: En kristelig Højskole i Indre 
Missions Retning. Heri hedder det bl. a.: »Vi har jo nok de grundtvigske 
Skoler, men uden paa dette Sted at skulle indlade mig paa nogen Be
dømmelse af dem, kan man dog vist sige, at de fleste troende Menne
sker af Indre Missions Retning nærer nogen Betænkelighed ved at be
nytte dem, paa enkelte Undtagelser nær.« (Disse Undtagelser har været 
nævnt i det foregaaende). Senere skriver Ad. L. Hansen: »Maalet for 
Arbejdet med de unge, der søgte til Højskolen, skulde da være først 
at stille dem lige over for deres Gud, at de maatte faa deres Liv i ham 
og komme til at leve et sundt kristeligt Liv, men dernæst ogsaa meddele 
dem de for Livet nødvendige Kundskaber. Derfor bliver det vigtigste 
Fag ikke Historie, men Religion (udvidet Konfirmandundervisning, Bi
bellæsning og Missionsforedrag o. s. v.), og dernæst vil der blive med
delt Undervisning i Dansk (med Retskrivning og Stil), i Historie (sær
lig Danmarks- og Kirkehistorie), i Regning, Skrivning, Geografi o. s. v.«

Vilh. Beck føjer en anbefalende Efterskrift til, hvori han siger: »Jeg 
har i en Aarrække modtaget Forespørgsler fra mange unge om, hvilken 
Højskole de skulde vælge, og jeg har været meget indskrænket i Val
get; thi det kan efter min Erfaring ikke nytte at henvise de unge af 
Indre Missions Venner til en grundtvigsk Højskole; de føler sig frem
mede der. Det er mig derfor en Glæde at kunne nu, hvad jeg længe har 
ønsket, vise dem hen til en Højskole, hvor de kan føle sig hjemme, og 
hvor de forhaabentlig vil finde, hvad de søger: et Samliv med ligestemte 
Brødre og en Undervisning, hvor Undervisning i Kristendom stilles i 
Spidsen for den hele Undervisning. Det er ingenlunde Meningen at op
rette en Højskole, som skal staa som en Modsætning og Udfordring 
over for de grundtvigske Højskoler; disse passer nu for Grundtvig
ianerne, men ikke for Indre Missions Venner.«

Saa kom Nissum i Gang, og i de næste fem Aar oprettes Horne og 
Børkop i Jylland og Haslev paa Sjælland.

I en Artikel af 22de Jan. 1893 er Vilh. Beck skuffet over, at Elevtil
gangen ikke har været større; han skriver: »Hvoraf kommer nu denne
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lille Tilgang til vore Skoler? Ja, det kan have mange Grunde. De min
dre gunstige Tider med knappe Penge er vel ikke en liden Grund. Men 
det har sikkert ogsaa andre Grunde, og deriblandt vist ogsaa den, at 
mange troende Mennesker mangler den tilbørlige Sans for almindelig 
Oplysnings Værdi — saa at de mener, at naar deres Børn blot har kri
stelig Oplysning, saa er den øvrige Oplysning ikke de Penge værd.«

Folkehøjskolen er nu 100 Aar gammel. Og Indre Mission har ud fra 
sit Syn taget Del i dette Arbejde i mere end et halvt Aarhundrede. 
Der er noget vemodigt i, at man i et lille Folk, hvor man ellers bor Dør 
om Dør, kan opmaale milevide Afstande. Det har i nogen Grad været 
Tilfældet, naar vi tænker paa Forholdet mellem de grundtvigske og Indre 
Missions Skoler. L. Schrøder beklager i sin Bog »Den nordiske Folkehøj
skole«, at de af Indre Mission oprettede Skoler har holdt sig tilbage fra 
Samarbejdet med de øvrige Skoler. Og deri har han ikke Uret. Men i An
ledning af nærværende Artikel har jeg gennembladet Højskolebladets 
Aargange 1887—88 for at se, om der ikke skulde være et lille Ord i 
Anledning af Nissum Højskoles Oprettelse. Men jeg har intet kunnet 
finde. Det vil sige: Skibene var kommet hinanden ud af Syne. Saa-
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ledes er Stillingen ikke i Dag; Højskolebladet bringer nu ofte og gerne 
Meddelelser om vore Skoler og de Problemer, vi tumler med. Hvis 
Mænd som Schrøder, Trier og Nørregaard havde kendt Davidsen, 
Fr. Thomsen og Sandbæk, saa vilde vore grundtvigske Højskolefolk 
maaske noget tidligere have sagt: Sandelig, om ikke Missionsfolkene 
ogsaa holder Højskole. Og det er min Overbevisning, at vi i Fremtiden 
ved et nærmere Samarbejde med hele Højskolefolket kan hente Inspi
ration og Vejledning uden derfor paa noget Punkt at opgive det for os 
ejendommelige — den Arv, vi har fra Fædrene.

Hvad Indre Missions Højskole har betydet for Ungdommen, for dens 
Oplysning og personlige Udvikling, for Hjem og Gerning og for det 
Trosliv inden for Indre Mission, hvorfra Flertallet kom, og hvortil de 
atter vendte tilbage — er der ingen, der kan udmaale. Det har vel i 
lang Tid været saaledes, at Indre Missions Højskolearbejde med Hen
syn til Betydning og Indsats har staaet i omvendt Forhold til den Interesse, 
det har været Genstand for. Og dog er vort Højskolearbejde Indre Mis
sions store — for ikke at sige største Aktiv. Thi Højskolen er et ægte 
Barn af Indre Mission. Her kunde vor Ungdom føle sig aandeligt 
hjemme og i Forbindelse med den Tro og den Livsindstilling, som var 
Fædrenes, og samtidig var der paa Skolen en uafbrudt Lejlighed til et 
Møde med en Oplysning om Menneskelivet ud fra Historien og Litte
raturen og med Vurdering ud fra Kristendom og Bibeltale. Dette saa
ledes at komme op »paa Synernes Bjerg« betød for mange en frugt
bar Horisontudvidelse, der løftede Blikket op over Skranker og Skille
mure til at kunne se paa Tilværelsen ogsaa med andre Øjne end »de 
lokale«. Den Spænding, som derved kunde opstaa mellem gammelt 
og nyt, mellem Fædre og Sønner, var netop Betingelsen for den Frugt- 
bargørelse i Sind og Tankegang, uden hvilken en Bevægelse vil kry
stallisere sig i Former i Stedet for at frembringe levende Cellevæv.

Indre Missions Højskoler har haft og har en Missionsopgave, thi alt 
hvad Indre Mission til denne Dag har taget op, har den taget op for 
Missionens Skyld. Men desuden og samtidig med, ja i en Art kemisk 
Forbindelse — har Skolerne haft en Kulturopgave. Og det kan have 
været smaat med Løsningen af denne Opgave; thi vi har været »Smaa- 
folk i Aandernes Rige«. Og det skal ogsaa indrømmes, at det har ko
stet Kamp at holde Højskoletanken fast — og det forresten over hele 
Linien (ogsaa hos Grundtvigianerne), og der kunde siges meget om dette,
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at Højskolen bestandig staar i Fare for at blive en Esau, der sælger 
sin Førstefødselsret for en Skaal Linser. Netop nu gælder det om at 
holde Arven fast. Vi lever i en Skoletid (maaske er det just nu ved at 
vende), hvor Personlighedsskolen har trange Kaar, hvor Pædagogerne 
interesserer sig mere for Tandrækken end Kongerækken, mere for Ana
lysen end Syntesen, og hvor man kan komme til at give den opvoksende 
Slægt Stene for Brød. Vor Tids Skole interesserer sig mere for Bevidst
hedsliv end Hjerteliv. Og saa er det dog fra Hjertet, Livet udgaar, ogsaa 
hele det Liv, der skal opbygge et Folk til at være et Folk, der kan holde 
sammen, fordi det er grebet af store Syner.

Naar den danske Bondebefolkning har det høje Stade, som Gang paa 
Gang har henledt fremmede Nationers Opmærksomhed paa vore For
hold — ogsaa rent produktionsmæssigt — saa skyldes det kristelig Op
vakthed — og Folkehøjskolen. Det er, som Dr. Moltesen, Højskolernes 
tidligere Tilsynsførende, udtrykte det i en Tale ved Haslev Landbrugs
skoles 25 Aars Jubilæum: »Er det ikke uklogt af os, at vi gæstfrit tager 
imod Folk fra fremmede Lande og lærer dem at behandle Mælk og
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kærne Smør o. s. v. Vil de ikke lære os Kunsten af og blive vore Kon
kurrenter? Nej, thi de Folk kommer fra Lande, der ikke har en Bon
debefolkning som vor, og som savner det Aandsliv, som den danske 
Bonde har faaet Del i gennem Folkehøjskolen.«

Saa vil Indre Missions Højskoler øve sig i at være tro imod Kaldet: 
at være Skolen af Livet og for Livet. Vi vil ikke nøjes med at være 
Realskoler eller Kursus, men frie Skoler for voksen Ungdom (20—25 
Aar), hvor Fagene er Midler til Selvbesindelse og Selvfordybelse, og til 
en rigere Forstaaelse af Menneskelivets Kaar og Opgaver, Skoler, hvor
fra unge gaar ud med varme Hjerter og Lyst til at tjene Gud og det 
danske Folk.



HØJSKOLEN OG. BYERNE
Af

IB KO C OLSEN

Det var en vældig folkeskare der den 11. september 1872 fulgte Grundt
vigs kiste fra Vor Frelsers Kirke til hovedbanegaarden. Køben

havnerne gjorde store øjne. Grundtvigianerne var nærmest salmesyngende 
karikaturer med særprægede dragter og sang paa gaderne. Det hed i de 
dage i hovedstaden at saa mange bløde hatte aldrig havde været samlet 
paa eet sted. Man forstod ikke det grundtvigske røre. De førende lag saa 
med skepsis, vel ogsaa med en vis frygt paa højskolebevægelsen som 
lærte de unge bønder at ranke sig og blive selvbevidste. De havde et 
pænere udseende disse bønder end arbejderne i byerne som rottede sig 
sammen til angreb paa det bestaaende samfund. Men højskolebevægelsen 
var dog for mange ligesaa farlig som socialismen. Den fostrede unge 
venstremænd med revolution i arbejdsnæverne og i hovedet. Højrepres
sen forsøgte at latterliggøre det hele fx. skrev »Avisen« i 1885:

»... tomme tønder maa højskoleeleverne for største delen siges at være. De optages 
paa skolen uden nogen fordannelse og paa skolen lærer de saa at sige intet uden 
det at Thor havde en hammer som hed Mjølner, at Heimdal var trompeter blandt 
Nordens guder, at Stærkodder bed sig i overskægget eft$r at hans underkæbe var afhug
get, at mennesker tager sig mest menneskelige ud ved at bære skæg efter gedebukkens 
mode...«

Med tiden blev den grundtvigske højskole anerkendt i byerne paa 
samme maade som en nation anerkender en fjern men indflydelsesrig 
magt hvis styrke den kender af omtale. Dele af hovedstadspressen der 
i det store og hele aldrig i lighed med den svenske presse har nedladt 
sig til at ofre større plads paa det folkelige oplysningsarbejde har nu og da 
ved festlige lejligheder eller naar den kunde finde sprængstof til den poli
tiske debat — og da med oplagt fryd! — spenderet spalteplads paa høj
skolen. Ja, flere blades højskoleskildringer kan i enkelte tilfælde virke
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lige saa mærkelige og vildledende i selve jubelaaret som de virkede i 
firserne. For borgerskabet er højskolen stadig i de fleste tilfælde blot 
kronikstof, interessant maaske men dunkelt og fjernt, ofte endnu mere 
dunkelt end i virkeligheden fordi højskolens kronikører til tider ikke 
er i besiddelse af den klarhed hvormed Grundtvig forfægtede sit høj
skolesyn.

Nej, højskolerne ligger udenfor byerne og det er overvejende land
boerne der har besøgt dem, op til 1920 var kun 4—6 % af eleverne fra 
købstæderne og da meget ofte børn af forældre der var indvandret fra 
landet medbringende deres højskoletradition. En mærkbar stigning viser 
sig først i tiden efter 1920. I 1930—31 var 10 % fra byerne, i 1940—41 
er tallet naaet op paa 15 %. Ikke saa faa af disse er børn fra bedrestillede 
borgerlige hjem, ofte unge piger. Arbejderbørnenes antal steg fra 3 % 
i tiden før 1914 til 7 % i 1940—41.

Grundtvigs tanke er da ikke realiseret endnu. Han vilde nemlig 
have en skole for »fæstere og selvejere, baade store og smaa, haand- 
værkere af alle slags, sømænd og handelsfolk«. Og ganske særlig mente 
han embedsmændene skulde have en del af deres uddannelse paa høj
skole for at komme ind paa livet af det folk de var sat til at tjene. I sit 
udspring og i sin grundidé var højskolen da en folkehøjskole. Men 
tanken faldt i byerne paa gold brolægning. Paa landet var mulden hvor 
den kunde spire. Gaardmandstanden var paa march frem mod social og 
politisk ligeberettigelse. Det var gaardmændene der havde brug for høj
skolen.

I byerne var fabrikkerne ved at skyde op og det gamle lavsfællesskab 
var langsomt ved at forvitre. En ny klasse var i højskolens grundlæggel
sestid ved at voxe frem i byerne. Fra 1860erne tog udviklingen fart. Med 
maskinerne og specialiseringen fulgte en hvirvlende befolkningsvæxt. 
Proletariatet begyndte at finde livets og arbejdets kaar utaalelige, umen
neskelige. Fattigdommen maatte sprænges, slaveriet maatte rystes af; 
midlerne var for arbejderklassen: organisation, sammenhold, solidaritet. 
Arbejderne samlede sig i grupper fra fabrikker og værksteder til politi
ske møder. De hørte fra kammerater der havde været paa valsen om de 
samme forhold i andre lande, om unge idéer, om kampe mod det kapi
talistiske samfund som de kendte i form af en ofte hensynsløs arbejds
giver og i form af en stadig gærende og foruroligende usikkerhed: bliver 
du fyret? Og over deres sammenkomster hvælvede sig det lysende haab
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fra den franske revolution: frihed, lighed og broderskab! Socialismen 
kom til Danmark.

Det er gennem organisationen, gennem kampen for rettigheder i sam
fundet man vil naa til menneskelige og menneskeværdige kaar. 8-timers- 
arbejdsdagen blev det store maal som man vilde arbejde hen imod. Ar
bejderbevægelsen satte ind som et vaarbrud. Stuckenberg skildrer det i 
sin 1-maj sang fra 1899 som foraaret hvor jorden drømmer morgen
drøm og kilderne gaar som smaa klokker. Det hedder i sangen, som 
synges paa mange højskoler uden egentlig forstaaelse af dens idé og dens 
historiske udspring:

Se det er vaar med ret for hver 
at fange sol og sætte frugt 
den stund da mindste puppe faar 
et vingepar til sommerflugt!

Se det er mer end døgnkort vaar 
det er den vide fremtids krav; 
ret til at nyde livets sol 
for den som skæbnen livet gav.

Og det stykke danmarkshistorie der ligger i de gamle socialistiske 
sange maa man forstaa, naar man vil forklare arbejdernes stilling til op
lysning og højskole før 1900. Det er saa let at tale om at marxismen er 
en ufolkelig bevægelse der vender det døve øre til højskolens tale og at 
det folkelige i højskolen ligger i synet og gerningen og ikke i tilslutnin
gen. Man fik ikke højskoler for bønder i Danmark under stavnsbaands- 
tiden! Der gaar et ryddende og grundlæggende arbejde forud.

Saadan ogsaa med arbejderne, det man kan undre sig over er at høj
skolen, der hele tiden vil være og anses for folkelig, ikke for alvor ræk
ker haanden ud og tilbyder vaabenbroderskab med den nye samfunds
klasse der rykker frem. Var det fordi man inderst inde frygtede arbej
derbevægelsen der til tider marcherede med voldsomhed? I hvert fald 
lurede der en angst for den nye ikke-kristne livsanskuelse som med 
brandesianismen og socialismen trængte frem. Men højskolen var dog 
ikke en kristelig forkyndelsesskole i sin idé! Havde ikke folkehøjskolen 
med sit straalende program om at hjælpe ungdommen til at finde sig 
selv og være sig selv, til at frigøre sig og forløse ungdommens oprinde
lige kræfter og sanser mange chancer for at bistaa ogsaa arbejderbevæ
gelsens unge, ja, i det hele taget unge fra byerne?
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Saadan spurgte ogsaa mænd indenfor den grundtvigske højskoles 
kreds sig selv og hinanden. Der var jo mange københavnere imellem. 
Mange af dem havde fra studieaar i hovedstaden næret ønsket om at 
faa unge byboere paa skolen. For saa vidt var højskolen netop undfanget 
i København i den »højskole« som Grundvig var med til paa Borchs 
Kollegium 1838.

18 aar senere i 1856 aabnedes da ogsaa en højskole paa Københavns 
jord, »Marielyst« ved Lyngbyvej. Det var dog ikke for at faa elever fra 
København — de var sjældne — men af hensyn til Grundtvigs med
virken. Paa samme maade gik det med højskoleafdelingen paaBlaagaards 
Seminarium, hvorfra forstander Jeppe T. A, Tang 1872 flyttede den al
mindelige højskoleundervisning ud i en bygning for sig, Emdrupborg 
Højskole i nærheden af Marielyst. Her holdt mange af højskolens bed
ste folk foredrag eller deltog direkte i undervisningen. Skolen havde 
mange elever, til tider 100, men det var væsentlig landboere. Emdrupborg 
Højskole der virkede til 1913 havde dog den betydning for byen at den 
blev omend ikke et brohovede saa dog en isoleret forpoststilling men al
ligevel med en vis styrke.

Nu begyndte højskolen selv et partisanarbejde i hovedstaden. Siden 
nytaar 1870 nærede Røddingskolens stifter professor Chr. Flor planer 
om at oprette en aftenhøjskole og det lykkedes ham at starte den og 
holde den i gang i kort tid med historiske foredrag for »ungdommen af 
arbejderne og handlende« hvoraf knap en snes trofaste mødte op. Ogsaa 
gennem »Københavns Højskoleforening«, der blev stiftet 1878 af folke
tingsmand cand. theol. Harald Holm og som fik sine egne lokaler i 
Helgolandsgade 14, fra 1920 i Grundtvigs Hus, forsøgte man at mis
sionere for højskolen blandt københavnerne. Og det lykkedes ogsaa at 
starte oplysningsarbejde for de københavnske arbejdere idet foreningen 
afholdt sine s.k. arbejdermøder i Istedgades asyl (1887—1905). Man fik 
dog ikke større kredse i tale. Mere sukces havde foreningen tilsyne
ladende med den idé den lancerede 1911: at Københavns brede befolk
ning skulde lære højskolen at kende gennem møder som man kaldte »8 
dage paa højskole«, et slagord der i hvert fald er slaaet an og som siden 
starten har faaet over 15.000 mennesker paa et saadant ferieophold paa 
højskolerne.

Det første forsøg paa at drive egentlig højskole i København for køben
havnerne blev gjort af cand. theol. F. F. Falkenstjerne, der under ophold
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hos Hostrup i Hillerød i sommeren 1878 havde timer paa Morten Pon- 
toppidans højskole Freerslev Højskole. I 1880 startede Falkenstjerne høj
skole i København, hvor han lejede en stor stueetage paa GL Kongevej. 
Paa mange møder talte han utrættelig om højskolens maal og midler, i 
Studenterforeningen, i Industriforeningen, i Rømersgade og mange andre 
steder.

Paa et Møde 1880. 29. 5. i Rømersgade 22 hvor 100—200 »svende af 
alle fag« var mødt talte Morten Pontoppidan om »fri skole for voxen 
ungdom i almindelighed«. Den oplysningsinteresserede bager, senere 
borgmester Jacob Marstrand fortæller i et brev til forstander Ernst Trier, 
Vallekilde et par dage efter levende om mødet:

»Der var ikke saa mange tilstæde, som ved andre Ledigheder, hvor jeg har været 
derude; men de, som vare der, hørte taalmodigt og opmærksomt paa de temmelig 
lange Foredrag, som Morten P. og Falkenstjerne holdt, ja der hørtes endog Bi
faldsklap efter hver Tale. Morten fortalte om Koids Liv, lidt for bredt, men jeg tror 
nok, at han ellers havde valgt det bedste Middel til indlede, hvad Falkenstjerne vilde 
sige, og med Undtagelse af, at en Mand, som stod ved Siden af mig, sagde til Herman 
Trier, der stod paa min anden Side, at Kold det var den største Idiot, som Danmark 
havde havt, saa hørte jeg ingen af de Lyde eller Udraab, som ellers aldrig undlader 
at komme frem, naar Forsamlingen finder Taleren høitravende eller sentimental, ja 
engang mærkede jeg endog, at de blev revne rigtig med, det var der hvor Kold siger 
til Karlen paa Marken, at han vilde trække ham op, saa at han aldrig skulde gaa i 
Staa mere ...

Oppositionen viste ogsaa, at de havde opfattet Sagens Kjærne og viste tillige, hvor 
vante de ere til at tale og opponere. Den første Opponnent var Glarmester, han angreb 
særligt det, at Skolen vilde lægge saa megen Vægt paa Danskhed og Religion, ellers 
kunde han saa godt see, hvormeget Arbeiderne trængte til, og hvormegen Gavn, de 
vilde kunne have af en saadan Skole; men de to Ting, det var overvundne Stadier, og 
naar det skulde danne Grundlaget, saa vilde Arbeiderne betakke sig for de Herrers 
Skole.

Den anden Opponent glædede sig ogsaa over Skolens Program, naar man kunde 
stryge disse Poster; men ønskede helst at Ordet »fri« skulde betyde gratis ...«

(Efter Roar Skovmand: Folkehøjskolen i Danmark 1841—92, 1944).

Falkenstjerne begyndte saa sin skole med 7 elever, de fleste haandvær- 
kere. I oktober 1882 kunde han aabne Københavns Folkehøjskole med at 
indvie en ny skolebygning, et stort rødt hus bag Landbohøjskolens have. 
Til denne lejlighed havde Hostrup skrevet sangen »Folkevandring« der 
begyndte med ordene »Der hvor vi stred og sang« og som nu til Carl 
Nielsens melodi er en af de mest sungne sange paa højskolerne, ogsaa 
hos arbejderne. Der kom imidlertid kun faa elever og de fleste var fra



288

landet. Alligevel betød den at en del københavnere ved de store møder 
fik hørt mange af højskolens mænd.

Morten Pontoppidan forsøgte ogsaa forgæves at drive en højskole i 
København 1891—93 i Linnésgade. Han begyndte med 50 elever men 
det sank ned til ingenting. Jeppe Aakjær der var med som lærer siger i 
sine erindringer: »Højskoletanken har aldrig rigtig villet bide paa køben
havnerne. De syntes det var noget grinagtigt noget at sidde og synge af 
sangbogen lige fra morgenstunden ... nej, om man saa kneb københav
nerne med tænger skulde man ikke hale dem ind ad højskolens dør.«

Men der skulde dog komme en mand som kunde faa københavnerne 
paa højskole uden at skulle behøve at gribe til hverken tænger eller værre 
torturinstrumenter. Det var Ernst Triers søstersøn og bagermester Jacob 
Marstrands gode ven Johan Borup, der skulde blive den som i sin per
son formaaede at forene højskolemanden humanisten og københavneren 
med k. Han havde i 1891 i Frederiksberggade startet et kursus, der gav 
en »videregaaende undervisning for ikke studerende herrer og damer«. 
Senere flyttede Borup til »Ny Rosenborg« paa Vestre Boulevard, og i 
1926 indviedes det gamle smukke palæ ved Frederiksholms kanal til høj
skole, med rette med navnet Borups Højskole. Det var hans egentlige 
maal. Allerede i begyndelsen havde han højere sigte end et kursus. I et 
brev til Karl Povlsen, Ryslinge, skriver han i 1893:

»Fra mine første Studenter aar — nærmere bestemt en Vinterdag, da jeg sad og hørte 
Ernst Trier tale paa Vallekilde — har det været en stadig opdukkende, ofte hengemt, 
men aldrig forglemt Tanke, at noget i Lighed med Højskolen, noget frit og muntert, 
grundigt og omfattende men upedantisk og ulærd og især noget tidssvarende, noget 
som sigtede paa Nutidens Bevægelser, maatte kunne opbygges her i København.« Det 
skal være et sted hvor voxne kan komme hen naar de vil lære noget, stoppe nogle 
huller og arbejde sig ind i noget uden examen eller knaldepisk. Det skal være et sted 
»hvor man kan høre, læse, arbejde, more sig, gøre Bekendtskaber, bare fordi der er 
noget, som kribler i en efter at udvide sit Repertoire og følge bedre med ...«

Og det lykkedes da for Johan Borup langsomt at skabe en byens høj
skole hvor i begyndelsen unge borgerlige efterhaanden ogsaa arbejdere 
samledes om vækkende oplysningsarbejde, i høj grad bygget paa skøn- 
literaturen. Der sidder adskillige københavnere for hvem Borups fore
drag fx. om Dostojefski og Tolstoi var deres ungdoms store oplevelse. 
Men Borup havde ogsaa den lykkelige haand og det rige sind til at skabe 
en humanistisk skole i egentlig forstand, hvor vel til tider et hundrede
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arbejdere om aaret fik en rent menneskelig paavirkning, baaret af ægte 
frisind og oprigtig kærlighed til københavneren.

Men det maa ikke glemmes at Borups Højskole alligevel aldrig 
kunde faa det vigtige med, som er og bliver noget fundamentalt og vig
tigt i højskolens organisme: at eleverne bor sammen og spiser sammen. 
Kommunelærerinde Anna Boje viste med sin højskole for piger, Forhaab- 
ningsholms Højskole (1905—22), at ogsaa et hjemliv kunde trives i en 
højskole i storbyen. Siden 1942 prøver Frede Bording og Johannes Bjer
re experimentet i København, dog kun med enkelte elever boende, og 
Jens Marinus Jensen driver aftenhøjskole i Aarhus.

Hvor stor en betydning Borups Højskole end fik for københavnerne 
med aarene saa var det alligevel stort set et ringe antal man fik fat i. 
Men det var det arbejde der fik størst sukces blandt forsøgene i dette 
aarhundredes København.

Blandt de forsøg der fortjener at mindes er ogsaa den lille højskole, 
der 1907—10 virkede i St. Kannikestræde under navnet »Arbejder-Høj
skole«. Den blev ledet af ingeniør Jules F. Lund og havde blandt sine 
medarbejdere mag. scient. Jens Rosenkjær, der i 1910 kom til Askov
Danmarks Folkehøjskole 19
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som lærer. Denne første arbejderhøjskole havde naturlæren som sit vig
tigste fag — kemi fysik biologi — og herigennem kunde der knyttes for
bindelse til det praktiske arbejde og elevernes fag. Men ogsaa den maatte 
gaa ind. Den havde i sit navn været et forvarsel for en ny tid da byernes 
arbejdere selv begyndte at drive højskole.

Netop i 1910 startede arbejderhøjskolen i Esbjerg, bygget paa arbej
dernes egne organisationer, med folk som lærere der var fortrolige med 
arbejderne og arbejderbevægelsen. Det skete ikke uden paavirkning fra 
højskolebevægelsen. Lige fra 80’erne havde enkelte grundtvigianske re
beller som Morten Pontoppidan stillet krav til den gamle højskole om at 
komme den ny tid i møde.

Den senere grundlægger af Esbjerg Arbejderhøjskole, højskolelærer i 
Hjørlunde, Jens Peder Sundbo, opfordrede i 1888 i Højskolebladet høj
skolen til at behandle socialismen, fordi den var en stor magt i tiden. Det 
var paa høje tid højskolefolkene tog de sociale spørgsmaal op til behand
ling, ellers vilde ungdommen vide at gaa sine egne veje!

Det hele blev ikke til meget andet end nogle artikler i Højskolebladet 
eller Den danske Højskole hvor et par enlige svaler strejfer ind af og til. 
En indsender skriver om højskolens stilling til arbejderbevægelsen at 
»saa længe højskolemændene afholder sig fra al forbindelse med den sag 
der for arbejderne er bleven en livssag, da kan de ikke vente nogen til
slutning fra dem.« Dette indlæg medfører en diskussion hvor ogsaa de 
mest forbenede højskolesynspunkter og haardkogte vurderinger af de 
»materialistiske« arbejdere kommer frem. Paa højskolemødet i Ryslinge i 
1901 fandt en forhandling om højskolens opgaver blandt købstædernes 
ungdom sted, indledet af forstander Grønvald Nielsen, Vestbirk, der be
tonede forskelle og vanskeligheder men sluttede med opfordringen: »Lad 
os erobre købstæderne for den sag som vi elsker.«

Drøftelserne om by og højskole førte ingen særlige resultater med sig. 
Problemet om arbejdernes oplysning blev her som saa ofte siden disku
teret i en tone som om det drejede sig om civilisering af afrikanske 
stammer.

Det blev ikke højskolen og grundtvigianerne der skulde knytte arbej
dernes kulturbevægelse »fast og inderlig til samfundet« som ganske en
kelte fx. Fernando Linderberg, der selv drev et lille frederiksbergsk op
lysningsselskab »Godthaab« og var sekretær for »Det sociale Sekretariat«, 
ønskede det i 1901. Det blev arbejderne selv, for de havde ved egen kraft



291

kæmpet sig frem og erobret en del af Danmark. De var ved at forme et 
nyt Danmark uden for højskolernes borgvinduer og taarne.

Omkring aarhundredskiftet var arbejderbevægelsens organisatoriske 
grundlag i det store og hele skabt, og med septemberforliget havde den 
faaet en retlig placering da den var blevet anerkendt som en samfunds
faktor, en organisme i selve det danske samfund, og den kunde nu be
gynde at tage et oplysningsarbejde op i socialistisk demokratisk aand 
som en fortsættelse af arbejderundervisningen fra 1800-tallet. Arbejder
nes Læseselskab blev stiftet i København 1879 og politiske diskussions
klubber dannet landet over. Noget havde der været i gang. Som oven i 
købet havde forskrækket højskolen fordi det var knyttet til den køben
havnske brandesianske intelligens. Intellektuelle fra venstrepartiet havde 
taget et arbejde op i 1880’erne. Starten af dette arbejde har sikkert ikke 
været uden paavirkning af højskolen. Kort efter nytaar 1883 fremlagde 
Herman Trier for en stuvende fuld sal i Rømersgade Studentersamfun
dets planer for en aftenundervisning for arbejdere. Der meldte sig strax 
1500 mennesker. Og arbejdet fortsattes med stort held. I 1899 iværksattes 
skole- og foredragsarbejde for de lockoutede arbejdere, ikke alene i Kø
benhavn men ogsaa ude omkring i landet. Flere højskolefolk havde kon
takt med saadant arbejde i byerne fx. talte Grønvald Nielsen flere gange 
for fabrikpigerne i Horsens hvor gamle højskoleelever havde begyndt en 
aftenskole.

Efter 1900 tog arbejderne selv for alvor haand i hanke med oplysnings
arbejdet. Til at begynde med noget famlende og usikkert. De gamle af
tenskoler vandt mere og mere indpas i byerne. 1907 stiftedes »De danske 
Købstæders Aftenskoleforbund« hvor man ogsaa fablede om oprettelse 
af en højskole, der skulde være en fortsættelse af byaftenskolerne. 
1910—11 gjorde man de første forsøg med en socialdemokratisk parti
skole, der var ledet af et udvalg med Th. Stauning som formand. Efter 
1916—17 antog skolen faste former som »Den socialdemokratiske Arbej
derskole«, der lægger vægt paa sociale politiske og økonomiske fag. I 
1917—18 startede Vilhelm Rasmussen foredragsrækker for arbejdsløse 
og ud heraf foldede sig en række foredragsskoler som fik navnet ar
bejderhøjskoler; de smeltede i tyverne sammen med det almindelige ar
bejderoplysningsarbejde med foredragsrækker og studiekredse.

Med ottetimersdagens gennemførelse i 1920 rejste fritids- og kultur
problemet sig med hele sin kraft ogsaa for arbejderbevægelsen. Nedgan-

19*
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gen efter 1920 aabnede mange arbejderes øjne for at det ikke var nok 
med organisation og agitation. Den store fremgang i organisation, i tal, 
gjorde det ikke alene. Mere og mere saa de arbejderbevægelsen som en 
hær men samtidig en enhed af enkelte mennesker, med ønsker om at leve 
livet og med rige muligheder for udvikling. Højskolerne havde ikke kun
net drage dem til sig, alle disse unge muligheder. Arbejdernes frigørelse 
maatte ogsaa paa det kulturelle omraade i det store og hele være arbej
dernes egen sag. Dertil kom at mange arbejdere efterhaanden var valgt 
ind i byraad og sogneraad og her havde brug for politisk viden og almen
menneskelig forstaaelse, jo ogsaa kulturel indsigt i biblioteksudvalg, skole
kommissioner osv. Der maatte mere samling, mere plan i det spredte op
lysningsarbejde.

Den drivende kraft i disse bestræbelser blev den tidligere typograf, 
lektor cand. polit. C. V. Bramsnæs, der selv som elev fra Askov havde 
set hvilken mægtig betydning oplysning har for en klasses fremmarch i 
samfundet. Bramsnæs har sikkert ikke været upaavirket af det og har 
utvivlsomt modtaget stærke impulser i retning af folkelig almenmenne
skelig betragtning under sit Askovophold. Askov har uden tvivl be
frugtet og bestyrket ham i hans ideer om kulturarbejde. 1924.9.1 begyndte 
da Arbejdernes Oplysningsforbund sin virksomhed med det enkle og op
højede formaal: »Udbredelse af oplysning blandt den arbejdende befolk
ning i Danmark«. Bygget op paa den faglige, den politiske, den koopera
tive bevægelse og arbejderungdommens organisationer, hviler den paa 
arbejderbevægelsens fire hovedorganisationer og er saaledes Danmarks 
største forening. Arbejdet ude omkring er i hænderne paa ca. 180 lokale 
oplysningsudvalg. Som leder af AOF sad 1924—29 tidligere typograf 
Harald Jensen, en usædvanlig lederbegavelse med klar forstaaelse af de 
kulturelle opgaver og forpligtelser arbejderbevægelsen havde. Som gam
mel Borup-elev kunde han med dobbelt styrke prædike højskole for ar
bejderne. Arbejderhøjskolen var hans livssag. Han ordnede overtagelsen 
af Esbjerg Arbejderhøjskole og Roskilde Højskoles køb var ogsaa hans 
værk. Med fuld ret er hans navn hugget ind i granit paa en mindebænk 
i Roskilde Højskoles have. Ogsaa de andre ledere har tilknytning 
til højskolen. Forretningsfører Chr. Christiansen har som Roskilde Høj
skoles formand direkte forbindelse til arbejderhøjskolen, sekretær Oluf 
Bertolt ogsaa til den grundtvigske skole idet han har været elev paa 
Askov og lærer paa Høng, Esbjerg og Borup.
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Med sine foredragsrækker har AOF pløjet ny jord op. I de sidste aar 
har der gennemsnitlig været afholdt ca. 1000 foredragsmøder. Landarbej
derne der kun i ringe omfang mødte op til højskolernes møder og for
samlingshusmøderne er godt med i dette arbejde. Studiekredsen blev 
den form som i særlig grad blev anvendt af arbejderne. I den sidste snes 
aar har 12—13000 studiekredse hver paa en 10—12 deltagere været i gang. 
Her mødtes en lille gruppe mennesker til selvarbejde og fællesarbejde 
til gensidig drøftelse og berigelse. Studiekredsen blev arbejdernes lille 
højskole der ogsaa har højskolens maal: at oplive og oplyse, at vække og 
interessere deltagerne og gøre dem mere levende, saa de ikke bare bliver 
landarbejdere, specialarbejdere, jernbanemænd og snedkere, men ogsaa 
dygtigere, mere ansvarsbevidste medborgere, ja mennesker.

De emner der er dyrket har ikke alene været politiske, økonomiske, fag
lige og praktiske, men ogsaa historie, litteratur, kunst og musik vinder 
stadig mere og mere plads. Ikke mindst paa grund af den store udgiver
virksomhed som AOF udfolder.Arbejdersangbogen har faaet stor betyd
ning med sit indhold af arbejdersange og almene danske sange. AOF’s 
betydning for arbejderne kan naturligvis ikke maales i tal. Den kan kun
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delvis gribes, naar man i organisationsliv og politik møder den fordoms
fri, menneskelige politiker. AOF har i hvert fald været med til at placere 
arbejderbevægelsen som en kulturbevægelse, der nok i starten maatte 
akceptere de gjaldende fanfarer om arbejderkultur som enkelte af dens 
medarbejdere blæste. De var sikkert nødvendige, dels for at vække 
mange arbejdere, dels for at blive placeret i samfundet — men signalerne 
afløstes af mere harmonisk musik. Arbejderne maatte tilegne sig den 
gamle kultur og selv omforme og ogsaa bidrage med nye toner.

Endelig kan AOF’s betydning for den enkelte arbejder slet ikke maa- 
les. AOF er arbejdernes sidestykke til bøndernes højskoler. 1924 maa i 
fremtidens historiebøger nævnes side om side med 1844. Dette forstaar 
arbejderne. Og med AOF’s indsats for at skaffe arbejdere paa højskole 
er ogsaa forstaaelsen for højskolen blevet langt mere udbredt blandt ar
bejderne. Ordet højskole har ikke duft af muld som tidligere. Ogsaa paa 
fabrikkernes arbejdspladser, i Social-Demokraten og i de mange fag
blade tales der højskole. AOF’s og de andre organisationers korte høj
skolekursus for tillidsmænd hvoraf ca. 2000 hver sommer er paa højskole 
har medvirket hertil.

Nu er arbejderne selv blevet højskoleejere. Man kan sige, at alle dan
ske arbejdere har en lillebitte aktie i hver af de to højskoler, Roskilde og 
Esbjerg som AOF er medinteresseret i. I 1901 havde socialdemokratiets 
kongres i en resolution opfordret partiets hovedbestyrelse til at under
søge de nærmere muligheder for oprettelse af en højskole. Tanken havde 
naturligvis været fremme før men nu blev den aktuel. Der skulde dog 
endnu gaa nogle aar. Og det blev Esbjergs arbejdere der gennem fælles
organisationen og Socialdemokratisk Forening i Esbjerg oprettede Es
bjerg Arbejderhøjskole i 1910. Daværende kommunelærer (senere biblio
tekskonsulent) Jørgen Banke havde været en ivrig talsmand for idéen. 
Den socialdemokratiske redaktør J. P. Sundbo, selv gammel højskoleelev 
fra Vejstrup og Askov og tidligere højskolelærer i Hjørlunde, gik ind 
for tanken og saa det som opgaven at skabe en virkelig højskole. Sundbo 
havde gennem sin tidligere virksomhed i folkehøjskolen faaet respekt for 
den og han havde lært at holde af det bedste i den, derimellem ogsaa 
mange af dens sange — hans yndlingssang var »Løft dit hoved, du raske 
gut«. Han var formand for skolens bestyrelse og underviste der selv, 
kom daglig paa skolen og var med til at sætte sit præg paa den i be
gyndelsesperioden.
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Arbejderhøjskolen i Esbjerg begyndte med 19 elever og maatte leje sig 
ind de første aar, en tid i Teknisk Skole senere i en hel bygning i Storm
gade. I 1916 kunde man begynde at bygge selv efter mange frivillige bi
drag og varm offervillighed. 1917.17.1. blev Arbejderhøjskolens egen byg
ning ved Vardevej indviet. Da AOF 1929 var indtraadt som medejer af 
skolen blev den udvidet og moderniseret, og efter senere ombygning stod 
den i 1940 som en af de mest velindrettede højskoler, smuk og enkel 
i linjerne med en smule af det gamle borgpræg som saa mange høj
skoler har.

En stor part af lærerne og alle forstanderne har været paavirket af den 
grundtvigske højskole. Skolens forstander indtil 1920 Rasmus Vind 
havde været elev paa Askov og senere lærer ved Janderup Folkehøjskole 
i 8 aar. Laura Alkjærsig (1920—24) havde Askovuddannelse og havde 
været paa Ondløse Højskole; desuden havde hun besøgt det engelske 
arbejdercollegium Ruskin College. Hun var stærkt grundtvigsk paavir
ket, en af arbejderhøjskolens mest straalende personligheder og en frem
ragende begavelse. Hendes efterfølger Julius Bomholt (1924—29), der 
selv havde været lærer paa Askov 1921—22 og maaske derfor i særlig 
grad forstod hende, kendte hende ogsaa fra sin lærertid paa Esbjerg og 
ristede en minderune ved hendes død i 1937:

»En idealisme som ikke taalte afkortning førte hende over i socialismen, og samtidig 
fastholdt hun forbindelsen med alt det i fortiden som havde inspireret hendes følelser. 
Hun brændte ikke sine skibe. Det var hendes drøm: at forene grundtvigianismen og 
socialismen, grundtvigianismens tro paa en aandelig frigjort menneskelighed og so
cialismens tro paa en socialt frigjort menneskehed. Hendes kærlighed til friheden førte 
hende med indre konsekvens fra Askov til Esbjerg.«

I Julius Bomholts forstandertid var skolen nær knyttet til den social
demokratiske ungdomsbevægelse, der netop i disse aar voxede sig stærk. 
Poul Hansen, der har været forstander siden 1929, er gammel elev fra 
Borups Højskole og har været lærer i 5 aar ved Den internationale Høj
skole i Helsingør, hvortil han naturligt kom efter sin uddannelse paa 
Fircroft og Cooperative College i Manchester. Som ivrig kooperations
mand og stadig fortaler for en tilnærmelse mellem land og by har han 
stærk tilknytning til den gamle højskole.

Blandt lærerne maa nævnes Frode Kristensen, en central personlighed 
i arbejderhøjskolernes historie, oprindelig landarbejder husmandssøn fra 
Thorsted i Ringkøbing Amt. Han var som 23-aarig elev hos Thomas
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Bredsdorff paa Roskilde Højskole 1918—19, senere paa Askov udvidede 
kursus og Den internationale Højskole. 1923—24 var han lærer paa Born
holms Højskole, 1924—27 paa Esbjerg Arbejderhøjskole. Siden da har 
han været ansat paa Roskilde Højskole. Han har haft den store og ene- 
staaende opgave i højskolens historie at formidle overgangen fra Breds- 
dorffs tid til arbejderne tog skolen i besiddelse for alvor i tiden efter 
1930. Af de øvrige lærere har nogle enkelte været akademikere eller 
seminarieuddannede, andre har ogsaa været autodidakter udgaaet fra ar
bejdernes oplysningsbevægelse, ofte med et lærerkursus paa Askov som 
grundlag for deres højskolegerning.

Drømmen om at forene by- og landungdom, bønder og arbejdere paa 
den samme højskole dæmrede ogsaa i det ny aarhundrede hos nogle af 
den gamle højskoles mænd. Da Thomas Bredsdorff i 1907 netop lagde 
sin højskole ved Roskilde fjord var Københavns nærhed en stærk til
skyndelse for ham. Ved skolens aabning 1907.29.4. sendte Ludvig Schrø
der fra Askov sin gamle elev Bredsdorff en hilsen hvori han lyrisk ud
trykker den særlige opgave som Roskilde Højskole maa have:

»Drag byens ungdom fra de kvalme gader 
ud i den friske landluft;
og fra grublesyge
til sund oplysning, der kan give kærne 
i mennesket og lære det at værne 
om dyrest eje!
Det er et stort og herligt kald!------ «

Haabet vedblev at være et haab. Ifølge indberetningerne til undervis
ningsministeriet var af Roskilde Højskoles 1044 elever i aarene fra 
1914/15 til 1924/25 (4- 1920/21) kun 25 fra købstæderne dvs. 2,5 %. I de 
samme aar havde Esbjerg Arbejderhøjskole 536 elever, hvoraf 274, altsaa 
51 % var fra købstæderne. Paa den første højskole, som var rejst af 
arbejderne, var der hvert aar en nogenlunde ligelig blanding af købstad
boer og landboer, væsentligst haandværkere og landarbejdere. Drømmen 
om at forene land og by paa samme højskole var for første gang i folke
højskolens historie blevet til virkelighed paa Esbjerg Arbejderhøjskole.

Alligevel havde Roskilde Højskole forbindelse med arbejderungdom
men. Vilde den ikke komme til højskolen, saa kom Thomas Bredsdorff 
til den. Han talte i arbejdernes aftenhøjskoler og endog paa Blaagaards 
Plads. Efter Bredsdorffs død 1922 var efter Anders Vedel Jens Rosen-
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kjær en tid fru Margrethe Bredsdorffs medforstander, inden han blev 
kaldt til Borups Højskole. Men tiden til 1930 blev dog en vanskelig 
periode. Fra 1927 forsøgte man nye muligheder. Skolen blev under Mor
ten Bredsdorffs ledelse fyldt med arbejdsløse, unge arbejdere og haand- 
værkere.

Experimentet mislykkedes imidlertid. Fru Bredsdorff havde allerede i 
1927 ført forhandlinger med AOF om afstaaelse af skolen. Skolens gamle 
elevkreds og indflydelsesrige mænd fra egnen gjorde energiske forsøg 
paa at bevare skolen paa dens oprindelige grundlag. Det var forgæves. 
I 1929 ordnedes salget til Arbejdernes Oplysningsforbund og Arbejder
nes Oplysningsudvalg for København, der fra 1930.1.4. overtog Roskilde 
Højskole. Arbejdernes anden højskole skulde nu til at leve sit liv i en 
skole med de bedste grundtvigske traditioner.

Indvielsen af Roskilde Højskole fandt sted den straalende 2. pinsedag 
1930.9.6. Med ængstelse og maaske ogsaa fnysende foragt saa vel nogle 
enkelte fra Roskildes omegn paa det røde flag, der nu luede i solen ved 
siden af Dannebrog. Men Odins ravne drejede uforstyrret paa højskolens 
taarn og saa som altid gennem de svundne 23 aar ud mod det stadig skif
tende fjordlandskab, hvor muld og hav mødes i kærlige favntag.

Og rundt om skolen blaffede blaablusernes faner, arbejderungdommen, 
selvbevidst, maaske ogsaa noget paagaaende tog sin skole i besiddelse 
med sang og musik mens en stor skare samledes foran talerstolen i par
ken hvor Danmarks statsminister, arbejderen og autodidakten Th. Stau- 
ning talte ud fra sin fryd over dagen idet han mindedes sin egen genera
tions arbejde paa kulturtilegnelse. Ogsaa den gamle borupper, hoved
kasserer, senere socialminister Ludvig Christensen talte.

Følte og inderlige lød mindeordene om Harald Jensen der i sin mand
doms kraft var blevet revet bort midt i forberedelsen til og planlæggelsen 
af arbejdet paa Roskilde.

Og gæsterne fra den grundtvigske højskole vilde huske Harald Jen
sens ord i Højskolebladet 1929.18.10. da budskabet om AOF’s over
tagelse af Roskilde var blevet kendt og vel modtaget med smerte sine 
steder i højskolens kredse. I den artikel havde han erklæret, at skolen 
fortsatte med at have sin rod i det danske folk omend dens aand vilde 
række videre end til det nationalt-poetiske og det evangelisk-kristelige:

»Internationalismens aand og klassesolidaritetens aand mellem alle der kæmper og 
har det ilde vil kræve højt til loftet og vidt til væggene.« Skolen maatte først og frem-
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mest bygge paa virkelighedens grund. »De ideer og de idealer som hører virkelig
heden til er rige og mangfoldige nok til at besjæle dansk arbejderungdom. Den er be
sjælet af dem i forvejen. De kan faa den til baade at elske og hade. Det vil kun være 
skolens opgave at belyse og uddybe arbejderungdommens erfaringer og udvikle dens 
menneskelige forstaaelse af tidens problemer.«

Med dyb interesse paahørtes hin junidag skolens ny forstander, cand. 
polit. Hjalmar Gammelgaard der 50 aar gammel var brudt op fra sin 
kontorchefstol paa Kraks Vejviser for at paatage sig ledelsen af Roskilde 
Højskole og som for en stor del af forsamlingen var en ny mand. Han 
havde dog været en fremtrædende medarbejder ved Borups Højskole 
siden 1920, og herfra kendte mange arbejdere ham, en hel del kendte 
ham som lærer paa arbejderskolen i København. Fra sin opvæxt er Gam
melgaard fortrolig med det grundtvigske klima, opvoxet som søn af fri
skolelærer Gammelgaard i Gislev paa Fyen. Efter at have taget lærer- 
examen paa Blaagaard blev han cand. polit. I sin studietid underviste han 
ved Emdrupborg Højskole og var sidst i tyverne gæstelærer paa Roskilde 
i vinteren 1927—28.

I sin tiltrædelsestale vovede Gammelgaard ikke at ridse et program 
op. For ham var i det øjeblik det væsentlige der skulde betones forbin
delsen bagud, idet han fuldt ud følte og forstod — som han stadig er
kender — den forpligtende adel der fra Bredsdorfftiden ligger i Roskilde 
Højskole. Det er ikke noget tilfælde at der idag paa Roskilde hænger 
billeder af Grundtvig, Thomas Bredsdorff og Harald Jensen side om 
side.

Feststemt havde indvielsen været. Mange og smukke havde talerne 
været. Men skolens idé skulde først og fremmest vise sig i arbejdet og 
væxten. Og saadan har det næsten altid været; kun sjældent er der 
skrevet lange artikler om ideen i arbejdernes højskoler. Modsat tilfældet 
i den ældre højskole, hvor aanden og idéen ofte blev behandlet og om
talt. Derfor har arbejderhøjskolens idé ikke været mindre tydelig. Kor
test og mest rammende er den udtrykt af Laura Alkjærsig, der i en ind
beretning til undervisningsministeriet i 1922 skrev: »Skolen Formål er 
at være en Hjælp til Arbejderungdommen i dens Kamp for åndelig og 
økonomisk Frigørelse.« Og her var hun i samklang med de følelser der 
vældede op i saa mange unge arbejdere paa denne tid.

Hj. Gammelgaard lagde fra starten vægt paa at skolen stadig skulde 
hedde Roskilde Højskole. Den skulde fremdeles forsøge at give sand 
menneskelig og borgerlig oplysning, almindelig højskoleundervisning
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Frode Kristensen Poul Hansen

med særlig hensyntagen til arbejderungdommens tarv, den skulde fort
sat bestræbe sig paa at være en skole for livet. I programartiklen til det 
nye tidsskrift for Esbjerg og Roskilde, »Arbejderhøjskolen« der siden 
1931 udkommer 2 gange om aar et, skrev Gammelgaard i det første num
mer om dette:

»... det betød først og fremmest, at højskolen skulde gøre sine elever levende, 
skulde vække deres følelse for livets skønhed og rigdom ..., vise dem opgaverne som 
skulde løses, de store maal der vinkede.« Han mener at ogsaa arbejderen skal lære at 
»rette sin brede ryg og slaa øjnene op.« »Højskolen skal ikke blot meddele sine ele
ver indsigt i de forhold som de faar indflydelse paa og som de skal lære at udnytte 
i overensstemmelse med deres tarv. Den skal ogsaa lære dem overblik, vise dem til
værelsens sammenhæng, føre dem op paa historiens bjerg og lade dem se idéernes 
udvikling og betydning.« Skolen skal ogsaa vække erkendelsestrangen og skabe er
kendelsesglæde. »Den skal ogsaa, indenfor de beskedne grænser den magter, søge at 
hvælve en højere himmel over arbejdernes liv og stræben.« Det skal ske gennem un
dervisning i moderne literatur. Ogsaa filmen maa behandles, vor kulturs mest gigan
tiske kulturfaktor. Eleverne maa føres frem til fællesskabets ideal, arbejderbevægelsens 
store og stærke idé.

Samme idéer har forstander Poul Hansen givet udtryk for. Og mens 
Gammelgaard flere gange har understreget arbejderhøjskolens forbin
delse med Grundtvigs tanker har Poul Hansen i særlig grad fremhæ-
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vet skolernes særpræg, for saa vidt ogsaa arbejderhøjskolens modsæt
ning til den gamle skole hvor man til tider har dyrket gamle symboler 
mens et nyt befolkningslag rykker frem i byerne med nye kræfter og 
nye ideer, med nye ansigter:

»Flertallet af danske højskolefolk samles endnu om den nationale skamlingsbanke 
for med en næsten stædig rettroenhed at dyrke gamle ord som danskhed, folkelighed, 
sønden aa o. s. v. Imens flokkes menneskemasser om tidshjulet med alle muskler an
spændt for at faa spørgsmaal om liv og død afgjort.« Den gamle højskole behandler 
ikke dette røre. Arbejderhøjskolen stiller sig klart op i den moderne tids problemer, 
til kamp imod de moderne jætter og uhyrer: »I det kapitalistiske samfunds gruelige 
egoisme dets militarisme, i dets sigen god for al slags spekulation i medmennesket har 
vi tidens midgaardsorm«. (1931).

Arbejderhøjskolerne har ønsket at bygge paa det humanistiske grund
lag, de har ikke i deres undervisning villet forkynde et bestemt syn. Efter 
Grundtvig ønsker de at være humanistiske skoler. I de bedste højskoler 
hed det: Menneske først, saa kristen. Ikke mindst har Gammelgaard 
hævdet dette, hos ham har løsenet altid været: Menneske først og frem
mest — alt andet kan saa komme til sin tid. Den haarde skal om menne
sket skulde bringes i forvitring ved en grødefuld regn af ord og toner 
der ogsaa kunde fremkalde et opvæld i sindet saa det bundne kunde 
forløses og spirerne skyde frem. Gennem oplivende, til tider for
rygende samtaler har Gammelgaard som Christen Kold slaaet gnister af 
sine elever. Ikke ved fornuften alene med ogsaa ved at tale til følelsen. 
Selv i statistik bliver Gammelgaards tale historisk-poetisk.

Fra folk der staar aldeles uden kendskab til arbejdernes oplysnings
bevægelse, oftest uden kendskab til oplysningsarbejde overhovedet, har 
der til tider været rettet angreb paa arbejderhøjskolerne der er blevet be
skyldt for ikke alene at være partiskoler men endog socialdemokratiske 
udklækningsanstalter. Det har aldrig været højskolernes opgave at agi
tere. De tilhører ikke arbejderbevægelsen som politisk bevægelse men 
som kulturbevægelse. Partiapparatet er godt nok og behøver ikke høj
skoler til at sætte plakater op eller til at støbe partifæller. Men ligesom 
flertallet af de unge bondekarle var venstremænd er flertallet af de unge 
arbejdere socialister. Mon en højskole i det hele taget kan udklække 
partimennesker? Den kan give linje og udsyn til den enkeltes politiske 
opfattelse. Og en af arbejderhøjskolernes vigtigste opgaver har været at 
udhule politiske dogmer og forsøge at give perspektiv, alt med fuld fri
hed fra arbejderbevægelsen. At arbejderhøjskolerne indadtil i mange
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henseender har været korrektiver til bevægelsen er hævet over enhver 
tvivl. Deres folkelige idégrundlag har ganske sikkert været medvirken
de til den humanisering af socialdemokratiet som særlig har vist sig i 
udvidelsen af det ideologiske syn i 30’erne.

Tilknytningen til arbejderbevægelsen har der aldrig været lagt skjul 
paa. Og det maatte være en ganske naturlig sag at arbejderne selv gen
nem deres organisationer rejste højskoler, der af idé i lige saa høj grad 
som de ældre højskoler kan kaldes folkehøjskoler. Undervisningen er 
lagt an som almindelig højskoleundervisning. Arbejderhøjskolen havde 
ikke i sin start en dødvægt af tradition for undervisningen. Hovedvæg
ten har fra første færd været lagt paa livet i dag. Rasmus Vind lagde 
paa Esbjerg megen vægt paa, at ogsaa naturkundskaber kom med. Og 
naturligt blev programmet om undervisning i de sociale problemer reali
seret i fag som arbejderbevægelsens historie, fagforeningskundskab, sam
fundslære og nationaløkonomi og hele den moderne verdenslitteratur. 
Julius Bomholt tog i særlig grad den sociale litteratur op og hans bog 
»Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage« (1930) 
er en frugt af dette arbejde. Den blev udgangspunktet eller grundlaget 
for samtaler paa mange højskoler. Frode Kristensen arbejdede særlig med 
storpolitik og raastofproblemer, og hans bog »Fra raastoffernes riger« 
der kom i 1927 har sidén i oplag efter oplag ført dette stof ind i studie
kredse landet over. Poul Hansen har særlig aabnet dørene for koopera
tionen og engelsk sprog og kultur. Hj, Gammelgaard har behandlet psy
kologien og statistikken, to saa godt som nye omraader. Arbejder melo di
bogens melodier, hvis samling er Oluf Bertolts og Oluf Rings værk, har 
Gammelgaard spredt ud i arbejderklassen.

Studiekredsen blev den nye form, som arbejderhøjskolen tog ind fra 
arbejdernes oplysningsarbejde. Særlig har arbejderhøjskolerne opponeret 
mod den gamle undervisningsform foredraget, det levende ord som me
get ofte blev til det døende ord eller det dræbende ord. I arbejderoplys
ningen træffes det levende ord ogsaa andre steder end fra katederet. 
Det levende ord er ogsaa tit deltagernes, elevernes egen tale. Foredraget 
anvendes stadig som vækker og igangsætter men i reglen kun ét om da
gen paa arbejdernes højskoler. Selvarbejdet er knyttet til med den mo
derne pædagogiks varierende midler: lysbilleder, film, studiebesøg, ud
flugter — og ikke mindst: bøgers brug. Biblioteket er det nye centrum i 
arbejderhøjskolens virksomhed. Princippet om selvvirksomhed er ogsaa
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ført over i elevernes forhold til skolen idet de har et udstrakt selvstyre 
gennem elevraad og udvalg med mange opgaver, saadan som ogsaa 
Grundtvig havde tænkt det — og helt i pagt med nutidsarbejdernes op
fattelse af organisation og demokrati.

Paa arbejderhøjskolernes vinterkursus har ialt i tidens løb været op 
mod 3500 elever; mens Esbjerg Arbejderhøjskole i tiaaret efter 1914 
havde en ligelig repræsentation fra by og land steg i aarene efter 1927 
byprocenten stærkt. Af arbejderhøjskolemes ca. 2000 vinterelever i ti
aaret 1930—39 var omved 80 % fra byerne. Af samtlige elever var paa 
Roskilde Højskole i samme tiaar 42 % faglærte arbejdere (haandvær- 
kere), 4 % handels- og kontormedhjælpere, 49 % arbejdsmænd dvs. spe
cialarbejdere og andre ufaglærte deriblandt 7 % landarbejdere, resten 
5 % var gartnere mejerister søfolk journalister o. 1.

De første 4—5 aar var kun omved *1$ af eleverne paa Roskilde Høj
skole ufaglærte; af samtlige elever i femaaret 30/31—34/35 var 27 % 
ufaglærte. I det følgende femaar var omkring halvdelen hvert aar ufag
lærte, af samtlige elever 56 %. Der har altsaa været en stigende tilgang 
af ufaglærte unge arbejdere. Tilsvarende er procenten af faglærte sun
ket fra 53 % til 32 %, velnok som følge af ændringer i beskæftigelses
forholdene.

En stigende part og efterhaanden saa godt som alle de elever, der be
søgte arbejderhøjskolernes vinterkursus var arbejdsløse, et forhold der 
har sit udspring i loven af 1921. 22. 12. der bestemte at arbejdsløsheds
fonden kunde yde understøttelse til højskoleophold for arbejdsløse. Som 
man maatte vente det søgte en stor del Esbjerg Arbejderhøjskole. Ad
skillige tog paa Den internationale Højskole, der i kraft af sin særlige 
idé igennem aarene naturligt maatte øve en vis tiltrækning paa unge ar
bejdere; af samtlige elever paa skolen har skønsmæssigt op mod 80 % 
været fra byerne. Peter Manniche har lige fra sin studentertid bevidst 
arbejdet paa at nærme højskolen og byen til hinanden bl. a. ved starten 
af Københavns Højskole- og Studiekredsforening» Af andre højskoler der 
med aarene i særlig grad fik arbejdsløse elever kan nævnes: Askov, Rød
kilde, Brøderup, Antvorskov og Grundtvigs Højskole i Lyngby under 
Ernst Borup. Ollerup Gymnastikhøjskole ikke at forglemme der maaske 
ved siden af Askov er den af de danske højskoler der har samlet det 
bredeste udsnit af hele befolkningens unge p. g. a. gymnastikken der dog 
i byerne i mindre grad end paa landet blev et egentligt opdragelsesmiddeL
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Fra Roskilde Højskole. Et Sommerkursus for Maskinlærlinge 1944

Fra 1927 blev reglerne ændret, saa det blev betydelig lettere at komme 
paa højskole for den unge arbejdsløse, ja hele opholdet kunde ofte blive 
fuldkommen gratis. Der var mange ogsaa blandt den gamle højskoles 
folk der nærede store forventninger til hele denne ordning. Forstander 
Alfred Povlsen, Ryslinge, talte om at det var det største øjeblik i hele 
højskolens historie. Det fik den virkning at ogsaa paa mange af de an
dre højskoler kom arbejdere som elever. Der var mange arbejdere for 
hvem opholdet blev en stor oplevelse. Og det blev en værdifuld hjælp 
for mange højskolers økonomi. Alligevel var ordningen ikke tilfreds
stillende da den absolut havde karakter af en arbejdsløshedsforanstalt
ning. Det siger sig selv, at arbejdsløshed ikke altid er det bedste grund
lag for et højskoleophold. Højskolernes evige modsætning mellem de 
interesserede og dem der er kommet af andre grunde end personlig til
skyndelse (fx. af traditionelle), blev til tider særlig tilspidset hvor elev
holdet havde særlig mange »pensionærer«, dem der kun skulde fordrive 
et halvt aars tid. Sine steder kunde ogsaa konflikter mellem selvbeta
lere (som iøvrigt i de allerfleste tilfælde havde en families pengepung i
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ryggen) og de arbejdsløse blive lovlig mange. Trods alt har dog et meget 
stort antal byarbejdere været med til at sætte farve og spænding i en 
vinters skolearbejde og har selv hentet stort udbytte fra højskolen.

Fra arbejderhøjskolerne har man gang paa gang slaaet til lyd for æn
dringer saa det kunde blive de arbejdende der kom paa højskole, mens de 
arbejdsløse kunde faa arbejde. Man vilde ikke være med til at udføre 
social ambulancetjeneste og appellerede til fagforeningerne om at yde 
stipendier og til lovgivningsmagten om at ændre ordningen. Arbejder
højskolerne ønskede ikke at være »et lydigt vedhæng paa arbejdsløsheds
fonden«. Med vedtagelsen af den nye højskolelov skulde være skabt 
bedre betingelser da der nu af alle kræves en vis personlig økonomisk ind
sats; samtidig blev imidlertid den foreslaaede spareordning torpederet.

Den unge arbejder hindres dog væsentligst i at tage paa højskole, 
fordi arbejdsløshedens risiko staar som et spøgelse udenfor højskolens 
port naar han er færdig. Der er imidlertid enighed mellem højskolefol
kene og erhvervsorganisationernes ledere om, at vi maa naa dertil, at 
den unge arbejder kan risikere at tage sig fri for at besøge en højskole. 
I en radiosamtale 1943. 24. 6. udtalte formanden for Arbejdsgiverfor
eningen, civilingeniør T. K. Thomsen, der selv som ung gaardmands- 
søn har været paa Bælum Højskoles realafdeling, nogle afgørende ord 
herom idet han sagde til formanden for De samvirkende Fagforbund, den 
gamle borupper Eiler Jensen:

»... vi burde naa dertil at naar en arbejder tar paa højskole, saa skal hans plads 
staa aaben til ham naar han vender tilbage, det vil sige at den mand der erstatter ham, 
mens han er paa højskole, maa vige pladsen for ham naar han vender tilbage igen.«

I samtalens løb udtryktes der enighed om at støtte og fremme alle be
stræbelser for at søge gennemført aftaler med de enkelte arbejdsgivere 
om højskoleorlov. Først da vil byarbejderen kunne faa det fulde ud
bytte af højskolen. Og efterhaanden som flere og flere har været paa 
højskole, vil der ogsaa blandt byernes arbejdere skabes den højskole
tradition som selvfølgelig betyder meget.

Vanskeligst vil højskolerne have ved at vinde indpas i den saakaldte 
mellemstand der overhovedet i fremtidens samfundsliv er det store 
spørgsmaalstegn. Alligevel kan den sikkert heller ikke undgaa indirekte 
at faa paavirkning fra højskolen. Den udvidelse af det folkeoplysende 
arbejde som Statsradiofoniens foredrags- og studiekredsudsendelser be-
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tød, er kraftig inspireret af højskolen. I programudvalget og ledelsen sid
der mænd der i deres ungdom fik stærke impulser fra folkehøjskolen, og 
som selv har arbejdet aktivt i dens tjeneste. Foredragsafdelingens chef, 
mag. scient. Jens Rosenkjær er i sin personlighed udtryk herfor. Han har 
været lærer ved Askov i en halv snes aar og forstander for Roskilde 
og Borup, og mon ikke radioraadets formand, Julius Bomholt, naar han 
i normale tider byder folkeoplysningens repræsentanter velkommen i 
Radiohuset, undertiden har Askov som en mindelse i talen?

Paa andre omraader af byernes liv sætter højskolen sit direkte mærke. 
Oprettelsen af ungdomsskolen for ufaglærte efter ungdomsskoleloven af 
1942 er i sin udformning og praxis delvis inspireret af højskolen, baade 
den gamle højskole og arbejderhøjskolen. At det er den tidligere lærer ved 
Den internationale Højskole og Askov, mag. art. Johs. Novrup, der som 
statskonsulent skal være med til at føre loven ud i livet er derfor ganske 
naturligt og det vil yderligere fæstne kontakten til højskolens verden. 
Ogsaa oprettelsen af aftenhøjskoler efter aftenskolelovens § 10 som nu 
er ved at realiseres vil sikkert i fremtiden være med til at give byernes 
oplysningsarbejde sit særlige præg; sidste aar arbejdede en halv snes 
aftenhøjskoler i byerne.

Højskolens virkning paa byerne viste sig navnlig i de første aar mest 
som en paavirkning af enkelte mennesker fra byerne, der følte sig draget 
til den grundtvigske skole, ikke mindst gjaldt det som vist mange le
dende personligheder. Den mangeaarige formand for arbejdernes oplys
ningsudvalg i Holbæk, borgmester Alfred Hansen var som ung typo
graf elev paa Frederiksborg og Askov lige efter 1900. I et radioforedrag 
i 1926 sagde han at han dær havde oplevet nogle af sit livs festligste stun
der og sagde videre bl. a.:

»Jeg tør ogsaa sige at jeg dær har hentet megen kundskab og oplysning som er 
kommet mig til gode under min senere virksomhed blandt arbejderne og som jeg des
uden mener har givet mig et videre syn paa tilværelsen end jeg maaske ellers vilde 
have faaet.«

Selvom enkelte arbejdere som fx. Martin Andersen Nexø paa Askov 
har følt modsætningen til landboerne og forskellene i livssyn og indstil
ling meget stærkt har modsætningsforholdet for de fleste sikkert ikke 
været nogen hindring og paa en del har den sikkert — som hos Alfred 
Hansen — virket berigende og befrugtende, ja højskolen blev vende- 
Danmarks Folkehøjskole 2C
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punktet i deres liv. For de allerfleste har det uden tvivl været saadan 
som Nexø har oplevet det: at hver morgen paa højskolen var som at 
vaagne til nyt liv. For en stærkt selvstændig natur som den unge sned
kersvend C. N. Hauge, den senere indenrigs- og handelsminister, blev 
Askovopholdet (1893—94 og 95—96) af betydning som led i en ud
vikling; han siger i sine erindringer:

»Ved samlivet med lærerne og ikke mindst med kammeraterne formedes opholdet 
paa Askov som et festligt afsnit af min tilværelse med et hidtil uprøvet indhold. Og 
arbejdet for at tilegne sig mest muligt af kundskaber og adgangen til at faa fornøden 
vejledning med hensyn til selv at finde ud af hvorledes man efter skoletiden kunde 
udvide sin horisont og sin viden ved selvstudium, blev for mig af uvurderlig betydning 
i min senere virksomhed.«

Ogsaa for den tidligere formand for snedkerforbundet, Martin Peter
sen, blev den grundtvigske højskole af betydning. Han var i aarene 
1885—86 paa Vallekilde og fortsatte i København hos Borup. Senere 
blev han en ivrig fortaler for og medarbejder i arbejderoplysningén.

En del af pionérerne i landarbejderbevægelsen som fx. redaktør Ma
rius Olsen var i deres unge aar i aarhundredets begyndelse elever paa en 
grundtvigsk højskole, de fleste vel nok paa Askov, Marius Olsen dog 
paa Grundtvigs Højskole.

Den allerstørste betydning for arbejderbevægelsens ledere der nu er 
i spidsen fik dog Borups Højskole, hvor i hundredvis af tillidsmænd har 
faaet deres paavirkning og lært sig det som de ikke naaede i skolen eller 
som var glemt. Martin Petersen udtrykte dette saaledes i 1923:

»... samtidig med at vi erhvervede os de nødvendige kundskaber til at fortsætte 
kampen for tilværelsen blev lysten eller trangen om man vil til at kaste sig ud i kam
pen for mere menneskelykke mere retfærdighed mere sanddruhed i samfundslivet osv. 
vakt og heri ser jeg netop den opdragende betydning ikke mindst for arbejderbevæ
gelsen ...«

I aarene før den første verdenskrig samledes en kreds af unge social
demokrater til Borups foredrag. Blandt dem var de senere borgmestre 
H. P. Sørensen og Julius Hansen og AOF’s første leder typograf Harald 
Jensen. Som hovedkasserer i Handels- og Kontormedhjælperforbundet 
skrev Julius Hansen til Borup paa 70-aars dagen: »Tak fordi du skabte 
enere. Dit arbejde vil bære tusindfold frugt blandt arbejderungdommen.« 
Mangfoldige arbejdere kan underskrive dette, ikke alene tillidsmænd i 
regering, rigsdag, borgerrepræsentation, parti, kooperation og fagbevæ-
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Lærere og Elever paa Borups Højskole
I Midten Johan Borup og Jens Rosenkjær. Nr. 2 fra venstre den nuværende Forstander Hans Borup

gelse men alle de hundreder af elever fra København, arbejdere og ikke- 
arbejdere, der har besøgt skolen under Borup og Rosenkjær.

Esbjerg Arbejderhøjskole blev naturligvis for ikke faa af arbejderbe
vægelsens unge dygtigheder et vigtigt led i deres uddannelse. Mang
foldige kunde nævnes. Paa de første elevhold var der ganske særlig 
mange landarbejdere som senere kom til at spille en stor rolle for ud
viklingen af landarbejderbevægelsen fx. den mangeaarige leder Oscar 
Levinsen der fra sin elevtid (1912—13) havde stor forstaaelse af oplys
ningens betydning. Det var ikke noget tilfælde at netop landarbejder
forbundet var en af de første organisationer der sluttede aftale med 
AOF om afholdelse af særlige kursus og foredragsrækker, en virksom
hed der idag fortsættes af Dansk Arbejdsmands Forbund.

Mange andre kunde nævnes. Fra de faglærtes rækker fx. den nye for
mand for smedeforbundet Hans Rasmussen, Snedkerforbundets formand 
Niels Madsen, Smedenes mangeaarige formand Peter Andersen, husassi 
stenternes organisator og grundlægger af deres fagskole Marie Chri-

20*
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stensen, og mange andre. Fra den helt unge generation har den tidligere 
formand for D. s. U., journalist Poul Hansen som ung maskinsnedker 
været paa Esbjerg, hvor han blev »udsat« for det som han i sin afskeds
tale kaldte for »en revolution i vore hjerneceller«, der fik ham til at tage 
fra højskolen med en fornemmelse af at vide mindre end før opholdet 
men med en rasende appetit paa mere, med en fornemmelse af at hele 
tilværelsen syntes mere omfattende end før. Om alle disse gælder det, at 
de blev dybt præget af højskolen.

Og saa er der jo mange andre end lederne der har været paa høj
skole. Højskolens betydning kan ikke maales herigennem alene. Heller 
ikke arbejderhøjskolen skulde være en lederhøjskole. Ikke desto mindre 
var det naturligt at lederemner fra organisationerne søgte og søger ar
bejderhøjskolen. Det var ogsaa her man indsaa at en af højskolens nye 
fremtidsopgaver netop maa blive en uddannelse af ledere til det sta
dig voxende foreningsliv ligesom man paa en hel del højskoler særlig har 
uddannet gymnastikledere. I 1936 oprettede forstander Poul Hansen en 
ungdomslederafdeling paa Esbjerg Arbejderhøjskole. Det er ogsaa i ar
bejderhøjskolens klima at idéen om en stor fælles lederhøjskole er 
fostret.

Arbejderhøjskolen maa som alle de andre grundtvigske højskoler først 
og fremmest fortsat i sit undervisnings- og opdragerværk tage sigte paa 
mennesket i dets lidenhed, dets storhed og dets forskellighed. Mær
keligt aktuelt sidder Hostrups ord i muren paa Roskilde Højskole paa 
en mindeplade for Bredsdorff: »... lær dem blot hvad der er værd at 
elske«. Dette blev ogsaa arbejdernes højskolemaal. Som de synger det i 
Skjoldborgs sang: »Her læres det at elske selve livet«.

Historien om højskolen og byerne blev ikke eventyret om højskolens 
erobring af byerne. Højskolen satte heller ikke noget ind for alvor der- 
paa. Den kendte ikke byarbejderens myte. Det hele blev til platoniske 
tilnærmelser, selvom enkelte mere alvorlige fandt sted i hovedstaden. 
Men København tog for alvor kun Borup til sit hjerte fordi han talte 
et sprog den forstod.

Og byerne maatte ogsaa udvikle sig selvstændigt først. Arbejderbe
vægelsen maatte konsolidere sig som samfundsmagt. Og langsomt gro
ede da arbejdernes eget oplysningsarbejde op af brostenene. Studiekred
sen og aftenskolen blev oftest en erstatning for højskolen, mere og mere
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en forgaard til højskolen og en fortsættelse af højskolen. Særlig da en
kelte ledende arbejdere havde lært den grundtvigske folkehøjskole at 
kende. Her ligger da højskolens væsentligste betydning for byerne: den 
gav dem den grundtvigske form og den gamles grundlæggende ideer, 
som arbejderne selv maatte bygge paa.

Ordningen med de arbejdsledige havde sine særlig store skavanker de 
første aar efter 1927. Efterhaanden blev det bedre, og et stort antal unge 
arbejdere har faaet deres livs store oplevelse paa højskole, ikke mindst 
da arbejderbevægelsen selv for alvor satte ind med en offensiv paa høj
skolens omraade. Arbejderhøjskoleme fik mange glimrende elever.

En væxt er langsomt i gang. Lykkeligvis er der flere og flere tegn til at 
højskolen kan blive noget fortroligt og varmt for byboen. Den voxer 
langsomt men det sker. Ogsaa byerne trænger til højskolens tale. Høj
skolen har i Danmark befrugtet byernes oplysningsarbejde og har in
spireret til en ny tids højskoler. Dens betydning for arbejderbevægelsen 
er utvivlsomt større end parterne normalt eT klar over. Der blev ikke tale 
om en erobring men om en afgørende paavirkning og en inspirerende 
befrugtning. Først og fremmest kan paavirkningen ses i arbejderhøjsko
lerne men dernæst ogsaa i hele det grundsyn om folkelig demokratisk 
kultur som efterhaanden ogsaa byernes oplysningsarbejde er præget af, 
selvom det har sit eget edégrundlag.

Den langsomme tilnærmelse kunde først komme i gang da ogsaa byen 
stod stærkt saa man kunde mødes som ligeberettigede parter. Man er 
nu ved at lære hinanden nærmere at kende. Fremtiden maa vise om det 
lykkes at skabe den store fælles medborgerlige skole som var Grundt
vigs egentlige idé. Først da vil man kunne tale om mere end et inspire
rende men trods alt noget fjernt slægtsskab. Maaske har disse aar hjul
pet dertil. Det var saaledes næsten symbolsk, at Esbjerg Arbejderhøj
skole, da dens bygninger blev taget i brug til krigens formaal, fandt husly 
for en tid paa Askov. Slægtskabet lader sig ikke fornægte og holder 
ogsaa naar det bliver sat paa prøve.



FORENINGEN FOR HØJSKOLER OG 
LANDBRUGSSKOLER

Af

FRED. NØRGAARD

Navnet er hverken spændende eller rammende. Foreningen er ikke en 
Sammenslutning med Højskoler og Landbrugsskoler som Medlem

mer, men en Forening for Forstandere, Lærere og Lærerinder ved disse 
Skoler.

Mærkeligt nok skulde der hengaa omtrent 50 Aar efter Rødding Høj
skoles Oprettelse, 25 Aar efter den store Højskoletid efter 1864 og næsten 
25 Aar efter den første Landbrugsskoles Oprettelse, inden Foreningen 
dannedes. Det skete først i 1891.

I Indbydelsen til et forberedende Møde om Foreningens Stiftelse staar 
der, at Højskolelærere og Landbrugslærere bør samles engang imellem 
»for at drøfte vort Arbejde indadtil, vor Stilling udadtil og vore fælles 
Anliggender i det hele«. Saa bredt ønskedes Grundlaget lagt. Det blev 
en af Foreningens Hovedopgaver at føre Forhandlinger med Ministre, 
Embedsmænd og Rigsdagsmænd om Skolernes Forhold, og da navnlig 
deres økonomiske Forhold. Var der da ikke før 1891 Brug for et Organ 
til at føre saadanne Forhandlinger? Jo, det var der sikkert, om end ikke 
i samme Grad som i nyere Tid. Tog da Højskolemænd og Landbrugs
skoleforstandere enkeltvis til Hovedstaden for at tale deres Skoles Sag? 
Rejste Højskoleforstander, Kaptajn, Dr. phil. Jens Nørregaard himself 
til København for i Kultusministeriet at forhandle om Statstilskud og 
andre økonomiske Spørgsmaal? Ja, det gjorde han maaske. Men Skolerne 
havde iøvrigt i Rigsdagen mange Venner, der talte deres Sag. Der var 
Sofus Høgsbro, C. Berg, Frede Bojsen, Klaus Berntsen og N. J. Ter- 
mansen for kun at nævne enkelte. Disse Mænd talte ikke alene Skolernes 
Sag i Rigsdagen, men har sikkert ogsaa i Kultusministeriet forhandlet 
om Skolernes Forhold. Skolerne var da ikke uden Forbindelse med Re
gering og Rigsdag.
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Alligevel synes det mærkeligt, at der hengaar saa mange Aar, inden 
Foreningen stiftedes. Men Tiden for over 50 Aar siden var næppe saa 
foreningssyg som senere Tider. Og et andet Forhold gjorde sig maaske 
gældende: Kunde Aand og Paragraffer gaa i Spænd sammen? Havde 
Højskole og Tal noget med hinanden at gøre? Vi arbejder i Aandens 
Tjeneste, hvortil vi er kaldede, lad saa Filistrene sørge for Resten. Saa- 
dan en Tankegang var ikke hine Tider fremmed.

Jeg mindes et Efteraarsmøde paa Frederiksborg Højskole for mange 
Aar siden. Dagen oprandt med Regnvejr, og der kom kun faa Tilhørere, 
endda det var en Søndag. Forstander Holger Begtrups Humør paavirke- 
des øjensynligt af den ringe Tilslutning. Søndagen skulde jo være den 
store Efteraarsmødedag. Men blandt Mødets Talere var Præsten Morten 
Pontoppidan. Han saa, at Begtrups Humør stod lavt som Barometret, og 
han sagde: »Jeg ser, Begtrup, at De er modfalden over, at der kun er 
ringe Besøg. Men De skal gøre som jeg. Jeg siger altid med Jacob von 
Thyboe: »Jeg haver ma foi aldrig spurgt oml Tallet.«

Ja, dette var flot nok sagt af den kække Morten Pontoppidan. Men 
danske Højskolemænd og Landbrugsskoleforstandere har nu ikke kun
net blive fri for at spørge om Tallet. Økonomien spiller en vis Rolle for 
Aanden, hvor haardt det end er at skulle indrømme det. Naar Skole
bænkene staar tomme, fordi ingen har meldt sig til at sidde paa dem, er 
Aanden ret hjælpeløs. I det store og hele har de Skolemænd, vi her taler 
om, ikke lidt Nød, men de har maattet eje god økonomisk Sans for at 
kunne klare Dagen og Vejen. Og netop paa det økonomiske Omraade 
blev den nye Forening til stor Nytte.

Der var adskillig Uro om Højskolen ved den Tid, Foreningen stif
tedes. Mange Højskolemænd deltog virksomt i den politiske Kamp mel
lem Højre og Venstre paa det sidste Partis Side, og de mistede som Følge 
deraf Statstilskuddet til deres Skoler. I Rigsdagen behandledes Højsko
lerne ikke med samme Ærbødighed og Velvilje som i vore Dage.

Og der var i de Tider en stærk Personkritik inden for Højskolens 
Kreds. Naar Testrup-Forstanderen, Dr. Jens Nørregaards Navn blev 
nævnt, skulde han stadig sammenlignes med Ludvig Schrøder. Enkelte, 
som hørte Schrøder tale, var stærkt optaget af at tælle, hvor tit han nævn
te Grundtvigs Navn i Foredraget, og saa rendte det Landet rundt. Ikke 
mindst blev Højskoleforstander Jens Bek, Mellerup, kritiseret: »Bare 
Maaden, hvorpaa han kan sige Mor, er nok til at faa 20 Damer til at
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fælde Taarer.«*) Saadan gik Kritikken. Det var paa Tide, at Højskoler
nes og Landbrugsskolernes Kvinder og Mænd samledes til et Fælles
møde for at tales ved med hverandre og lære hverandre bedre at kende.

Foreningen blev ikke bygget paa een Dag. Der gik to Aars Arbejde 
forud for dens Stiftelse. Den, der satte Arbejdet i Gang, var Højskole
lærer P. Andresen, Ryslinge (senere Højskoleforstander i Vinding). 
I en Artikel: »Til Overvejelse for Højskolelærere«**) foreslaar han, at 
Højskolens Arbejdere samles til et Fællesmøde, hvor især Dagens Ger
ning paa Højskolerne kunde drøftes. Artiklen, der ikke kan frikendes 
for at være lidt spids og stikken, vakte Opmærksomhed, mødte baade 
Kølighed og Tilslutning. Kort Tid efter Artiklens Fremkomst var P. An
dresen i Vallekilde for at besøge sin Ven Højskolelærer, senere Høj
skoleforstander Povl Hansen. I Køkkenhaven traf de Skolens Forstander, 
Ernst Trier. Saa snart denne hørte Andresens Navn, for han op: »Naa, 
saa det er det skrækkelige Menneske, som ikke kan lade os andre skik
kelige Folk i Fred,« og Trier fortsatte en Stund i samme Tone, men saa 
tog han pludselig Andresen om Livet og dansede rundt med ham blandt 
Persille og Pastinakker, saa Andresen knap vidste, om det hele var Spøg 
eller Alvor. Andre Højskolemænd gnavede over Artiklen. Hvad bildte 
saadan en ung Højskolelærer som Andresen sig ind? Vilde han tage 
Styret? Men Artiklen fandt ogsaa Tilslutning. To unge Højskolelærere, 
Rasmus Laursen, Nr. Ørslev og Kr. Skovrup (senere Friskolelærer i 
Ryslinge), ilede i et Par Smaaartikler***) Andresen til Hjælp. Dette skete 
nok efter Aftale mellem de tre. Andresen havde læst sin Artikel for 
Laursen og Skovrup, inden han indsendte den til »Højskolebladet«, og 
han havde bedt dem om at bifalde den. Det gjorde de altsaa. Saa saare 
de havde læst Andresens Artikel, indsendte de deres Smaaindlæg til 
»Højskolebladet«. Men Bladet tøvede med at optage dem. Der gik en hel 
Maaned, inden de saa Lyset i »Højskolebladet«. Skovrup skrev da til 
Andresen****): »Der skal maaske først indhentes Tilslutning til Forslaget

*) P. Andresen: Mødet på Dalum 1891. (»Højskolebladet« 1916, Sp. 825—36).
**) »Højskolebladet« 1889, Sp. 609—14. Artiklen havde til Motto nogle Ord af Hol

berg: »Paa det at en god Sag ej skulde fordærves ved ubekvemme Advokater«.
***) »Højskolebladet« 1889, Sp. 798.
****) Her og senere er'benyttet en Række Breve til P. Andresen. De beror blandt 

hans Papirer i Rigsarkivet.
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fra Vest—Sydvest« (d. v. s. fra Askov. Ludvig Schrøder havde, som 
bekendt, nogen Indflydelse paa »Højskolebladet«). Baade Laursen og 
Skovrup takker i deres Smaaartikler Andresen for hans Forslag, og de 
henstiller, at der nedsættes et Forretningsudvalg, som kunde planlægge 
det paatænkte Møde.

Foreløbig skete der dog intet. Tre Højskolelærere kunde jo ikke vælte 
Verden. Men i Juli Maaned bragte »Højskolebladet« en ny Artikel om 
Sagen, en Artikel af Ludvig Schrøder. Han gav Forslagene sin Til
slutning. Det betød noget. Schrøder henviste til, at svenske Højskole
lærere har haft megen Glæde af at samles til aarlige Fællesmøder, og han 
tvivler ikke om, at danske Højskolemænd vil kunne have Nytte af lig
nende Møder. Ikke længe efter denne Artikels Fremkomst lader Andre
sen igen høre fra sig. Han takker i en Artikel*) de tre Mænd, der har 
udtalt Tilslutning til hans Forslag, og navnlig takker han Schrøder, den 
eneste mellem de ældre, der har ladet høre fra sig. Han meddeler, at han 
har talt med mange om det paatænkte Møde, og at han har modtaget en 
Del Breve, der viser, at mange unge saa vel som ældre er oppe for Sagen. 
Og han vil da, som han er opfordret til, gaa i Gang med at faa et Udvalg 
dannet til Sagens videre Fremme.

Ikke længe efter var Udvalget en Kendsgerning. Det bestod af Land
brugslærer Hans Appel, Dalum, Højskolelærerne Holger Begtrup, 
Askov, Emil Dam, Høng, A. Kjærulff, Testrup, Rasmus Laursen, Nr. 
Ørslev og P. Andresen, Ryslinge, unge Mænd alle til Hobe. Mødet blev 
fastsat til 9., 10. og 11. September 1889. Forstander Jørgen Petersen og 
Hustru, Dalum Landbrugsskole, lovede at være Mødets Værtsfolk. 
Begtrup havde holdt stærkt paa, at Mødet ikke skulde holdes i en 
Købstad, men helst paa en Skole. »Vi maa have Mødet,« skriver han i 
et Brev til Andresen, »et Sted med en Have, hvor vi kan snakke og 
tobakke.« Og Dalum Landbrugsskole lovede altsaa at give Husrum. 
Ogsaa Talerlisten kom snart i Orden, syv Højskoleforstandere paa Rad: 
Ludvig Schrøder, Askov, Jens Nørregaard, Testrup, Morten Pontoppi- 
dan, Hjørlunde, Alfred Povlsen, Ryslinge, Jens Lund, Vejstrup og Jens 
Bek, Mellerup. Stort bedre kunde det ikke godt være. Indbydelse blev 
sendt til 75 Højskoler og Landbrugsskoler af alle Regnbuens Farver. 
Ingen bleV forbigaaet. Højskolelærer Valdemar Bennike, Vallekilde,

') »Højskolebladet« 1889, Sp. 952—53.
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advarede i et Brev til Andresen mod at sende Indbydelse til alle Skoler. 
»I Indbydelsen maa det fremhæves,« skriver han, »at det er Medarbej
derne ved Højskoler i Koids Aand, der ønsker at tales ved, at vi ikke 
skal faa Hindholmere, Bjørnbakkere og Provisorie-Skole-Lærere med, saa 
Tiden bliver spildt ved unyttig Skænderi.« Men Udvalget rettede sig 
ikke efter Bennikes Henstilling. Der udgik Indbydelse til alle Skoler.

Alt var altsaa lagt vel til Rette: et virksomt Mødeudvalg var dannet, 
Talerlisten var i fineste Orden, og Koids gamle Skole midt i Landet 
vilde aabne sine Døre for Deltagerne. Men den 29. August — 14 Dage 
før Mødet skulde holdes — er der kun indmeldt 13 Deltagere, og Hans 
Appel og Andresen maatte paa Forretningsudvalgets Vegne aflyse Mø
det.

De unge Højskolelærere, som indbød til Mødet, havde lidt et Neder
lag, og de fik det at vide. Nej, havde det været Forstandere, der stod som 
Indbydere, saa skulde der nok være kommet Deltagere, sagde man.

Det første Forsøg mislykkedes altsaa. Men 1890 blev Sagen igen bragt 
paa Bane. Højskolelærer A. Bobjerg, Støvring, rettede i »Højskole
bladet« (21/2 90) en Opfordring til Forretningsudvalget om at tage fat 
igen, saa et Fællesmøde kunde afholdes i Efteraaret. Andresen svarede 
naturligvis (»Højskolebladet« 14/3 90) paa denne Opfordring. Han an
moder Lærere og Lærerinder om at meddele ham, hvor de helst ønsker 
Mødet holdt. Men ogsaa denne Gang glippede Forsøget. Det nordiske 
Højskolemøde paa »Hvilan« i de sidste Dage af August hindrede Af
holdelse af et dansk Fællesmøde. Halvdelen af de 200 Deltagere paa 
»Hvilan« var fra Danmark.

Men endelig næste Aar lykkedes det at faa Mødet i Stand. Den 22. 
Maj 1891 udsendte Udvalget Indbydelse til Møde paa Dalum Land
brugsskole fra Tirsdag d. 1. til Fredag d. 4. September.

Det trykte Program saa saaledes ud:
Tirsdag Kl. 3 taler Dr. J. Nørregaard, Testrup.

— Kl. 5 (Forhl.) la Cour: Den udvidede Højskoles Stilling til den almindelige 
Folkehøjskole.

Onsdag Kl. 8 taler Højskoleforstander M. Pontoppidan?)
— Kl. 11 (Forhl.) P. Andresen: Undervisning i de naturhistoriske Fag, disses 

Berettigelse og Stilling.
— Kl. 4 (Forhl.) Alfred Povlsen: Højskole, Fagskole og Konkurrence.

*) Pontoppidan talte ud fra Teksten: »Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve og for
tælle Herrens Gerninger.«
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Fra Foreningen for Højskoler og Landbrugsskolers Jubilæumsmøde 
paa Dalum Landbrugsskole 1941

Torsdag Kl. 8 (Forhl.) H. Begtrup: Undervisning i Dansk—Retskrivning.
- Kl. 11 **).
— Kl. 4 (Forhl.) Kristensen-Randers: Den nyere Bibelkritiks Indflydelse paa 

den bibelhistoriske Undervisning i Højskolen.
Fredag Kl. 8 taler Højskoleforstander Ludvig Schrøder. Forretningsudvalget.

**) Senere indsat paa Programmet: Højskolelærer Jacob Appel: Højskolelæreres 
Uddannelse.
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Der meldte sig 86 Deltagere, hvoraf de 69 mødte den første Dag. Jens 
Nørregaard kom i Spidsen for dem spadserende fra Hjallese Station. 
Mødet aabnedes med en Velkomst af P. Andresen, og dernæst talte 
Jens Nørregaard.

Betalingen for selve Mødet var to Kr., og for Kost og Bolig alle tre 
Dage betalte hver Deltager seks Kr. »Vi skal have 6 Kr.« skrev Jørgen 
Petersen i et udateret Brev til P. Andresen, »for Kost og Bolig i de tre 
Dage. Men ét maa være sikkert: Vi vil ingen Kritik have for, at Betalin
gen er for høj. Min Kone vil ikke være Værtinde uden at kunne levere 
gode Varer«. Hvilket er et saare forstandigt Husmoderstandpunkt. Der 
var da ogsaa al mulig Tilfredshed med Opholdet paa Dalum, med Maden 
og med alt. Begtrup skrev i et Brev af 30/3 1916 til Andresen: »Jeg min
des levende de hyggelige Maaltider med en Bajer pr. Mand og den runde 
Vært Jørgen Petersen.« Derimod vakte de to Kr. til selve Mødet nogen 
Kritik! Hvis det er Meningen, skrev A. Bobjerg til Andresen, at de to 
Kroner skal bruges til at betale Honorar til Jens Nørregaard og Ludvig 
Schrøder, saa maa de hellere blive hjemme i Testrup og Askov.

«Højskolebladet« bragte et godt og meget udførligt Referat (ved M. L. 
Appel) af Mødets Foredrag og Forhandlinger.*) Der blev talt rent ud i 
Foredrag, i Forhandlinger og Mand og Mand imellem. »Aah, hvor er det 
velgørende,« sagde Dr. Jens Nørrgaard til en af de unge Askovlærere, 
»saadan at faa sagt det rent ud, som man i mange Aar har gaaet og 
samlet sammen og brygget paa.« Det var næsten symbolsk, at et Tor
denvejr brød løs Natten til Mødets sidste Dag. Om Aftenen den 3. 
September samledes Deltagerne til Takkegilde og Afskedsfest i den 
store Samlingssal. Værtinden havde sørget for, at der var Punch paa 
Bordene, og der blev talt og sunget med baade Alvor og Gammen.

Dette Forhandlingsmøde gav Anledning til, at Foreningen for Høj
skoler og Landbrugsskoler stiftedes. Foreningens Protokol**) indeholder 
om Tidspunktet kun følgende: »Foreningen stiftedes paa Mødet i Da
lum 1.—4. September 1891«.

*) »Højskolebladet« 1891, Sp. 1144, 1209—1288.
**) Foreningens Forhandlingsprotokoller er benyttet som Kilde til denne Fremstilling. 

Den første Protokol, der gaar til 6. Dec. 1913, er noget forbrændt efter en Ildebrand. 
Der er ogsaa ret store Spring i den, idet en Del Bestyrelsesmoder ikke er refereret. 
Den er da en noget mangelfuld Kilde (jvf. »Højskolebladet« 1941: Fred. Nørgaard: 
De første 25 Aar, S. 469—75).



Foreningen er sikkert stiftet d. 2. September. Der staar i Protokollen, 
at Bestyrelsen valgtes Dagen efter, at Foreningen var dannet. Højskole
forstander Alfred Povlsen talte d. 3. ved Aftensammenkomsten som For
eningens Formand. Og da det vel maa være overvejende sandsynligt, 
at Foreningen ikke er stiftet den første Mødedag — Forsamlingen skulde 
dog rystes sammen først — maa Foreningen altsaa være bleven dannet 
d. 2. Septbr. og Bestyrelsen valgt d. 3.

Det har været den almindelige Opfattelse, at P. Andresen er Forenin
gens Fader. Det er for saa vidt rigtigt, som det først og fremmest skyl
des ham, at Forhandlingsmødet kom i Stand. Andresen nævner iøvrigt, 
at det var Højskoleforstander Grønvald Nielsen, Vestbirk, der foreslog 
Foreningen oprettet. Han bruger dog den forsigtige Vending: »Jeg tror, 
det var paa Forslag af Grønvald Nielsen.« Men vi skal dog søge andet 
Steds hen for at finde den, der først fremsatte Tanken om Foreningens 
Oprettelse. Ved Mødet 2. Septbr. indledede Alfred Povlsen en Forhand
ling om: Højskole, Fagskole og Konkurrence. I sit Foredrag omtalte 
han, at Elevbetalingen paa Skolerne var uensartet, og han fortsatte:*) 
»Det vilde dog vist være heldigt, om der bestod en Slags Højskolefor
ening paa rent økonomisk Grundlag, som ordnede alle disse Forhold ...« 
Her er Tanken om Foreningens Oprettelse første Gang fremsat, i det 
mindste offentligt, og Povlsen tør vel da kaldes Foreningens Fader. Men 
iøvrigt har flere syslet med Planen om en Forening. Grønvald Nielsen 
skriver,**) at han ved Mødet i Dalum indledede »en Forhandling om 
og anbefalede stærkt Oprettelse af en Forening for de to Slags Skoler«. 
Grønvald Nielsen har da været meget virksom ved Mødet om Aftenen 
den 2., da Foreningen stiftedes, efter at Povlsen havde fremsat Tanken 
herom ved Eftermiddagsmødet.

Foreningens første Bestyrelse bestod af følgende: Peter Andresen, Rys
linge, Hans Appel, Dalum, Fru Nanna Kristensen-Randers, Ollerup, 
H. Nutzhorn, Askov, Grønvald Nielsen, Vestbirk, Emil Dam, Brøderup, 
og Alfred Povlsen, Ryslinge. Understregningen af Andresens Navn i 
Protokollen er fulgt her. Ved en Generalforsamling i Fredericia 3. April 
1892 blev Love for Foreningen vedtaget. 1892 havde den omtr. 100 
Medlemmer, tre Aar senere omtr. 200. Tidligt blev C. Koids Enke, Fru

*) »Højskolebladet« 1891, Sp. 1255.
**) »Minder fra 43 Aar i Folkehøjskolen« (1927) S. 91.
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Kirstine Kold, udnævnt til Æresmedlem af Foreningen. Blandt Forenin
gens B-Medlemmer (Folk, der stod Højskolen nær, men ikke direkte 
deltog i Skolearbejdet) var (1905) Folketingsmand Klaus Berntsen, Red
aktør Hans Jensen, »Sorø Amtstidende«, Højskolebladets Redaktør, 
Konrad Jørgensen, Valgmenighedspræst Asger Højmark, Sognepræst 
Morten Pontoppidan, Forsøgsleder N. P. Nielsen, Tystofte, og Frk. 
Kirstine Kold.

Foreningen har i de over 50 Aar, den har bestaaet, taget en Række 
Opgaver op til Løsning.*)

Bestyrelsen gik straks efter Foreningens Stiftelse i Gang med at faa 
udgivet Bøger til Skolebrug. Allerede 1892—93 udkom Jacob Appels 
og Poul la Cours Regnebog i fire Hefter, en fortrinlig Regnebog for 
voksne, Jacob Appel som Lærer i Regning med denne Bog som Grund
lag — det var festlige Timer. 1894 udkom Folkehøjskolens Sangbog, 
redigeret af H. Nutzhorn, senere kom en Lovsamling, 1908 en Læsebog, 
samlet af Jannik Lindbæk, 1912 et Sønderjyllandskort, tegnet af Gustav 
Rosendal.

Folkehøjskolens Sangbog er naaet langt ud over Højskolens Kreds. 
Salget af den har været stigende fra Aar til Aar: 1902—10 fremstilledes 
40.000 Eksp., 1910—20: 60.000, 1920—30: 68.000 og 1930-40: 104.000. 
Ialt er Sangbogen udkommet i over 300.000 Eksemplarer. Den er For
eningens største Aktiv og et af de frie Skolers store Aktiver.

Hurtigt fik Bestyrelsen en stor Opgave at løse: at forberede 50 Aars 
Jubilæet for den første Højskoles Oprettelse. Det fejredes i Askov og 
Skibelund 5.—9. September 1894. Mindst hver tredje Aar skulde der i 
Følge Foreningens Love holdes et Fællesmøde (Forhandlingsmøde). 
Følgende er holdt (Loven har nu og da sovet): Grundtvigs Skole i 
Lyngby 1897, Ryslinge 1901, Frederiksborg 1904, Finland 1907, Rys
linge 1910, Roskilde 1912, Dalum 1916, Molkom 1921, Grundtvigs Høj
skole i Lyngby 1925, Hardanger 1926, Askov 1931, Finland 1936, Rød
ding 1937, Ollerup 1938 og Askov 1940. Ikke altid forløb Møderne i 
lutter Idyl. Ved Mødet i Ryslinge 1901 var Stribmødet, ved hvilket 
ansete Højskolemænd og Officerer havde drøftet Forholdet mellem Hær 
og Folk, stærkt paa Tale. Holger Begtrup angreb, medens Jens Nørre-

*) Fred. Nørgaards og Lars Bækhøjs Foredrag ved Foreningens 50 Aars Jubilæum 
paa Dalum Landbrugsskole i August 1941 (gengivet i »Højskolebladet« 1941, S. 469— 
80) er i det følgende stærkt benyttet som Kilde.
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Peter Andresen

gaard, Jacob Appel o. fl. forsvarede Stribmødet. Men trods Stridigheder 
har disse Forhandlingsmøder i høj Grad medvirket til at styrke Venskab 
og Sammenhold mellem Foreningens Medlemmer.

Foreningen har ladet afholde en Række Kursus, Alfred Povlsen kaldte 
dem Foreningens egentlige Bedrift. Det første holdtes allerede 1895 og 
lededes af Højskoleforstander H. Rosendal, Grundtvigs Højskole. Se
nere Ledere har været: Edv. Lehmann, L. Moltesen, Holger Begtrup, 
Fred. Nørgaard og L. Bækhøj.

Kursuset i 1895 holdtes 2.—23. Septbr. paa Universitetet i Audito
rium B i Studiestræde. Paa Finansloven var givet en Bevilling til dets 
Afholdelse. Der var 70 Deltagere.

Der blev holdt Forelæsninger af Rigsarkivar A. D. Jørgensen (som 
ved den Lejlighed for første Gang talte paa Universitetet), af Profes
sorerne Julius Lange, E. Warming, Edv. Holm, C. Christiansen, af 
Axel og Hans Olrik o. fl.

Og der sad saa Ludvig Schrøder, Nutzhorn, Kristensen-Randers, Jens 
Nørregaard, Bågø, Grønvald Nielsen, Terkelsen, Vraa, o. fl., som dog 
alle var ude over den første Ungdom, paa Skolebænk i tre Uger.

De følgende Aar holdtes disse Kursus ligeledes i København, 1899
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med en Bornholmstur som Afslutning, 1904 med en Studierejse til Sles
vig og Danevirke med H. Rosendal som kyndig Leder, men 1906 hold
tes Kursuset paa Frederiksborg Højskole.

Denne Skiften fra København til en Højskole har sin Forhistorie. Ved 
Forhandlingsmødet i Ryslinge 1901 talte Holger Begtrup om Højskolens 
Forhold til de offentlige Samfundsmagter. Han rettede i sit Foredrag 
Hug og Stød til forskellig Side, bl. a. som nævnt til Stribfolkene, og 
ogsaa Kursuset i København fik en venlig Omtale. Det kan godt være, 
sagde Begtrup, at vor Forening har gjort noget godt ved at faa disse 
Kursus afholdt i København. Det er ikke af Uvilje, at jeg ikke har 
været til Stede ved noget af dem, men der skal jo ogsaa nogle til at 
holde Foredrag ude omkring i Landet ved Efteraarsmøderne i Septem
ber. Vi har meget at lære af Videnskabsmændene, dog mere af deres 
Bøger end af deres Foredrag. Og han fortsatte ordret gengivet: »Men 
jeg finder det i Længden en lille Smule uværdigt, at Højskolens Mænd 
altid skal mødes under saadanne Forhold, at de sidder paa Skolebæn
ken, men aldrig faar Lejlighed til at give den latinske Højskoles Mænd 
et Indtryk af, hvad Folkehøjskolen er. Kan vi ikke engang holde et 
saadant Møde paa en Højskole og faa et Par af de skikkelige, lærde 
Professorer derud.« Det skete altsaa i 1906. Og Begtrups Paatale i 1901 
var medvirkende hertil.

De følgende Aar holdtes Kursuset skiftevis i København (eller i 
Norge, Sverige og Finland) og paa en Højskole eller Landbrugsskole. 
Jeg nævner Stederne uden for København: Askov 1908, Ryslinge 1910, 
Roskilde 1912, Voss 1913, 1914 skulde Vestbirk have huset Kursuset, 
men det aflystes, Dalum 1916, Askov 1918, Ollerup 1920 (der var op
rindelig tænkt paa Aabenraa, men der kom Hindringer), 1921 holdtes 
intet Kursus. 1923 ej heller, da Finanslov-Bevillingen bortfaldt, Antvor
skov 1924 (Bevillingen fornyet, men kun med Halvdelen, 2650 Kr., se
nere blev den igen strøget), Grundtvigs Højskole 1925, Askov 1928, 
Vallekilde 1929, Ollerup 1932, Antvorskov 1933 (med Udflugt til Kø
benhavn og Udby til Mindefesterne i Anledning af Grundtvigs 150- 
Aarsdag), Graasten 1934, Rødding 1937, Island 1939 og Dalum 1941. 
Disse Kursus ordnes nu af Dansk Folkeoplysnings Samraad. Der hold
tes Kursus i København 1942, i Aarhus 1943.

En lille Morsomhed fra Kursuset 1915 i København kan her anføres: 
Jeg har faaet Professor Salomonsen til at tale ved Kursuset. »Jeg har
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Højskolelærermøde paa Graasten Landbrugsskole 1934

ikke noget at tale om,« sagde han til mig, da jeg bad ham holde et 
Par Foredrag. »Jo, for Resten,« føjede han til, »jeg har et Foredrag 
om Dværgdannelse.« »Ja, det er udmærket,« svarede jeg. Prof. Salo- 
monsen var som bekendt en fortrinlig Taler, og jeg satte Pris paa at 
have ham paa Kursusplanen, lige meget hvad han vilde tale om. Og 
nu kommer det morsomme. Klaus Berntsen vilde gerne, naar Kursuset 
holdtes i København, høre et og andet af Foredragene. Jeg viste ham 
da ogsaa en Dag nede i Rigsdagen Kursusplanen for 1915. Jeg kan endnu 
se ham staa med den i Haanden, og da han kom til Foredraget om 
Dværgdannelse, saa han op paa mig og smilede underfundigt: »Dværg
dannelse, er det noget, der i Øjeblikket er aktuelt i Højskolekredse?«

Det bør ogsaa nævnes, at det var Foreningen, der indbød til det gode 
og store Landsmøde i Ryslinge Nytaar 1909 om Foredragsforeninger 
og Forsamlingshuse, ligeledes til Mødet i Odense 2. Januar 1912 om 
Folkehøjskolens Udvidelse, ved hvilket V. Brikker slog til Lyd for »Høj
skolen i Soer«, og til Mindefesten for C. Kold 8. April 1916 i Dalum. 
Endvidere har Bestyrelsen ofte skriftligt afgivet Erklæringer, saaledes 
i 1912 efter Anmodning fra Kirke- og Undervisningsministeriet om
Danmarks Folkehøjskole 2!
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Ungdomsskolesagen. Bestyrelsen hævdede enstemmigt, at Ungdoms
skolen burde være frivillig.

Bestyrelsen har nu og da advaret Skolerne mod for vidtgaaende Re
klame. Da saadan Reklame stadig kom den for Øje, udsendte den i Juli 
1911 en Henvendelse til alle Skoler og lod den offentliggøre i »Højskole
bladet«. Den lød saaledes:

»Til Højskoler og Landbrugsskoler! Da der i de senere Aar fra Skoler 
inden for Kredsen af Højskoler og Landbrugsskoler er fremkommen Be
kendtgørelser og Skoleplaner i reklamemæssig Form, der maa betegnes 
som uværdig og i høj Grad nedbrydende for den Agtelse, som disse 
Skoler maa bygge paa i vort Folks Bevidsthed, saa udtaler herved For
eningen for Højskoler og Landbrugsskoler ved sin Bestyrelse den alvor
ligste Misbilligelse af ovennævnte Forhold, idet man iøvrigt stoler paa, 
at Folkets sunde Sans vil vide at værdsætte slig Reklame efter Fortjene
ste. Bestyrelsen undlader ikke at meddele, at den har til Hensigt frem
tidig at henlede den Tilsynshavendes Opmærksomhed paa de Skoler, 
der ikke tager Hensyn til ovenstaaende Udtalelse ...«

Udtalelsen var underskrevet af S. Alkærsig, Chr. Christensen, E. Dam, 
Th. Dissing, J. P. Kristensen-Randers, Fred. Nørgaard og Alfred Povl- 
sen. Landbrugslærer, senere Forstander, Jakob E. Lange, der sikkert ikke 
følte sig truffet, svarede med en fornøjelig lille Artikel i »Højskolebla
det«: »Politi og Bøhmænd«. Han skrev: »Straks man saa Udtalelsen 
fremtrædende med dobbelt skudt Sats og et helt Regiment af Bestyrelses
medlemmer, maatte man tro, at noget stort og betydningsfuldt var i 
Vente. Var det »Højskolen i Soer« eller maaske et Grundtvig-Mindes- 
mærke paa Skamling?« Lange protesterede navnlig mod, at Bestyrelsen 
mobiliserede Regeringens Tilsynsmand: »Det kan ikke bestemt nok be
tones, at Højskolens Mænd ikke bør række en Finger til, endsige selv 
fremkalde Indgreb og Ledelse fra Regeringsmagtens Side. Det er en 
Skraaplan at betræde.«

Men særlig stærkt maa det fremhæves, at Bestyrelsen i de henrundne 
Aar har ført Forhandlinger paa Skolernes Vegne med Regering og Rigs
dag. Den har været et Mellemled, som Myndighederne kunde henvende 
sig til, naar man ønskede Oplysninger om Skolernes Forhold, og Besty
relsen blev altid spurgt, naar en ny Lov for Skolerne var paa Trapperne.

Aaret efter Foreningens Stiftelse vedtoges den første Højskolelov i 
Rigsdagen. Det var vel især de to Højskolemænd Frede Bojsen og Klaus
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Berntsen, der fik Loven gennemført under Ministeriet Estrup med Goos 
som Kultusminister. Loven er senere ændret mange Gange. Den nugæl
dende Lov er stadfæstet 4. Juli 1942. I nyere Tid har Skolerne altid mødt 
den største Velvilje hos Regering, Rigsdag og Embedsmænd.

Foreningen havde i de første Aar ikke mange Pengemidler at virke 
med, senere navnlig i nyere Tid bør den næsten kaldes velhavende, hvil
ket navnlig skyldes, at Folkehøjskolens Sangbog kunde sælges i store 
Oplag.

Foreningens Indtægter bestod fra først af kun af Medlemmernes Bi
drag, 2 Kr. aarlig, og et Indmeldelsesbidrag, 1 Kr. Da Antallet af Lærere 
og Lærerinder ved Højskoler og Landbrugsskoler kun er lille, kunde det 
kun blive til smaa Summer. Medlemstallet har da ogsaa altid ligget lavt. 
1905: 225; 1916: 216; 1925: 181; 1936: 322 og nu lidt over 400. Selv om 
alle Lærere og Lærerinder blev Medlemmer, vilde man dog ad den Vej 
ikke faa Magt til at løse Opgaver, der krævede væsentlige økonomiske 
Ofre.

Naar Foreningen i det hele taget har kunnet løse betydningsfulde Op
gaver, skyldes det Forlagsvirksomheden. Selv om dens Bøger sælges me
get billigt, har der alligevel kunnet blive lidt Overskud.

Foreningen har derfor ikke alene kunnet give Tilskud til Kursus, Mø
der og Stipendier til unge Læreres Studieophold og Udenlandsrejser. Men 
den kunde i 1936 yde et Bidrag paa ca. 13,000 Kr. til Højskolelærernes 
Finlandsrejse, og i 1939 ca. 11,000 Kr. til Islandsturen. I Efteraaret sendte 
Foreningen Medarbejdere i den finske Folkehøjskole en Gave paa 5000' 
Kr. til Hjælp ved Nyindretningen af de flyttede karelske Skoler og Gen
opbygningen af Folkehøjskolen i Abo, der var bleven ødelagt af 
Bomber.

I Aarenes Løb har følgende været Medlemmer af Foreningens Besty
relse:
Højskolelærer, senere Højskoleforstander P. Andresen 1891—97, 1916—22.
Landbrugslærer Hans Appel 1891—97.
Højskolelærerinde, Fru Kristensen-Randers 1891—1901.
Højskolelærer H. Nutzhorn 1891—1901
Højskoleforstander Grønvald Nielsen 1891—1910.
Højskoleforstander Emil Dam 1891—1916.
Højskoleforstander Alfred Povlsen 1891—1916, 1920—1927.
Landbrugsskolelærer Chr. Christensen 1897—1921.
Højskoleforstander Povl Hansen 1897—1913.
Højskoleforstander Kristensen-Randers 1910—1913.

21-
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Højskoleforstander Rasmus Nielsen 1901—1907.
Højskolelærer, senere Højskoleforstander Thøger Dissing 1907—1927.
Højskoleforstander S. Alkærsig 1910—1913.
Højskoleforstander Jacob Appel 1913—1920, 1927—1931.
Højskoleforstander Jens Bertelsen 1913—1919.
Højskolelærer, senere Højskoleforstander Fred. Nørgaard 1910—1929.
Højskolelærer, senere Højskoleforstander Johannes Monrad 1916—1922 (1905—1916 

Formandens Sekretær).
Højskolelærer A. Uhrskov 1919—1927.
Højskolelærer, senere Højskoleforstander Hans Lund 1922—1927. 
Landbrugsskoleforstander Morten Nielsen 1921—1928.
Landbrugsskolelærer H. Sloth 1922—1939.
Højskoleforstander Anders Vedel 1922—1927.
Højskoleforstander Lars Bækhøj 1927—1943.
Højskoleforstander Uffe Grosen 1927—1935, 1943— 
Højskoleforstander Sigfred Munck 1927—1931, 1931—1939. 
Landboskoleforstander N. Bredkjær 1929—1940.
Højskoleforstander J. Th. Arnfred 1929—
Højskolelærer, senere Højskoleforstander Thomas Thomsen 1931—1939. 
Højskolelærer, senere Højskoleforstander Svend Dræby 1935—1938, 1939—1943. 
Højskolelærer, senere Højskoleforstander M. J. Gravsholt 1937—1943.
Højskolelærerinde, Frk. Adia Frost 1939—
Landbrugslærer Aa. Nilsson 1935—
Landbrugsskoleforstander Johs. Petersen-Dalum, 1940—
Højskoleforstander C. P. O. Christiansen 1943—
Højskolelærer Ernst Fink 1943—

Foreningen havde fra 1891 til 1943 fire Formænd: Alfred Povlsen, 
Jacob Appel, Fred. Nørgaard og Lars Bækhøj. 1943 valgtes J. Th. Arn
fred til Formand. Alfred Povlsen stod i Spidsen for Foreningen i 32 Aar, 
1891-1916 og 1920—1927, Lars Bækhøj i 14 Aar, 1929-1943. Alfred 
Povlsen indtager da Førstepladsen i Foreningens Historie. Da han i 1922 
fyldte 70 Aar, modtog han da ogsaa fra næsten alle Folkehøjskoler og 
Landbrugsskoler en Gave, en Pengesum, for hvilken Giverne bad ham om 
at lade sig male af en Kunstner, han selv ønskede dertil. Han valgte 
L. Find, og Maleriet har nu — efter Givernes Ønske — Plads paa Frede
riksborg Slot.



HØJSKOLERNE OG STATENS TILSYN
Af

J. TH. ARNFRED

Grundtvig havde foreslaaet, at Skolen i Soer skulde rejses som en
Statsskole, det var jo øgsaa en rimelig Tanke, naar Skolen skulde 

være for hele Folket, og dens Opgave netop var at dygtiggøre den jævne 
Mand til at deltage i Statens Styrelse. Udviklingen gik jo imidlertid en 
anden Vej: Højskolerne blev rejst af enkelte Mænd og private Kredse 
uden Statens Støtte, og de Bevillinger, der fra 1851 ydedes paa de aarlige 
Finanslove, var længe mere end beskedne. Folketingets Flertal var velvil
ligt, Regeringen ligegyldig, men egentlig Modsætning mellem Staten og 
Højskolerne kom først til Orde i Provisorietiden. Da blev Spændingen til 
Gengæld ogsaa saa stærk, at den Mistro til Staten og dens Embedsmænd, 
der da næredes i de frie Skolers Kredse, ikke er udryddet endnu.

Landstinget ønskede, at der, saafremt Højskolerne skulde nyde godt 
af Statens Støtte, maatte føres en vis Kontrol med deres Virksomhed, 
og i 1876 blev Resultatet da, at Ministeriet skulde ansætte en upartisk 
Mand, der skulde føre Tilsyn. Højskolefolkene accepterede Tilsynet, 
nogle dog paa den udtrykkelige Betingelse, at den Tilsynsførende ikke 
krævede nogen Slags Eksamen eller i det hele taget blandede sig i Sko
lernes Undervisning.

Det var en god Ordning, man fandt. De tre Mænd, der i de to Menne
skealdre, der er gaaet siden, har beklædt Tilsynsembedet, har forstaaet 
at vinde Højskolens Tillid. De er ude paa Højskolerne bleven modtaget 
ikke som kritiske Inspektører, men som gode Venner og kloge Raad- 
givere. De har alle forstaaet, at denne særlige Skoleform kun kunde ud
folde sig, naar den havde fuld Frihed i sit Arbejde, baade naar det gæl
der Undervisningens Form og dens Indhold.

At Ministeriet i 1876 valgte Dr. phil. Mathias Steenstrup til den første 
Tilsynsførende er forstaaeligt. Dr. Steenstrup var en trofast Partifælle
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Ludvig Feilberg Mathias Steenstrup

indenfor Højre, men han var mere end dette. Da han gennem sit Ægte
skab var bleven økonomisk uafhængig, søgte han ikke Embede trods sin 
teologiske Embedseksamen, men dyrkede frie, historiske og filosofiske 
Studier og var meget optaget af den almindelige Folkeoplysning. Dr. M. 
Steenstrup havde allerede i 1866 stiftet »Udvalget til Folkeoplysnings 
Fremme«, hvis Formand han var til sin Død i 1904. Udvalget talte saa 
fremragende Medlemmer som Martin Hammerich, N. J. Fjord og N. J. 
Termansen. Der kan være Grund til i Højskolens Hundredaar med Tak 
at mindes det betydelige Oplysningsarbejde, her er øvet. Udvalget har 
udsendt ikke blot letfattelige og fængslende Smaaskrifter, men har under 
Dr. Steenstrups Ledelse udgivet saa vægtige Arbejder som A. D. Jørgen
sens »40 Fortællinger af Fædrelandets Historie«, H. F. Feilberg: »Dansk 
Bondeliv« og Ludvig Schrøders Bog om den nordiske Folkehøjskole. 
Dette sidste Værk udkom samme Aar, som Dr. M. Steenstrup døde, og 
er tilegnet Mindet om denne »Højskolens varmhjertede Ven«.

Dr. M. Steenstrup har sikkert til en Begyndelse set paa Højskolen med 
ikke ringe Kritik, men han blev dens varmhjertede Ven og viste det ved 
i 1886 at udsende et »Forsvarsskrift for Højskolerne« imod Højrepartiets 
Angreb. Den Dag i Dag er der mere end een Mening om Folkehøjsko-
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lerne, men den urimelige Ophidselse, hvormed enkelte Højrepolitikere 
dengang drog til Felts imod dem, kendes ikke mere, og det var da ogsaa 
ret let for Steenstrup at tilbagevise de overdrevne Angreb; men naar han 
helt vilde frikende Højskolerne for at drive politisk Virksomhed, var det 
Udtryk for næsten alt for megen Velvilje. Politisk neutrale var Høj
skolerne jo ikke dengang, selv om der ikke ligefrem dreves politisk 
Agitation. De Bebrejdelser miod Højskolen, Dr. Steenstrup stilfærdigt 
giver Udtryk for i Slutningen af sin Pjece, er: »at den grundtvigske Ret
ning mangler Blik og Sans for Organisationens Betydning, over Kærlig
heden til og Arbejdet for de mange enkelte er Præster og Lærere komne 
til at være mere og mere naivt blinde eller kortsynede for Staten og Be
tingelserne for Statens Liv. Almuens Tilbøjelighed til at anse sig for 
Folket har ikke mødt tilstrækkelig Modstand hos dens aandelige Ledere.« 
M. Steenstrup har Ret: Almuen er ikke hele Folket, men han forstod vel 
ikke saa klart som Højskolemændene, at det netop var Højskolens Op
gave og blev dens Bedrift at forvandle en Almue til et Folk.

Allerede i 1888 trak M. Steenstrup sig tilbage og blev efterfulgt af 
Docenten i Jord- og Vandbygningslære ved Landbohøjskolen, Ludvig 
Feilberg. L. Feilberg var Ingeniør af Uddannelse, men hans Interesse var 
Sjælelæren, eller som han hellere sagde: »Levelæren«. Allerede i 1881 
udgav han »Størst Udbytte af Sjælsevner«, og derpaa fulgte en hel 
Række ejendommelige Bøger, helt bygget paa egne Iagttagelser og selv
stændig Tænkning. Ludvig Feilberg havde ikke noget Forhaandskend- 
skab til Højskolen, men blev snart interesseret. Højskolen vilde jo ikke 
blot bringe Kundskaber, men lære Folk at leve, og det vilde Feilberg 
ogsaa. Højskolen bruger især Historien som Middel. Feilberg var over
bevist om, at Naturvidenskaben var endnu bedre egnet, ogsaa for Høj
skolen. Hele hans Forfatterskab var et Forsøg paa at forstaa Livets 
Love ud fra Fysikken. Det gjaldt om at forvalte den legemlige og sjæle
lige Energi, der var et Menneske betroet, saadan, at han fra det rent san
selige Liv naaede frem til den selvforglemmende Handlen i religiøs Gre
bethed.

Da L. Feilberg forstod, at han aldrig fik fuldført det store Værk, han 
havde drømt om, og hvortil de udsendte Skrifter kun var Forarbejder, 
udgav han i 1910 »Katekismus til Skolebrug«, tilegnet den danske Folke
højskole, hvori han giver en kort og letfattelig Fremstilling af sin Leve
lære. I en Tidsskriftsartikel: »Om Manglen paa Forstaaelse imellem Folke-
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højskolerne og den akademiske Verden« havde han skildret, hvorledes 
Kundskabserhvervelse fører til Kredsning og aandelig Lukkethed, der 
er hæmmende for det spirende Selvliv, medens Folkehøjskolen er levende: 
»den har Evnen til at gøre Erfaringer og lægge sine Fejl af.«

Det var Ludvig Feilbergs Haab, at hans Livsarbejde maatte blive brugt 
af Højskolen og derigennem styrke det danske Folks Livsvilje og Leve
evne, og han oplevede da ogsaa, at flere Højskolefolk paa Grundlag 
af hans Bøger underviste i Levelære, og mange flere har hentet værdi
fulde Impulser ved Mødet med hans elskelige Personlighed eller ved 
Læsning i hans Skrifter, hvor Digteren og Tænkeren i ham mødes og 
ofte giver Udtryk for enkel og ophøjet Livsvisdom.

Da Ludvig Feilberg døde i 1912, blev Dr. phil. & teol. L. Moltesen 
hans Eftermand som Tilsynsførende. Dr. L. Moltesen kom ikke udefra til 
Højskolen: hans Barndomshjem laa paa sønderjydsk Grund, han er 
opvokset i en grundtvigsk præget Kreds og blev straks efter at have 
erhvervet Doktorgraden knyttet som Lærer til Askov Højskole, virkede 
der i 3 Aar og fortsatte derefter Lærervirksomheden i København, især 
paa N. Zahles Skole. Allerede i 1909 gik L. Moltesen over i Politikken og 
var i 1926—29 Udenrigsminister, medens Alfred Povlsen, Ryslinge, som
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Vikar overtog Tilsynet med Højskoler og Landbrugsskoler. Moltesens 
betydeligste Indsats kom vel her til at ligge paa det interparlamentariske 
Arbejde, der i Aarene mellem Verdenskrigene havde Hjemsted i Geneve.

Dr. Moltesen ved, hvad Højskolen er, og kan give de smukkeste Ud
tryk for, hvad der er Højskolens inderste Væsen og Stræben. Derfor 
blev han ikke blot den Tilsynsførende, men den gode Raadgiver, der 
kunde hjælpe i vanskelige Situationer, som den kan det, der ser Tingene 
indefra. Da Dr. Moltesen var saa interesseret i Højskolens Fremtid, var 
det ikke mindst de unge Lærere ved Skolen, han lyttede til, naar han 
kom paa Besøg. Moltesen vidste nok, at den frie og ejendommelige 
Skoleform, som Højskolen er, staar og falder med, om. den kan finde og 
fastholde de rette Lærerkræfter, men han vidste ogsaa, at dygtige Lærere 
er ingen Garanti for en god Højskole — udygtige da endnu mindre. Det 
kommer an paa, at de unge Lærerkræfter, der søger til Højskolen, ikke 
blot har den Ildhu, uden hvilken de snart bliver trætte, men ogsaa for
nøden Viden og pædagogisk Evne. Dr. Moltesen satte ogsaa Pris paa, at 
de unge Lærere havde den Kultur, der sømmede sig for den, der skal 
være Vejleder og Forbillede for dansk Ungdom.

Den sidste Menneskealder har paa flere Maader været en urolig og kri
tisk Tid for Folkehøjskolen. Nye Skoleformer opstod, og mellem de gamle 
Skoler var der delte Meninger om, hvor den rette Vej gik. Det var derfor 
lykkeligt, at Højskolerne i denne Periode havde en Tilsynsmand, som 
alle tillidsfuldt henvendte sig til. Selv forankret i det gamle Højskolesyn, 
men aaben for nye Tanker og Syner, færdedes Dr. Moltesen som en god 
og forstaaende Ven i den brogede Verden, som Højskolen er. Dr. Molte
sen blev den sidste Tilsynsførende efter den gamle Ordning. Da Lovene 
af 4. Juli var vedtaget i 1942, blev Tilsynsembedet med alle de frie Ung
domsskoler overdraget til en Statskonsulent, og Embedet blev betroet 
til mag. art. Johs. Novrup.

Johs. Novrup kendte ogsaa Højskolen indefra, idet han har været 
Højskolelærer, først et Par Aar paa den internationale Højskole og der
næst paa Askov i 11 Aar. Novrup er levende optaget af, at en højskole
præget Undervisning maa naa ud til de fjerneste Kredse af Danmarks 
Ungdom, men ved, at skal det lykkes, da maa Arbejdsvilkaarene være 
de friest tænkelige, og da maa Arbejdet gøres ud fra en dyb Samfølelse 
med dansk Ungdom og en levende Optagethed af Opgaven.

Den Tilsynsførende danner det personlige Bindeled mellem de enkelte
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Skoler og Ministeriet; men den endelige Afgørelse af administrative 
Spørgsmaal ligger jo hos Ministeren eller Ministeriets Embedsmænd, og 
Højskolen har haft den Lykke hos Undervisningsministre som Jacob Appel 
og Jørgen Jørgensen at møde den allervarmeste Interesse og Forstaaelse. 
Dog findes denne Interesse og Forstaaelse ogsaa hos Embedsmændene. 
Ved Forarbejderne til den nye Højskolelov blev det klart for alle, at 
baade Departementschef A. Barfod og Kontorchef Fru Torkild-Hansen 
ikke alene havde det indgaaende Kendskab til Højskolens Forhold, men 
en dybtgaaende Forstaaelse af, hvilke Arbejdsvilkaar denne særlige 
Skoleform kræver, og de skyer ingen Møje for at løse den vanskelige Op
gave at forene Lovens Paragraffer og Administrationens Krav om Ens
artethed med Ønskerne fra den mest frie af alle Skoleformer og de mest 
individualistiske af alle Skolefolk.

Det hævdes undertiden, at Folkehøjskolen ikke bærer sit Navn med 
Rette, fordi den ikke i samme Grad er bleven brugt af alle Kredse i 
Folket; men i een Henseende er Højskolen i alt Fald hele Folkets Skole. 
Da Højskoleloven af 4. Juli 1942 blev vedtaget af Rigsdagen, var alle 
Partier enige om og ivrige for at støtte denne Skoleform, og ingen Rø
ster — hverken fra By eller Land — antydede Muligheden af til Gengæld 
at beskære Højskolens indre Frihed. Mon det kendes andetsteds fra, at 
en Stat saa rundeligt støtter en fri Skolevirksomhed uden at kræve nogen
somhelst Kontrol med Undervisningens Form eller Indhold. De danske 
Højskolefolk er taknemlige for den Gave til Ungdommen, Loven betød, 
og ikke mindst for det Sindelag og den Forstaaelse, hvormed den blev 
givet.



HØJSKOLEN I TAL
Af

ROAR SKOVMAND

1. Elevtallet.

Tallet af Elever, der i Tidens Løb har besøgt de danske Højskoler, er i 
sig selv anseligt. Efter Statistisk Departements Opgivelser udgør det over 
en halv Million, hvis Landbrugsskolerne regnes med.

Finansaar Højskole
elever

Landbrugs
skoleelever

Ialt

1844—1864 3402 1268 4670
1864—1892 82777 9566 92343
1892-1919 160901 32939 193840
1919-1943 156166 64189 220355
De 99 Aar 403246 107962 511208

Disse Tal er sammentalt efter Statistiske Meddelelsers Hefter med 
Højskolestatistik for hvert femte Aar siden 1905. Men allerede i det før
ste af disse Hefter indrømmes det, at Tallene for de første halvhundrede 
Aar indtil 1894 ikke er helt nøjagtige. (Stat. Meddelelser, 4. Rk. 23 Bd. 
4. Hefte, 1907, S. 11) Det drejer sig dog her om saa smaa Tal, at disse 
Unøjagtigheder næppe vil ændre Helhedsbilledet. Værre er det, at Sta
tistisk Departements Optælling for hvert Finansaar fra 1905 til 1936 har 
regnet de Elever, der fortsatte et Vinterkursus udover 1. April, med for 
det følgende Finansaar, med andre Ord talt dem to Gange, skønt de kun 
har haft eet Kursus. (Se Stat. Medd. 4. Rk. 116. Bd. 4. Hefte, 1942, 
S. 10 f.) Ved denne mildest talt uheldige Fremgangsmaade er Optællin
gen kommet til at give alt for høje Tal, navnlig for Landbrugsskolernes 
Vedkommende. Tager vi et enkelt Aar som 1936/37, var der efter den 
gamle Metode talt 6035 Højskoleelever og 2706 Landbrugsskoleelever, 
medens der efter den nye og rigtige Metode kun taltes 5731 Højskole-
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Fig. 1. Høj- og Landbrugsskolernes Elevtal i For
hold til Landbefolkningen.

Kurverne I og II viser Landbefolkningens Størrelse. Kurve I angiver 
Landkommunernes Indbyggerantal og omfatter ogsaa bymæssig Be* 
byggelse paa Landet. I Kurve II er den bymæssige Bebyggelse udskilt. 
Den prikkede Linie fra 1880 til 1920 angiver den formodede Udvikling 
af de rene Landdistrikters Folketal i denne Periode. De lodrette, prik* 
kede Linjer ved 1920 angiver Genforeningen med de senderjydske 
Landsdele. Kurve A angiver Høj« og Landbrugsskolens samlede Elev« 
tal, Kurve B Højskolernes alene. De lodrette stiplede Linier ved 1936 
angiver Ændring i Optællingsmetoden.

elever og 1996 Landbrugs
skoleelever. Det er jo en 
slem Forskel! Naar hertil 
kommer, at i Aarene siden 
1905/06 gennemsnitlig 16 
pCt. af Eleverne (tidligere 
10—15 pCt.) har været paa 
Skole to Gange (det gæl
der selvfølgelig først og 
fremmest Landbrugsskole
eleverne, hvoraf mange har 
været paa Højskole før), 
maa Antallet af Personer, 
der har været paa Højskole 
eller Landbrugsskole, sik
kert reduceres til omkring 
420.000, og de egentlige 
Højskoleelevers samlede 
Tal maa antagelig ligge et 
Sted omkring 375.000.

Den mangelfulde stati
stiske Opgørelse tillader os altsaa desværre ikke at faa et klart Billede 
af Talforholdet mellem Højskole- og Landbrugsskoleelever; Aar efter 
Aar har Statistiske Meddelelser givet Oplysninger om Landbrugsskole
elevernes Procent af samtlige Elever, men den Maade, hvorpaa Optæl
lingen er sket, gør Værdien af denne Opgørelse tvivlsom. I Femaaret 
1936/37—1940/41 udgjorde Landbrugsskoleeleverne 27 pCt. af samtlige 
Elever. Det eneste sikre, der kan siges om den foregaaende Periode, er 
at Landbrugsskoleelevernes Procenttal har været jævnt stigende fra 
5—10 pCt. i Tiden 1866—95 til 15—20 pCt. i den følgende Tid indtil 
Verdenskrigen 1914—18, hvorefter det har ligget noget højere. Hus
mandsskolerne regnes her med til Landbrugsskolerne.

Det aarlige Tal af Høj- og Landbrugsskoleelever er grafisk fremstillet 
paa Fig. 1. Selv om de absolute Tal i dette Aarhundrede ligger for højt, 
er Forholdet fra det ene Aar til det andet rigtigt. (Se ogsaa Vedel, Borup 
og Nørgaard: Den danske Folkehøjskole gennem 100 Aar I, S. 468—69, 
hvor Tallene indtil 1937/38 er aftrykt efter Stat. Meddelelser. De nye-
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ste Tal findes altid i Statistisk Aar- 
bog og Stat. Efterretninger).

Til at begynde med er Kurven 
ganske langsomt stigende dog med 
tydelige Fald i 1848—50 og i 1863 
—65 paa Grund af Indkaldelse af 
Mandskab til Krigene i disse Aar. 
Derefter stiger Kurven brat fra et 
samlet Elevtal paa 3—500 til over 
4000 i 1876/77. Stigningen i Elev
tallet fra midt i 1860’erne til 1876/77 
er baade den forholdsvis største og 
den længste uafbrudte Stigning, de 
danske Højskoler har haft; Kurven 
har nok et Par Gange senere vist 
en voldsom Stigning, men da over 
et kortere Aaremaal og præget af 
Krigsforholds Utryghed, medens 
Stigningen i 1860’erne og 1870’erne 
fandt Sted i en Fredstid under ro
lige og trygge økonomiske Forhold; 
det er denne Periode, der har faaet 
Tilnavnet »den store Højskoletid«;

Fig. 2. Pristallets Svingninger 1870-1942.
Pristallet er beregnet paa Grundlag af de ved Værdibe* 
regningerne i Handelsstatistiken anvendte Priser for en 
Række væsentligere Varer. Gennemsnitstallet for Perio* 
den 1891-1900 er sat til 100, og alle Pristal for Tiden 
indtil 1935 er ansat i Forhold hertil. Pristallene efter 
1935 er ansat i Forhold til 1935 = 100.

det var i denne Tid, det meste af Landet blev dækket af nye Skoler, 
og som Kurven viser, var der rivende Tilstrømning til dem. Tallene 
bekræfter, at det virkelig var en stor Tid — i den Forstand, at man fik 
de mange med i Bevægelsen.

Det følgende Tiaar, indtil 1885/86, viser derimod Stilstand, ja nær
mest Tilbagegang. Da Befolkningskurven i Landkommunerne (som og- 
saa er vist paa Fig. 1) i de samme Aar er svagt stigende, maa denne Stil
stand i Elevtallet have en særlig Forklaring. Og da det overvældende 
Flertal af Højskoleeleverne i disse Aar var Bondesønner, ligger det nær 
at søge Forklaringen i Prisudviklingen, der fremgaar af Pristalskurven 
Fig. 2. Denne viser et ret stærkt Prisfald, der satte ind ved Midten af 
1870’erne og med kortvarige Afbrydelser fortsattes til midt i 1890’erne; 
det er et Udtryk for den store Landbrugskrise, der skyldtes Konkurren-
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een fra de oversøiske kornproducerende Lande; det var den Krise, der 
tvang de danske Bønder til en radikal Omlægning af hele deres Produk
tion. Det er intet Under, at denne Krise ogsaa indvirkede paa Søgningen 
til Højskolerne. Naar det sidste Prisfald fra 1891 til 1895 ikke gav sig 
Udslag i en tilsvarende Nedgang i Elevtallet, skyldtes det Højskoleloven 
af 1892, som afbødede Prisfaldets uheldige Virkninger paa dette Punkt 
ved at fordoble Understøttelsen til trængende Elever.

Fra sidst i 1880’erne viser Kurven en ret stærk Stigning; Elevtallet, 
der i Aarene nærmest før 1890 laa lidt over 4000, var inden Aarhundred- 
skiftet naaet op over 6000 og kulminerede foreløbig med over 8000 om
kring 1910. Dette skyldes ikke nogen Vækst i Landbefolkningens Tal, 
men maa utvivlsomt sættes i Forbindelse med den nogenlunde jævnt 
stigende Priskurve og hele den økonomiske Opgang, som fandt Sted i 
disse Aar samtidig med Andelsorganisationernes Udvikling.

Efter den bratte Nedgang, som Indkaldelserne til Sikringsstyrken i 
Verdenskrigens første Aar medførte, fulgte et hektisk Opsving fra 1917. 
Elevtallet i 1919/20 blev 10812, saa højt som aldrig før og siden (i Vir
keligheden var det dog nok højere i 1941/42). Dette Opsving skyldtes 
dels den Reserve, der var tilbageholdt i de foregaaende Aar, dels Høj
konjunkturen og Pengerigeligheden blandt Bondestanden (jfr. den vold
somme Prisstigning, der er vist paa Fig. 2), dels endelig Genforeningen 
med Sønderjylland. Elevtallet fra Sønderjylland, der i Aarene nærmest 
før Krigen havde ligget omkring 350 og under Krigen var skrumpet ind 
til ingenting, steg nu brat til over 1000 i 1919/20, hvorefter det sank 
ret hurtigt til 4—500 i 1920’erne (jfr. Sønderjydsk Skoleforening 1892— 
1942, S. 285). Her vilde Kurverne paa Fig. 1 have givet et noget rigtigere 
Billede, hvis Befolkningskurven før 1920 havde omfattet Nordslesvig, 
eller hvis de sønderjyske Elever havde været fradraget i Højskolekur
verne. Men da Kurvernes vigtigste Opgave er at vise Udviklingen fra 
Aar til Aar, og flere Linjer let vilde forvirre Billedet, er der set bort fra 
dette Forhold.

I de nærmeste Aar efter 1920 holdt Elevtallet sig oppe paa over 10.000 
hvert Aar, men sank senere i 1920’erne ned til omkring 9500 med ret 
store Svingninger, der stod i et vist Forhold til den urolige Prisudvik
ling; samtidig sank de rene Landdistrikters Befolkningstal. Der taltes i 
disse Aar en Del om Højskolens Nedgang, men Elevtallet laa dog ikke 
lavere end Tallene før Verdenskrigen, og naar man regnede Landbrugs-
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skolerne med, laa det endda betydeligt højere. (Jfr. Hans Lund: Høj
skolen i Tallenes Belysning. Højskolebi. 1924, Sp. 1673.) Her maa det 
dog endnu en Gang bemærkes, at Statistisk Departements Beregning 
giver et forkert Indtryk af Forholdet mellem Høj- og Landbrugsskoler; 
i Virkeligheden laa de sidstes Elevtal ikke nær saa højt som Kurven 
viser; det rigtige Forhold træder først frem paa Kurven efter 1936.

Landbrugskrisen i Begyndelsen af 1930’erne ramte Landbrugsskolerne 
haardest; medens Højskolernes Elevtal holdt sig nogenlunde, sank det 
samlede Elevtal i disse Aar med 5—600 Elever til under 9000 (efter den 
rigtige Optællingsmaade: under 8000). Først under den anden Verdens
krig har ny Højkonjunktur og Pengerigelighed inden for Bondestanden 
bragt Elevtallet til at stige, og tager man de forskellige Optællingsmaader 
i Betragtning, maa det fastslaas, at Elevtallet naaede sin største Højde i 
1941/42, da det var oppe paa 10.240. Men denne Top er nu passeret, 
og der maa utvivlsomt ventes Nedgang ogsaa efter denne Krigs Afslut
ning. I 1942/43 var der 6604 Højskoleelever, 3015 Landbrugsskole
elever, forholdsvis mange Landbrugsskoleelever i Forhold til Højskole
eleverne; Landbrugsskolerne synes herved at have indvundet, hvad de 
tabte i Trediverne.

2. Hvem er Eleverne, og hvor kommer de fra?

Det overvældende Flertal af Eleverne har haft hjemme paa Landet. Dog 
maa det siges, at Købstadprocenten i de senere Aar har været ret stærkt 
stigende. I 1881/82 stammede kun 4 pCt. af Eleverne fra Købstæder; 
fra 1888/89 og indtil 1920/21 svingede Procenttallet mellem 5 og 6. 
Først efter 1920 er det steget yderligere, til 7 pCt. i 1925/26, 10 pCt. i 
1930/31 og 15 pCt. i 1940/41. Denne Stigning skyldes dels, at Borups 
Højskole i København er blevet anerkendt som Folkehøjskole, dels at 
der er blevet oprettet to Arbejderhøjskoler, og dels endelig at et ret stort 
Tal af arbejdsløse Arbejdere og Kontorfolk i de senere Aar har besøgt 
de almindelige Folkehøjskoler. Desuden har der altid været en Del unge 
Piger fra velhavende eller dog bedrestillede Hjem, der har søgt paa 
Højskole, og deres Tal synes i de senere Aar at have været stigende. I 
Forhold til Byernes stærkt voksende Befolkningstal er deres Repræsen
tation paa Højskolerne dog altfor svag. Folkehøjskolen har ikke for- 
maaet at »erobre Byerne«.
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Hvor Eleverne hører hjemme i social Henseende belyses bedst af Sta- 
tistiken over Elevernes Forældres Livsstilling. Denne Statistik er siden 
1905/06 blevet anført for hvert femte Aar i Statistiske Meddelelser, men 
Oplysninger om dette Forhold kan dog tilvejebringes helt tilbage til 
1873/74, da Skolerne første Gang indsendte Skemaer til Undervis
ningsministeriet med Oplysning om disse Forhold (jfr. angaaende alle 
talmæssige Oplysninger om Tiden før 1890: Roar Skovmand: Folkehøj
skolen i Danmark 1841—1892, S. 246 ff.). Herefter kan opstilles følgende 
Oversigt:

Høj- og Landbrugsskoleelevernes Forældres Livsstilling, 
procentvis fordelt.

Finansaar Gaardmænd Husmænd Haandværkere Arbejdere Andre

1873/74 ...... ......  69 17 6 — 8
1883/84 ...... ......  63 21 10 — 6
1890/91 ...... ......  58 21 ? — ?
1900/01 ...... ......  53 24 ? — ?
1905/06 ...... ......  52 22 10 3 13
1910/11 ...... ......  54 20 10 3 13
1915/16 ...... ......  57 17 9 3 14
1920/21 ...... ......  57 15 9 3 16
1925/26 ...... ......  54 16 9 4 17
1930/31 ...... ....... 50 14 10 5 21
6935/36 ...... ......  50 14 9 6 21
1940/41 ...... ......  47 15 10 7 21
Højskoler
alene (1940) ......  43 14 12 8 23

Denne Tabel, der ikke synes paavirket af Departementets tidligere om
talte uheldige Optællingsmaade, er af overordentlig Betydning, naar man 
skal bedømme Højskolernes Virkefelt. Ganske vist er dens Grundlag 
noget usikkert, forsaavidt Eleverne selv og derefter Skemaerne fra Sko
lerne ikke altid skelner skarpt mellem Betegnelserne Gaardmand og Hus
mand, men undertiden anfører mere ubestemte Betegnelser som f. Eks. 
»Landmand«. Og ganske vist dækker den over store Forskelligheder fra 
Skole til Skole. Den største af alle Skolerne, Askov, havde saaledes i 
1940/41 42 pCt. Gaardmandsbørn, men kun 5 pCt. Husmandsbørn,
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8 pCt. Haandværkerbørn og 3 pCt. Arbejderbørn. Derimod var Grup
pen »Andre« her repræsenteret med ikke mindre end 42 pCt. Alle de 
øvrige Højskoler er mere udpræget rekruteret enten fra Gaardmands- 
børnenes, Husmandsbørnenes eller Arbejderbørnenes Kreds. Men som 
Helhed er Folkehøjskolen ikke i samme Grad som tidligere en Skole for 
Gaardmandsbørn; disse udgør nu ikke Halvdelen, selv om man regner 
Landbrugsskolernes Elever med. Faldet i Procenttallet af Gaardmands
børn i Tiden fra 1873 til 1940 er ganske betydeligt, selv om Gaard- 
mandsbørnene endnu udgør langt deri største Gruppe.

Desværre er ogsaa Procenten af Husmandsbørn faldet betydeligt, i 
hvert Fald i Forhold til Procenttallene mellem 1883 og 1910. Trods Op
rettelsen af adskillige Husmandsskoler og trods Husmandsbevægelsens 
hele Opsving i den sidste Menneskealder er der her en tydelig Ned
gang. Samtidig er Befolkningsudviklingen gaaet i den Retning, at der 
er blevet flere Husmænd end Gaardmænd. I 1880 var der kun 3 Hus- 
mænd for hver 4 Gaardmænd, men i 1930 var Tallet af selvstændige 
Forsørgere for Gaardmændenes Vedkommende 95.300, for Husmæn- 
aenes 95.800. Der burde derfor nu være lige saa mange Husmandsbørn 
som Gaardmandsbørn paa Højskolerne.

Medens Procenttallet af Haandværkerbørn ikke har varieret ret meget 
siden 1880’erne, er Arbejderbørnenes Tal steget fra 3 pCt. i Aarene forud 
for første Verdenskrig og under denne, til 7 pCt. i 1940/41. Den jævne, 
men langsomme Stigning, der har fundet Sted i 1920’erne og 30’erne, 
skyldes utvivlsomt den tidligere nævnte Omstændighed, at Arbejderhøj
skolerne og mange andre Højskoler i disse Aar har modtaget midler
tidigt eller langvarigt arbejdsløse som Elever. Det er vel i og for sig 
ikke givet, at Arbejderbørnene selv er Arbejdere, men det er dog sik
kert Reglen, at de er det, hvis de kommer paa Højskole. Der har jo her 
raadet det Misforhold, at et Højskoleophold af Arbejderen i Reglen er 
blevet betragtet som en Luksus, han kun kunde tillade sig, hvis han blev 
arbejdsløs, men saa blev hans Udgifter ved Højskoleopholdet ogsaa 
dækket af offentlige Midler; de fleste andre Højskoleelever har selv 
maattet bringe et vist økonomisk Offer for at kunne komme paa Høj
skole, selv om. Statsunderstøttelsen giver en god Hjælp til Selvhjælp. 
Der maa sikkert en væsentlig Ændring til i Indstillingen over for Høj
skolen baade i Arbejderkredse og ikke mindst i Arbejdsgiverkredse, før
Danmarks Folkehøjskole 22
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det bliver en lige saa naturlig Ting for Arbejderungdommen at komme 
paa Højskole som for Bondeungdommen.

Gruppen »Andre« omfatter Handlende, Lærere, Præster o. fl.
Alt i alt har det meget store Flertal af Højskoleelever da hjemme paa 

Landet. Vil man have et Indtryk af, hvor mange af de unge paa Landet 
der har søgt Højskolerne, maa det ske ved at undersøge, hvor stor en 
Procent Elevtallet i bestemte Aar har udgjort af en Aargang unge Men
nesker paa Landet. Dette er for Tiden fra 1905 beregnet af Statistisk 
Departement saaledes, at man har optalt det tilstedeværende Antal unge 
Mennesker i 20—25 Aars Alderen og divideret det udkomne med 5. Før 
1888, da Elevernes Gennemsnitsalder var lavere, har man taget det til
stedeværende Antal unge Mennesker i 18—21 Aars Alderen og divi
deret med 4. Man har saaledes beregnet, at Eleverne i Procent af en 
Aargang unge Mennesker paa Landet udgjorde:

1873/74 1881/82 1888/89 1905/06 1910/11 1920/21 1925/26 1930/31 

13 16 15 31 31 31 31 27

Der maa dog hertil bemærkes, at den virkelige Procent ligger noget 
lavere end de anførte Tal. For det første bør Købstadeleverne trækkes 
fra, og dernæst maa Niveauet formindskes med de Procent, som tid
ligere har været paa Højskole, og endelig spiller den uheldige Op
tællingsmetode for Perioden 1905—36 atter ind her. Paa den anden Side 
maa det tages i Betragtning, at Aargangen af unge Mennesker paa Lan
det ogsaa omfatter den bymæssige Bebyggelse paa Landet, hvilket maa 
medføre en Forhøjelse af Procenten. Alle disse Fejlkilder gør Tallenes 
Værdi noget usikker; det korrigerede Tal for 1910/11 vil saaledes blive 
24 pCt. i Stedet for 31 pCt. Men selv da maa man indrømme, at det er 
en væsentlig Del af Landboungdommen, der kommer paa Højskole el
ler Landbrugsskole, i enkelte Egne af Landet nær ved Halvdelen, saa
ledes i Ringkøbing Amt. Indtil den første Verdenskrig var Aarhus Amt 
førende; dette Forhold gaar helt tilbage til 1870’erne, da Striden mellem 
Grundtvigianerne og Bjørnbakkerne fremkaldte en dybtgaaende aande
lig Vækkelse paa denne Egn. Men ellers har alle Landets Egne ydet 
deres Tilskud, selv om Jylland og Sønderjylland sender noget flere Ele
ver end Øerne. Statistisk Departement har ikke offentliggjort nogen 
specificeret Opgørelse over Elevernes Hjemsted siden 1920, og denne
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Undladelse skal ikke bebrejdes det, da Elevernes Hjemstedsopgivelser 
undertiden har haft en noget tilfældig Karakter. Det kan dog ses, at 
Jyderne har været ivrigere efter at tage paa Skole paa Øerne, end Øboerne 
efter at komme til Jylland. I 1876/77 tog kun 8 pCt. af Elever fra 
Øerne til jyske Skoler; Tallet steg i 1905/06 til 18 pCt. og i 1925/26 
til 21 pCt.; men allerede i 1876/77 tog 17 pCt. af de jyske Elever til 
Øerne, i 1888/89 28 pCt., i 1905/06 33 pCt. og i 1925/26 ikke min
dre end 39 pCt.

Der er endnu ct Forhold, som, fortjener at omtales i denne Forbindelse. 
Det er Spørgsmaalet om Elevernes Alder. Nu om Dage anses det for en 
Selvfølge, at Højskoleelever ikke bør være under 18 Aar. Men saaledes 
har det ikke altid været. C. Koids første Elevhold i 1851/52 omfattede 
saaledes til at begynde med kun een Elev, der var over 18 Aar, og paa 
de fleste Bondeskoler i Halvtredserne var Flertallet af Eleverne under 
18 Aar. Udviklingen belyses klart af følgende Tal:

Hvor mange Procent af Eleverne var under 18 Aar?
1852/53 ca. 57 1900/01 9
1861/62 ca. 30 1910/11 7
1874/75 23 1920/21 5
1883/84 17 1930/31 4
1890/91 16 1940/41 3

Denne Udvikling i Retning af helt at udelukke de unge under 18 Aar 
har kun været mulig, fordi Efterskolerne siden 1870’erne har aflastet 
Højskolerne ved at tage sig af de unge i 14—18 Aars Alderen. Hertil 
kommer, at Trafikmidlernes Udvikling har gjort det muligt for Gaard- 
mandsbørnene i vid Udstrækning at benytte Byernes Mellem- og Real
skoler til Undervisning udover Folkeskolen. Endelig har det været af 
Betydning, at Statsunderstøttelse til Højskoleophold kun undtagelsesvis 
er blevet ydet til Elever, der var under 18 Aar.

Den største Gruppe af Højskoleelever er da mellem 18 og 25 Aar 
gamle; denne Gruppe udgjorde i 1870’erne og 1880’erne nogle og treds 
Procent, i Tiden 1900—1910 nogle og halvfjerds Procent, og siden 1915 
har den ligget omkring 80 Procent. Resten af Eleverne, de, der er over 
25 Aar, har konstant udgjort 14—18 Procent.

22*
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Med Hensyn til Elevernes Alder er Udviklingen da gaaet i en Ret
ning, som har været ønsket fra Højskolemændenes Side, og Vilkaarene 
for at holde Højskole har i denne Henseende aldrig været bedre end 
nu. Her er der ingen særlig Grund til at lovprise de gamle Dage.

Fordelingen mellem mandlige og kvindelige Elever er, naar man ser 
bort fra Landbrugsskolerne, nu ganske ligelig; i Femaaret 1936/37— 
1940/41 udgjorde Pigerne paa Højskole gennemsnitlig nøjagtig 50 pCt. 
af samtlige Elever. Men oprindelig var det kun Karle, der tog paa 
Højskole. I Statistiske Meddelelser 4. Rk., 23. Bd., 4. Hefte er der 
ganske vist anført Tal paa Piger lige fra Højskolernes første Begyndelse, 
og dette er siden blevet gentaget, f. Eks. i Vedels, Borups og Nørgaards 
Højskoleværk. Men her er, som Th. Thomsen engang har paavist i en 
Anmeldelse af sidstnævnte Værk, Tale om en Misforstaaelse. De nævnte 
Tal er rigtige nok, forsaavidt de omfatter Højskolernes Sommerkursus, 
men det var lige indtil 1863 kun Karle, der søgte disse Sommerkursus. 
Fra 1863 holdt C. Kold Højskole for unge Piger om Sommeren, og efter 
Krigen fulgte andre hans Eksempel. I Løbet af faa Aar blev det almin
deligt, at Karle tog paa Højskole i 5 eller højst 6 Vintermaaneder, me
dens Pigerne klarede sig med tre Sommermaaneder fra Maj til Udgangen 
af Juli. Pigernes Procenttal af samtlige Højskoleelever var:

Femaaret 1866/67— 70/71: 22 
1876/77— 80/81: 36 
1886/87— 90/91: 42 
1896/97—1900/01: 49

Efter dette Aar har Procenttallet svinget mellem 47 og 51 i de fem- 
aarige Perioder.

3. Statsstøtten til Eleverne.

Naar Folkehøjskolen aldrig er blevet en Overklasseskole, men alt i alt 
har været præget af, at dens allerfleste Elever kom fra Middelstanden 
paa Landet, skyldes det for en Del, at man fra Skolernes Side har sat 
Betalingen for Kost, Logis og Undervisning saa lavt som muligt. Der 
er her ingen Tvivl om, at man i det 19. Aarhundrede satte Kravene for 
lavt baade til Kost, Logis og i mange Tilfælde ogsaa til Undervisningen.



341

Fig. 3. Statsunderstøttelsen til Eleverne.
Indtil 1918 cr anført Finanslovens eller Højskolelovens 
Maksimumsbeløb; efter 1918 de aarligt udbetalte Summer. 
I 1943 udbetaltes 1,6 Millioner Kroner.

Men Hovedsasen var at søre 
Skoleopholdet saa overkomme
ligt, at en Tjenestekarl eller -pige 
selv kunde spare sammen dertil 
i Løbet af et Par Aar. Men her 
var det af uvurderlig Betydning, 
at Staten fra Slutningen af 1860- 
eme ydede Hjælp til Selvhjælp 
ved at bevilge Støtte til »bega
vede og fattige Elever«, den saa- 
kaldte Amtsunderstøttelse, som 
i Virkeligheden var en Stats
understøttelse, der blot uddeltes 
gennem Amtsskoleraadene. Elev- 
understøttelsens Vækst fremgaar 
af Fig. 3, som maa sammenholdes 
med Fig. 2 (Pristalskurven) og 
Fig. 1 (Elevtallets Vækst).

Den første Bevilling, paa 
13.200 Kr., stammer fra 1869. 
Den Mand, som først gennem
førte, at der blev ydet Statsstøtte 
til uformuende Højskoleelever, 
var Venstreføreren Chr. Berg, og 
det var Folketingsflertallet, ikke Regeringen, der i Løbet af 1870’erne fik 
Summen forhøjet til 100.000 Kr. I Provisorieaarene skar Landstingsfler
tallet, Højremændene med Henning Matzen i Spidsen, Summen ned 
med 10 pCt., men ved Højskoleloven i 1892 fik Klaus Berntsen og de 
moderate Venstremænd sat igennem, at Summen fordobledes. Efter Sy
stemskiftet i 1901 er det fra Regeringen selv, at Forhøjelserne er udgaaet, 
stærkest efter 1935, da Jørgen Jørgensen blev Undervisningsminister og 
snart lod Understøttelsesbeløbet passere Millionen.

Hvor mange Procent af Eleverne kom Understøttelsen tilgode? I 
1873/74 fik endnu kun 10 pCt. af samtlige Elever Understøttelse, men 
i Løbet af 1870’erne steg Procenten til 27 (1879/80). I 1880’erne, da 
Højre nedsatte Beløbet, maatte den synke, men steg atter fra 1892. I 
1905/06 fik 36 pCt. af Eleverne Understøttelse, og i Tiden indtil 1935
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svingede Procenten mellem 32 og 36. Derefter steg den stærkt og naaede 
i 1940/41 op paa 57. I dette Tal er ikke medregnet de Elever, der har 
faaet Understøttelse gennem Arbejdsdirektoratet.

Hvor stor en Del af Elevernes Udgifter har Understøttelsen kunnet 
dække? Til at begynde med var Understøttelsesportionerne ganske smaa, 
men fra Midten af 1870’erne kom man ind paa, at .de burde dække 
Halvdelen af Udgifterne til Undervisning, Kost og Logis. Den gennem
snitlige Understøttelse pr. Elev har dog næsten altid ligget noget lavere 
end Halvdelen af Betalingen for Opholdet.

Hvad er der saa opnaaet ved disse Statsunderstøttelser? Kunde disse 
Penge ikke være sparet? Jo sikkert; men saa vilde Resultatet være givet: 
at Højskolens Virkefelt vilde være begrænset til de velstilledes Børn. 
Den første Virkning af Statsunderstøttelsen til Eleverne i 1870’erne var, at 
Procenten af Husmandsbørn steg fra 17 til 21; det lader sig desværre 
ikke konstatere, hvilke Forskydninger Understøttelsen kan have frem
kaldt inden for Gaardmandsbørnenes Gruppe, men der er Grund til at 
formode, at den ogsaa her har bidraget til at udvide Kredsen socialt, selv 
om Procenttallene i denne Gruppe har været faldende. Naar Prisfaldet i 
1890’erne og den Krise, som det var Udtryk for, ikke medførte et til
svarende Fald i Elevtallet, men tværtimod Stigning, maa det — som tid
ligere nævnt — i væsentlig Grad skyldes Højskolelovens Fordobling 
af Tilskuddet til Eleverne (sammenlign Fig. 1, 2 og 3). Virkningen af 
Understøttelserne maales iøvrigt bedst ved en procentcis Opgørelse af de 
understøttede .Elevers Forældres Livsstilling:

Finansaar Gaardmænd Husmænd Haandværkere Arbejdere Andre

1905/06 .... ......... 18 43 12 13 14
1910/11 .... ......... 16 47 11 14 12
1915/16 .... ......... 20 39 13 11 17
1920/21 .... ......... 14 44 11 12 19
1925/26 .... ......... 20 43 11 7 19
1930/31 .... ......... 27 32 10 11 20
1935/36 .... ......... 33 30 9 7 21
1940/41 .... ......... 40 26 8 6 20

Trods den høje Understøttelsesprocent af Husmandsbørnene er det 
desværre ikke lykkedes at faa deres Procent af Elevtallet i det hele til
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at stige; det dalede fra 24 i 1900 til 14 i 1930. Indtil 1930 var Husmands
børnene den største af de Grupper, der fik Understøttelse; nu er det 
Gaardmandsbørnene. Den sidste Stigning, fra 33 til 40 pCt., skyldes dog 
sikkert hovedsagelig, at Tallet paa de Elever, der faar Understøttelse, i 
de sidste Aar er steget saa stærkt i det hele taget. Naar de understøttede 
Arbejderbørns Procenttal er sunket, samtidig med at Arbejderbørnenes 
Procenttal i det hele er steget, hænger det utvivlsomt sammen med, at de 
af Arbejderbørnene, der selv er Arbejdere, i stor Udstrækning har faaet 
Understøttelse gennem Arbejdsdirektoratet og saaledes ikke har haft 
Brug for anden Statsunderstøttelse.

Selv om man maaske nok undrer sig over, at Statsunderstøttelsen ikke 
har været i Stand til at skaffe endnu bredere Lag i Forbindelse med Sko
lerne, maa det dog erkendes, at man har prøvet at fordele Elevunder
støttelsen saaledes, at den hjalp, hvor det trængtes. Og der kan ikke 
være Tvivl om, at hvis Statsunderstøttelsen til Eleverne ikke var blevet 
givet — og givet i saa stor Udstrækning — vilde Højskolens Elevflok 
socialt være blevet langt mere ensartet og snæver end det nu har været 
Tilfældet.

4. Skolerne.

»Her rejses en Skole som mange før, — snart er de hundred og een vel 
ude«. Saaledes forsøgte Jakob Knudsen i 1907 at gøre Statistiken poetisk, 
med det Resultat, at man, naar man nu synger denne gamle Sang og 
vel at mærke tænker over Ordene, maa sukke: Ak, hvor forandreti Men 
den Gang var det sandt. I 1910/11 var der i alt 79 Højskoler, hvortil 
kom 19 Landbrugsskoler. Men siden er det gaaet tilbage med Høj
skolernes Tal. Det sank til 58 i 1920/21, og trods Oprettelse af flere 
nye Skoler i Sønderjylland holdt det sig i det følgende Tiaar lidt under 
60; i 1940/41 var det sunket til 54, hvortil kommer 24 Landbrugsskoler. 
Og trods lettere Vilkaar for Rejsning af nye Skoler ser det ikke ud til at 
Tallet vil stige meget i den kommende Tid.

Anderledes i Tiden fra 1844 til noget efter 1900. Da var der en uaf
brudt Stigning i Højskolernes Tal, selv om der ogsaa dengang blev nedlagt 
langt flere Skoler end nu. I Tiden fra 1844 til 1900 blev der oprettet 134 
Skoler og nedlagt 60 — altsaa henved Halvdelen af Skolerne. (De i Stat. 
Medd. 4. Rk. 23. Bd. 4, S. 9 opgivne Tal, der bygger paa Rosendals For
tegnelse: »Danmarks Folkehøjskoler og Landbrugsskoler 1844—94«,
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er for smaa.) Halvdelen af disse bestod i under 5 Aar og kan vel 
roligt betegnes som »ikke levedygtige«; Resten har haft længere Levetid. 
Trods disse store Omkostninger i Form af mislykkede Forsøg blev der 
et stort Overskud af levedygtige Højskoler i denne Periode.

I 1862/63 var der i alt 14 Højskoler, forøvrigt af meget forskellig Art; 
nogle af dem vilde man sikkert i vore Dage foretrække at kalde Fortsæt
telsesskoler; de fleste af Højskolerne var udprægede Lokalhøjskoler, som 
modtog Elever fra det nærmeste Opland; kun enkelte, især Hindholm og 
Rødding, fik Elever fra hele Landet. Fra 1865, især i 1866 og 1867, byg
ges der Højskoler overalt i Landet, og 1872/73 er deres Tal oppe paa 
52 i alt; Bevægelsen for at oprette nye Højskoler fortsættes derefter i 
noget langsommere Tempo til 1890/91, hvor der er 75 Høj- og Land
brugsskoler. I 1905/06 var der 71 Højskoler og 14 Landbrugsskoler.

Hvorfor standsede Skolebyggeriet saa brat omkring 1910? Var Landet 
omsider »mættet« i sit Behov for Skoler? Antagelig hænger Standsnin
gen sammen med en Nedgang i Elevtallet paa dette Tidspunkt; denne 
Nedgang kunde ikke opmuntre til Byggeri, og da Elevtallet atter steg 
ved Verdenskrigens Slutning, var Prisniveauet saa højt opskruet, at det 
var uforsvarligt at bygge nyt. Og de stigende Fordringer til Skønhed, 
Komfort og Hygiejne gjorde det hele meget dyrere, da først Priserne 
sank. I Modsætning til i gamle Dage er det nu praktisk talt uoverkomme
ligt for Enkeltmand at bygge Højskole.

Fra den ældste Tid har der været to Maader at rejse Højskole paa. 
Paa den ene Side Aktieforeningen, Selskabet eller den selvejende Insti
tution (f. Eks. Rødding), paa den anden Side Skolen rejst af Enkeltmand 
for egne Midler og for egen Risiko (f. Eks. Koids Skole). I Tiden efter 
1864 blev en Række Skoler bygget af de Mænd, der selv vilde holde 
Skole, f. Eks. Ernst Trier, Frede Bojsen og Jens Nørregaard. Det var 
her ejendommeligt, at personlig Rigdom var parret med sjældne Evner 
til Højskolegerningen. Den Omstændighed, at disse Mænd stod person
ligt uafhængige, styrkede deres hele Stilling og gjorde den forbilledlig. 
Det blev derfor i lange Tider anset for at være det bedste, at en Skoles 
daglige Leder selv var dens Ejer. Medens endnu i 1870 kun 17 Skoler 
ejedes af Forstanderen selv og 31 af et Selskab, Forening, Legat ell. lign., 
var i 1878/79 Forholdet vendt om, saaledes at 33 Skoler ejedes af For
standeren og kun 21 af Selskaber o. lign. Denne Udviklingslinje blev si
den fulgt lige til den første Verdenskrig:



345

Høj- og Landbrugsskolernes Ejendomsforhold.
Finansaar Forstan- Selvejende Selskab Andre

deren Institution

1878/79 .. ...............  33 6 15 3
1888/89 .. ................ 42 3 13 4

1905/06 .. ................ 63 18 ’ 4
1910/11 .. ...............  73 24 2
1915/16 .. ...............  58 27 5
1920/21 .. ...............  45 31 3
1930/31 .. ...............  40 41 —
1935/36 .. ................ 38 17 25 —
1940/41 .. ...............  34 22 22 —

Siden første Verdenskrig er Udviklingen tydeligt gaaet i Retning af at 
foretrække den selvejende Institution eller Selskabet af interesserede, og 
denne Udvikling vil utvivlsomt blive fortsat efter den nye Lov af 1942.

Da Skolernes Antal i den sidste Menneskealder er sunket langt stær
kere end Elevtallet, vil det sige, at der har været en Tendens til at fore
trække større Skoler for smaa; de tidligere anførte Tal, der viste, at Ele
verne i stadig stigende Tal søgte over Bælterne, lader formode, at det er 
Lokalskolerne, det først og fremmest er gaaet ud over. Udviklingen i 
dette Aarhundrede ses af følgende Tal, der ikke omfatter Landbrugs
skolerne:

Skolernes Størrelse maalt efter Aarselevtal.
(Aarselev = det samlede Antal Besøgsmaaneder divideret med 12.) 

Antal Skoler med et Aarselevtal af
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-20 120-40 140-60 160-200 over 200 Ialt

1905/06 38 18 5 3 2 2 3 0 0 0 71
1910/11 49 16 5 2 3 1 3 1 0 0 80
1915/16 42 15 5 2 2 2 1 1 0 0 70
1920/21 22 16 8 2 4 3 1 1 0 1 58
1925/26 22 21 4 6 4 1 0 0 1 0 59
1930/31 25 15 9 4 3 2 1 0 0 0 59
1935/36 29 11 9 5 2 1 0 2 0 0 59
1940/41 18 13 12 4 5 0 0 1 1 0 54
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Heraf fremgaar tydeligt, at i Tiden indtil første Verdenskrig var Fler
tallet af Skolerne smaa Skoler med under 20 Aarselever. Efter det kritiske 
Aar 1917 ændredes Forholdet derhen, at de smaa Skoler kun udgjorde 
mellem Halvdelen og en Tredjedel af samtlige Skoler, og der blev flere 
meget store Skoler. Gennemsnitstallet for en Højskole var i 1940/41 
405/i2 Aarselev. (Tallene stammer fra Statistiske Meddelelser, for 1935/36 
og 1940/41 fra Meddelelser vedr. Folkeskolen, Seminarierne m. v.).

Ogsaa her vil Udviklingen i Fremtiden formodentlig følge den Linje, 
der blev indledet i 1917, idet Loven af 1942 begunstiger de ikke altfo: 
smaa Skoler.

Det var utvivlsomt en Styrkelse for Højskolebevægelsen, da Land
brugsskolerne i Slutningen af sidste Aarhundrede skilte sig klart ud fra 
Højskolerne, selv om de stadig har vedkendt sig Slægtskab med Folke
højskolerne og staaet dem nær. Men derfor opnaaede man dog ikke at 
faa den »rene« Højskole, hvor den personlige Udvikling var det ene 
fornødne. Mange Højskoler har ved Siden af den almindelige Højskole
afdeling haft en Fagafdeling, hvor der er blevet givet en Undervisning, 
der i nogen Grad har haft Karakteren af en faglig Uddannelse. I 
1905/06 var der saaledes paa Vinterskolerne alene ikke mindre end 26 
Haandværkerafdelinger, hvortil kom 4 Landbrugsafdelinger og 3 Gym
nastikafdelinger; i alt var der 38 Fagafdelinger i denne Vinter. I 1938 
var der ifølge Meddelelser vedr. Folkeskolen, Seminarierne m. v. aner
kendte Fagkursus ved 27 af 60 Folkehøjskoler. Haandværkerafdelingerne 
er indskrænket til 13; her har de tekniske Skoler sikkert i stor Udstræk
ning erstattet Højskolernes Kursus; men Tallene paa Landbrugsafdelin
gernes og Delingsførernes Afdelinger er steget til 7 og 5; endvidere er 
der knyttet Husholdningsafdelinger og forberedende Undervisning i 
Sygepleje til flere Højskoler. Her vil den nye Lov med sin Godkendelse 
af Begrebet »Faghøjskoler« muligvis kunne bidrage til at skabe renere 
Linjer i Fremtiden.

Af Fagene paa de almindelige Højskoler giver Statistiken des
værre ikke noget klart Billede. Rubrikkerne er endnu i alt væsentligt de 
samme som i 1870’erne; Samfundslæren, der dog nu i snart mange Aar 
har været et vigtigt Fag i Højskolen, optræder først som selvstændigt 
Fag i Statistiken for 1940/41. Det gennemsnitlige ugentlige Timetal 
paa Karleskolerne har iøvrigt været følgende:
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Fag 1876/77 1888/89 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1940/41
Dansk ...............................1

15,2 9,1 8,9 8,6 8,4
Oplæsning, Litteraturhist. J 13 15 5,2 4,7 2,3 2,4
Historie, Lovkundskab ... 9 9 9 9,5 9,0 10,2 11,4
Geografi .......................... 4 3 2,7 2,4 2,0 1,9 1,8
Regning, Mat., Bogføring 6 7 5,6 5,0 5,4 5,7 5,6
Tegning, Landmaaling ... 5 6 2,7 2,5 2,1 1,8 1,7
Naturfag, Sundhedslære... 3 4 4,2 4,2 3,5 3,6 3,1
Landbrugsfag m. m......... 3 5 4,1 4,2 4,6 6,6 6,8
Sang ................................. 1 1 1,0 1,1 1,4 1,7 2,3
Gymnastik ...................... — 2 4,5 5,4 4,6 5,1 4,9
Andre Fag ...................... — — 0,6 1,5 2,0 4,9 6,7

Ialt... — — 49,6 50,1 48,2 52,4 55,1

Men denne Opstilling er desværre for lidt elastisk til at kunne give 
noget virkeligt Indtryk af, hvilke Forandringer der er foregaaet i Ti
meplanen.

5. Lærerne.
Det noget brogede og uoverskuelige Lærerkorps, der er knyttet til Høj

skolerne, har Statistiken inddelt i syv Grupper: Forstandere og Forstan
derinder samt Forstanderhustruer, faste Lærere og Lærerinder, Time
lærere og -lærerinder. Fordelingen mellem disse forskellige Grupper har 
siden 1878 været følgende (Landbrugsskolerne ikke medregnet efter 
1892):

1878/79 1888/89 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1940/41
Forstandere .................. 54 62 80 76 58 60 51
Forstanderinder ......... 0 3 4 6 1 3 4
Forstanderhustruer ...... 15 13 22 14 17 26 26
Faste Lærere .............. 91 136 200 229 195 193 201
Faste Lærerinder .......... 44 43 91 88 89 88 113
Timelærere .................. 42 98 87 126 123 167 160
Timelærerinder .......... ? 54 40 50 28 62 50

Ialt... (246) 409 524 589 511 599 605

Udviklingen er tydeligt gaaet i Retning af flere faste Lærere pr. For
stander; ved Periodens Begyndelse var der gennemsnitligt ikke 2 faste 
Lærere for hver Forstander, nu er der 4 foruden 3 faste Lærerinder. Dette
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hænger naturligt sammen med, at der er blevet flere store og færre smaa 
Skoler. »Fast Lærer« betyder iøvrigt ikke det samme som Helaarslærer; 
man kan godt være fast Lærer og kun have fuldt Timetal paa Vinter
skolen, ligesom de »faste Lærerinder« i Reglen kun underviser de tre 
Sommermaaneder, der er Pigeskole. Af de 511 Mennesker, der var Læ
rere i 1920/21, virkede kun 222, altsaa under Halvdelen, baade Vinter 
og Sommer, og dette Forhold er ikke meget forandret siden: Af de 605 
Lærere i 1940/41 virkede kun 261 Aaret rundt. Timelærerne er tit 
Skolelæreren eller Stedets Præst, der har nogle enkelte Timer paa Skolen.

Hvorledes var saa disse Læreres Kvalifikationer? Her maa man jo 
huske, at Hovedsagen for Højskolefolk aldrig har været de fine Eksa
menspapirer, men Lyst og Evne til Arbejdet med de unge, og Statistiken 
er da ogsaa præget af, at der er mange af Højskolens Arbejdere, der ikke 
er vandret ad den slagne Landevej, naar det gjaldt deres Uddannelse.

Højskolelærernes Uddannelse.
(Efter 1892 er Landbrugsskolerne ikke medtaget).

Forstandere (og indtil 1920
tillige Forstanderinder) 1 878-79 1888-89 1900-01 1910-11 1920-21 1930-31 1940-41

Akad. Udd. (cand.
theol.) .............. 7 11(8) 16(11) 20(16) 18(13) 22(9)'’ 21(9)

Skolelærereksamen 39 38 38 32 16 12 18
Landbohøjskole ... 4 5 3 2 3 2 4
Højskoleuddan. ... 1 3 12 20 7 19 5
Anden eller 

ingen Udd..... 3 8 5 8 15 5 3

Ialt... 54 65 74 82 59 60 51
Faste Lærere (fra 1920 
samti. Lærere, ogsaa 
Forstandere)

Akad. Udd. (cand.
theol.) .............. 10 11 44(34) 37(26) 82(55) 141(61) 156(69)

Skolelærereksamen 57 59 51 52 112 92 97
Landbohøjskole ... 13 20 18 29 35 64 55
Højskoleuddan. ... 9 9 59 72 65 72 54
Anden eller 

ingen Udd..... 2 37 28 39 82 51 50

Ialt... 91 136 200 229 376 ’ ” 420 412
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Rubrikken »Akademisk Uddannelse« omfatter ogsaa Studenter og 
cand. phil.er, der ikke har afsluttet deres Uddannelse med nogen Eksa
men. Da Teologernes Part i denne Gruppe er saa stor, er den anført 
særskilt i Parentes. For mange Teologer har nogle Aars Virksomhed 
som Højskolelærer været en god Forskole til senere Præstegerning, og i 
Praksis har de været opmuntret til at anvende nogle Aar paa denne 
Skole derved, at de har kunnet overføre Lønningsanciennitet, et Forhold, 
som først ved Loven af 1942 er udvidet til at gælde Overgang fra Høj
skole til Kommune- eller Statsskole. Rubrikken Højskoleuddannelse dæk
ker for den ældste Tids Vedkommende over Ophold paa Askov; for 
Tiden efter 1894 sigtes der til det særlige 3-Maaneders Sommerkursus 
for »yngre Lærere ved Folkehøj- og Landbrugsskoler«, der blev oprettet 
i Askov dette Aar paa Jacob Appels Initiativ.

Om de faste Lærerinders Uddannelse vilde det maaske være bedst at 
tie; Statistikens Opgørelse, der igen hviler paa Skolernes Indberetnin
ger, er her ganske ufyldestgørende. Af de 43 faste Lærerinder i 1888/89 
havde ikke mindre end 37 »anden ell. ingen Uddannelse«, og i 1900/01 
havde af 91 kun 2 Seminarieuddannelse, 43 den noget ubestemmelige 
»Højskoleuddannelse« og 46 »anden eller ingen Uddannelse«. Dette 
Forhold synes først ændret noget omkring 1930. I 1930/31 havde af 
samtlige 179 Lærerinder 25 akademisk Uddannelse eller Studentereksa
men, 40 Seminarieuddannelse, 74 Højskoleuddannelse og kun 39 »anden 
eller ingen Uddannelse«. Ved den sidste Opgørelse, for 1940/41, havde 
11 akademisk Uddannelse, 40 Seminarieuddannelse, 77 Højskoleuddan
nelse og 64 »anden eller ingen Uddannelse«.

Der er aabenbart en Forskel paa de Krav, der er stillet til Lærere og 
til Lærerinder; der var en Tid, omkring 1900—1910, da »Højskoleud
dannelsen« ansaas for et tilstrækkeligt Uddannelsesgrundlag for Læ
rerne, men den Tid er omme for Lærernes Vedkommende, — men ikke 
helt for Lærerindernes.

løvrigt er Udviklingen tydeligt nok gaaet i Retning af at foretrække 
Akademikere for Seminarister; her maa det dog erindres, at Oversigten 
over de faste Lærere efter 1920 ogsaa omfatter Timelærere, hvoraf sik
kert en hel Del er Akademikere, især Præster.

Der er endvidere lavet Statistik over Lærernes Alder. Det fremgaar 
heraf, at de mandlige Lærere ved Højskolerne gennemgaaende er be
tydelig yngre end Kommuneskolelærerne paa Landet. I 1925/26 var
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31 pCt. af Højskolelærerne under 30 Aar, men kun 18 pCt. af Kommu
nelærerne; i 1940/41 kun 26 pCt. mod 12 pCt. i Kommuneskolerne. For 
Lærerindernes Vedkommende var Forholdet et lignende: 1940/41 36 pCt. 
og 18 pCt. under 30 Aar.

Man kan naturligvis have Lov til at glæde sig over, at Højskolen i 
den Grad betjenes af unge, friske Kræfter, men Baggrunden for dette 
Forhold er dog alvorlig nok. Højskolerne har i det store og hele, før 
Loven af 1942 kom, hverken villet eller kunnet give deres Lærerkræfter 
en saadan Løn, at disse i Længden har kunnet være tjent dermed. Føl
gen er blevet, at en stor Del af Højskolens Arbejdere efter faa Aars 
Lærervirksomhed er søgt over i andet Erhverv. Det har utvivlsomt skadet 
den danske Højskoles Virksomhed alvorligt, at dens krævende og an
svarsfulde Gerning aldrig er blevet forsvarligt aflønnet. Desværre fore
ligger der ikke noget tilgængeligt Materiale, hvorved dette Forhold i 
Enkeltheder kan belyses.

At der forresten paa mange Maader er noget meget charmerende ved 
den frie og usnobbede Vis, hvorpaa Højskolernes Lærerstab rekruteres, 
er ubestrideligt, og det har ingen ønsket at gribe ind i. Men at de utrygge 
økonomiske Kaar, som Højskolelærerne iøvrigt har haft, er søgt forbed
ret ved Loven af 1942, har sikkert alle fundet rimeligt.



III
HØJSKOLENS VIRKNINGER I KIRKE, 

SKOLE OG FOLKELIV



HØJSKOLEN OG DET KIRKELIGE LIV
Af

FR. SCHRØDER

I »Krigsfangebogen«: »Den danske Folkehøjskole« (1916) vil man 
kunne finde et Kapitel med Overskriften:» Højskolen og det kirkelige 

Liv«. Det er skrevet af V. Briicker i Aagaard, uden Tvivl en af vore 
ejendommeligste Højskolemænd og kirkelige Personligheder, en Mand, 
der samtidig tjente i Ungdomsskolen og i Kirken. Han har imidlertid 
slet ikke set det som sin Opgave at paavise, i hvilken Grad Højskolens 
Gerning har baaret Frugt i Menighedslivet i vort Land. Den Opgave, 
han har sat sig, er at udrede det principielle Forhold mellem den grundt
vigske Folkehøjskole og den kristne Menighed. Han sammenfatter sin 
Redegørelse af »Sagen efter sin Idé«:

»Højskolen er en dansk Skole, der kalder ad de Danske, virker med det danske, 
stræber at højne det danske Menneskeliv og Folkeliv. Kristendommen, Kirken, staar i 
Baggrunden for at optage og fuldkomme alt, hvad der herved er sat i Bevægelse. Høj
skolen skal ikke ligefrem forkynde Kristendom, men dens Arbejde hviler paa, at Kri
stendommen er i Verden. Hviler derpaa endog i den Grad, at hvis det ikke var saa- 
ledes, da var der største Fare for, at dens Arbejde blev en Forbandelse.«

Mænd som Jakob Knudsen og Thomas Bredsdorff skelner ogsaa skarpt 
mellem Ungdomsskolens og Menighedens Opgave, for den sidstes Ved
kommende maaske klarest i Artiklen: »Menneske først« (1917):

»Skal ... Ungdomsoplysningen fortsættes i det Spor, som Grundtvig har anvist, da 
maa den vedblivende komme som et bredt menneskeligt Tilbud til Folkets Ungdom — 
uden at denne Ungdom straks deles efter Tro og Anskuelser. Den grundtvigske Ung
domsoplysning vil hjælpe al dansk Ungdom til at være helt ung. Og at være helt ung 
... det betyder: om muligt at blive gennemspillet gennem alle Sjælens Strenge, saa det 
taknemligt føles, hvad Livet egentlig er værd. Den dybe Følelse af denne Livets Værdi. 
Kærligheden, der saaledes vækkes, og Angsten for at miste, hvad der føltes som uer
statteligt Eje — med et Ord: Den inderlige Livskærlighed, det er den, som med Guds 
Hjælp fører til Spørgsmaalet: Hvorledes bevarer jeg Livet evigt? Svaret paa dette 
Spørgsmaal lyder i den kristne Menighed. Folkehøjskolen som saadan kan ikke give 
det.«
Danmarks Folkehøjskole 23
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Den skønneste Betegnelse, der er brugt om Højskolen i dens Forhold 
til Menigheden, turde være: den skal udføre en Johannes Døber-Ger
ning. Derved tænkes der ikke paa hans truende Domstale: »Øksen 
er allerede rettet mod Træernes Rod«, men paa hans Kald til at be
rede Herren Vej ved at vende Børnenes Hjerter til Fædrene og skabe 
Herren et velskikket Folk. Hvor det lykkes for Ungdomsskolens 
Mænd at sætte de unges Sind i Bevægelse, beredes Muldjord i Bryst 
for Himmelbyggen. Naar Grundtvig i sin Højskolesang, der vel at mær
ke ikke stammer fra Soer-Dagene, men fra det Aarti, hvor Chr. Kold 
paa sin ejendommelige Maade og paa det jævne havde ført Tanken over 
fra Ideens til Virkelighedens Verden, synger: »langt mere værd end det 
røde Guld, det er sin Gud og sig selv at kende« — vil han jo ingen
lunde have Ordet Gud forstaaet i snæver dogmatisk Betydning om den 
kristne Trosbekendelse (end sige anbefale Katekismusundervisning deri), 
nej, »Gud« staar som Modsætning til »det røde Guld«. Den jordbundne 
Materialisme og Syn for Aandens Rigdom, for, hvad ædle kalde Livets 
Lyst, staar hinanden imod.

Selvom de nævnte Højskolemænd udtrykker sig skarpt, siger de i 
Grunden det samme som Ludvig Schrøder, der slutter sit Foredrag paa 
det svenske Højskolestævne i Borghamn 1902 (Ungdomstiden og Ung
domsskolen) med at sige:

»Det er oftere bleven fremhævet, hvilken Betydning Folkehøjskolen har haft for 
vore praktiske Erhverv, særlig da for vort Landbrug. Mere at betyde har den dog haft, 
hvor den har styrket Livsmodet hos forsagte unge Mennesker, hvor den har givet dem 
et lyst Haab til Ledsager under Livets Kampe, og hvor den har hjulpet dem til at finde 
deres Selv, deres Hjerte, saa de blev stærke til at tjene, hvad der var større end dem 
selv.«

Lad mig endnu tilføje et Ord af Jacob Appel, selvom jeg ikke kan sted
fæste det. Han mindede ofte om Pauli Gerning i Antiokia i Pisidien, hvor 
det kom til Brud med Jøderne, fordi de »ikke agtede sig værdige til evigt 
Liv«. Ved at fremdrage det Ord vilde Appel sige, at det gjaldt om at 
lære de unge at elske det gudgivne Liv i sin Herlighed og Renhed, saa 
Trangen vaktes til at leve det evigt.

Paa Folkehøjskolen vil der ikke være afsat særlige Timer for den sam
lede Skole til Undervisning i Religion. Det vilde være af det onde, gøre 
det religiøse til en Enklave, i Stedet for at lade det være Surdejg. I den
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rette Lærers Haand spores det overalt. Hvad betød det ikke i Bran- 
desianismens Dage, under Fritænkeriets Stormangrebs Sejrsjubel, at der 
paa Askovs Talerstol stod en berømt Opfinder, hvis Klarlæggelse af 
Universet, af Lyset eller af Øjets og Ørets underfulde Bygning Gang 
paa Gang blev til en Lovsang: O Gud, hvor er din Visdom stor, din 
Godhed uden Lige.

De største Personligheder i dansk Aandshistorie i det 19. Aarh. er 
uden al Tvivl Grundtvig og Kierkegaard. Det lader sig da slet ikke 
gøre at fortælle vort Folks Historie i det 19. Aarh., som Begtrup gjorde 
det, uden at de to Mænd bliver Hovedskikkelser. De ældre Højskole- 
mænd var meget varsomme med at give en Udredning af Grundtvigs 
Tanker; hvad de sagde derom, kom blot frem i Tilslutning til histo
riske Begivenheder. Det var noget nyt, da Begtrup engang ved et Elev
møde talte personligt om den kirkelige Anskuelses Betydning for ham, 
eller naar C. Koch paa Askov prøvede at udrede Grundtvigs Livssyn 
i et enkelt Foredrag ud fra Ordet Genfødelse. I den historisk-poetiske 
Skildring af de Kampe paa Liv og Død, de store Personligheder har 
maattet igennem, toner Vidnesbyrdet om Aandens Kraft med den dybe
ste Klang, saa selv en fremmed Gæst som Tom Bryan kunde høre

23*
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det under L. Schrøders malende Fortælling om Luther i Worms og 
paa Wartburg.

Paa mange Højskoler er der nu Timer i Bibelkundskab, men kun som 
et frit valgt Fag. Der kan være en lille Flok, som gaar til Forstanderen 
og beder om, at der maa blive tilbudt Vejledning i Læsning af et af 
ny Testamentes Skrifter, eller det tilbydes fra Skolens Side som valgfrit 
Emne blandt de Særtimer (Studiekredse), der efterhaanden er bleven 
et Led af mange Højskolers Dagsplan. Det vil vel nok synes naturligt, 
at det er en Teolog blandt Lærerne eller Skolens Præst, som overtager 
dette Fag, men ofte er det Forstanderen, uanset om han er teologisk 
uddannet eller ej. Naar en Civilingeniør har Bibeltimer, kan disse 
Spørgsmaal faa en mere udogmatisk og mere virkelighedsnær Behand
ling.

Med hele denne Indstilling fra Højskolens Side vil det være ugørligt 
at beregne, hvad Menigheden skylder den grundtvigske Folkehøjskole. 
Der finder ingen Udvælgelse af Elever Sted, ialtfald ikke ved de almin
delige Skoler. Derfor bliver Udbyttet, Eleverne bringer med hjem, ogsaa 
vidt forskelligt. Dr. H. F. Feilberg vilde sige: det kommer an paa, om 
de har haft Ærinde der! Nogle løber ved Siden af, dyrker Kammerat
skab og Fornøjelser, andre er blot optaget af at tilegne sig Viden. Ikke 
alle oplever »Aandens Skabertime«. Meget vil ogsaa afhænge af de Vil- 
kaar, der bydes de unge, naar Skoleopholdet er til Ende. Ved et Elev
møde paa Askov havde Formanden for Askov Lærlinge et Brev med 
fra et Par Forældre, hvis Søn havde været paa Skolen den foregaaende 
Vinter; han var kommen til Ulykke om Sommeren, havde ligget længe, 
men var nu død. Ofte havde han sagt til sine Forældre, at det bedste, 
de havde gjort for ham, var, at de havde sendt ham til Askov. Til 
min Beskæmmelse havde jeg regnet ham som en af dem »ved Vejen«, 
en, der ikke var til at hugge og stikke i. Jeg er tilbøjelig til at slutte, 
at det er den alvorlige Oplevelse bagefter, der har virket som en Har
ves Tænder, saa den haar de Skorpe blev brudt; da er Skallen bristet, 
Sæden har kunnet gro i den rette Muld.

Der har fra første Færd til denne Dag været et frugtbart Samarbejde 
mellem Højskole og Menighed. Det kan bl. a. ses af, at der har været 
mange Teologer i Højskolens Tjeneste. I Kirkelig Haandbog af 1943 
er det Tilfældet med henved et Par Hundrede Teologer og Præster.
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Paa Rødding Højskole var samtlige Forstandere før 64 teologiske Kan
didater, Førstelæreren vel i Reglen ogsaa, men denne Uddannelse spores 
næppe i Undervisningen. Den fhv. Tølløsepræst Chr. Flor kan kalde sig 
»en Missionær, kun at jeg gik til mine Landsmænd, ikke til de frem
mede, og tilsyneladende mere i Menneskelighedens end i Kristendom
mens Tjeneste, men Maalet er det samme: det er kun virkelige Menne
sker, der kan blive opvakte Kristne.« L. Schrøder erklærer i sin Højskole
beretning fra Rødding, at han aldeles kan stemme med sin Forgænger 
(S. Høgsbro), naar denne beskrev Skolens Formaal som »at give Ele
verne en Oplysning, der kan være dem til Nytte baade som danske 
Mænd og Statsborgere og som Agerdyrkere.« J. L. Knudsen, Koids 
hengivne Elev, var maaske den eneste Røddinglærer i hine Aar, hvis Paa- 
virkning havde et dybere Sigte.

Mange af de Højskoler, der skød frem rundt i vort Folk i den store 
Folkehøjskoletid efter 1864, blev rejst af Teologer. Det gælder Askov 
og Testrup, Rødkilde og Vallekilde, Freerslev og Tune, men disse 
unge Mænd har alle lært noget af den menneskelige og folkelige Op
lysnings Førstemand Chr. Kold. Det ny kom paa symbolsk Maade 
til Udtryk ved Aabningsmødet paa Askov. Her blev de første Ord talt 
af Skolens egentlige Stifter, Etatsraad Chr. Flor, der ønskede, at Sko
len nu i Askov som før i Rødding maatte faa Lykke til Kampen for 
Danskhedens Sag, men Mødet sluttede med, at Lægprædikant Peter 
Larsen fra Dons ønskede Guds Velsignelse over Skolen. De gudelig 
vakte Lægfolk blev tidlig opmærksom paa Askov. Fra deres Kreds fik 
Skolen stærk Tilgang. Det blev lettere at holde Morgenandagt med 
Lærlingene, naar mange af dem kom fra kristeligt vakte Hjem.

Opmuntret af den Trang og Modtagelighed, Eleverne mødte med, 
kunde Lærerne give Oplysningen om kristelige Spørgsmaal en større 
Plads paa Askov, end Grundtvig havde tiltænkt dem paa Skolen i Soer. 
Schrøder fandt, at Arbejdets Frugt væsentlig afhænger af, at der er 
Sangbund hos en Del af Tilhørerne i deres Bekendelse af Troen paa 
Livets ædle Magter.

Adskillige af hine Mænd valgte med Flid at lægge deres Skole i Nær
heden af en Præst, de turde vente et godt Samarbejde med. V. J. Hoff 
var med at kalde E. Trier til Vallekilde. L. Schrøder gik til Rødding 
med Tanken paa Svejstrups grøderige Præstegerning dér; da Rødding- 
lærerne maatte flytte Teltpælene norden Aa, blev de ved at holde til
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hos Svejstrup. Chr. Kold begyndte i Ryslinge, for at hans Elever skulde 
nyde Gavn af V. Birkedal. Siden saa man her som et Symbol paa dtt 
broderlige Samvirke mellem Højskole og Menighed, da Alfred Povlsen 
stod paa Højskolens Kateder og Karl Povlsen paa Valgmenighedens 
Prædikestol. Ved de store Stævner paa Højskolerne — Skolemøder i 
August, Høstmøder i September-Oktober — blandede Omegnens Præ
ster sig med jævne Tilhørere og gav selv ved Lejlighed deres Bidrag.

Der er nogle af de gamle Højskolemænd, der med Flid brugte bibel
ske Emner. Det kunde hænge sammen med, at deres Tilhørere kun var 
fortrolige med dette Aandens Billedsprog. C. Appel paa Rødding levede 
med Israels Patriarker og Profeter, men har maaske ogsaa foretrukket 
saadanne Emner, fordi han indirekte kunde belyse den danske Folke
sag ved at fortælle om det lille Land, der tilsyneladende var en Kaste
bold mellem sine mægtige Nabolande, Ægypten og Assur, Babylon og 
Perserriget, og dog levede som et Dæggelam af Herrens Haand. Det 
kan ikke undre, at Trier, i hvis Aarer Israels Blod randt, brugte Guds 
udvalgte Folks Skæbne som Sindbilledsprog for sin danske Tale. Om 
Stoffet var hentet fra Israel eller fra Nordens Myter, fra Menneskeslæg
tens Levnedsløb eller fra den enkeltes Liv, ja Højskolemandens egne 
Oplevelser (Kold), var underordnet, blot det tjente Livets Tale.

Flere af de Højskolemænd, der skarpest skelnede mellem Skolens og 
Menighedens Opgave, er selv ført ind paa at aflægge et direkte kriste
ligt Vidnesbyrd. Det begyndte vel som »Søndagstale« over Dagens Tekst 
til en Kreds af frivillige Tilhørere inden og uden for Skolens Kreds 
(ligesom Morgensangen altid har været en frivillig Sag og derfor kunde 
holdes i Forstanderens private Stuer). L. Schrøder havde sin Styrke, 
hvor det historiske og det opbyggelige mødes. Der er adskillige af hans 
gamle Elever, der takker ham nok saa meget for det kristelige Vidnes
byrd som for hans mytologiske Foredrag. Det var af stor Værdi paa 
det gamle Askov, at Skolens Lærere kunde skiftes til at tale opbygge
ligt ved disse Søndagsmøder og derigennem vidne for deres Tilhørere, 
om hvad der gav dem Kraft til Hverdagens Gerning. Selvom H. Beg
trup de senere Aar talte i Frederiksborg Frimenighedskirke, lignede hans 
Ord mere en god Søndagstale end en Prædiken.

I Aug. 1899 nedlagdes Grundstenen til Askov Valgmenighedskirke. I 
Grundstensdokumentet skrev P. la Cour: »Mænd og Kvinder omkring
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Askov Folkehøjskole vil gerne . . . dele et kirkeligt Samliv med hver
andre og beder Gud velsigne dette for os i Jesu Navn.« — Skolens gamle 
Lærere tog trofast Søndag efter Søndag Del i Menighedens Gudstjene
ste, skønt de i kristelig Oplysning nok kunde staa Maal med Præsten. 
De paatog sig gerne en beskeden Tjenergerning i Kirken: Poul la Cour 
læste i Kordøren, H. Nutzhorn sang for, H. F. Feilberg og L. Schrøder 
(siden Dr. M. Kristensen) kunde løse Præsten af paa Prædikestolen. 
Baade for Elever og for unge Lærere havde det sin store Betydning, at 
de ældre saaledes viste, hvor de hentede Styrke til Vandringens Møje. 
Et tilsvarende Forhold vil ventelig kunne paavises andensteds, hvor 
nær ved Kirke stander Højskole. Samlivet med den lovsyngende Me
nighed blev for en Del Elever den største Højskoleoplevelse.

Det vil gælde flere af vore frie kirkelige Kredse, at de er vokset frem 
af den Jordbund, Højskolen havde beredt. I andre Tilfælde staar Høj
skole og Kirke som to Brændpunkter for de samme Menneskers aande- 
lige Fællesskab. Vi har nævnt Ryslinge. Et tilsvarende Forhold er der 
paa Mors og i Vraa, paa Bornholm, Falster og Stevns, i Ubberup og 
Vallekilde, Kerteminde og Vejstrup, i Mellerup og Odder, Træden 
(Vestbirk) og Rødding. Særlig klart er det, at en Række Nybrud inden
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for dansk Menighedsliv de sidste Aar er fremkommet ved, at en Høj
skolemand har følt, han havde et direkte kristeligt Budskab at bringe, 
der ikke hørte Skolen til, og at en Søndagssamling uden Daab og Nad
ver blev for fattig. Paa den Maade er det gaaet paa Højskolen ved 
Flensborg Fjord for Aage Møller. En Tid havde han et Anneks paa 
Snoghøj Gymnastikhøjskole, indtil den ene Forstander, Jørgine Abild- 
gaard, selv fik Mod til at bære Ordet frem og siden ogsaa gaa for Borde 
i Skolens skønne Kapel. Det sidste Skud i denne Linie er Folke Trier 
Hansens Gerning i Abild.

Det er lettest at se, hvor der er Tale om en fri Menighedsdannelse, 
at Højskolen øver Indflydelse paa det kirkelige Liv omkring sig, men 
adskillige Sogne har ogsaa nydt Gavn af en Skoles Nærhed. Det kender 
man i Uldum Kirke, som i sin Tid i Jebjerg. Sognene omkring Rødding 
er nok ogsaa, ud over Frimenighedsfolkenes Kreds, præget af Højskolen. 
Den Tilgang, Rødding Frimenighed har faaet efter 1920, skyldes for en 
Del unge Familier ,der har været paa Højskole, og som har bygget 
Hjem der paa Egnen. Th. Petersen hævder, at de Tilløb til frit dansk 
Menighedsliv, der dukkede op paa Sundeved fra 70’erne, skyldtes gamle 
Højskoleelever. Et af de skønneste Vidnesbyrd om Højskolens kriste
lige Betydning for de unge har vi i de sønderjydske Soldaterbreve fra 
forrige Krig, fra Brødrene Østergaard og i Kristens Breve.

For mange Præster har Højskolearbejdet været en ypperlig Forskole til 
senere Manddomsvirke. Den tørre Universitetslærdom med skimlede 
Dogmer og Moralbud var her ingen Brug for. Videnskabelige Forelæs
ninger kunde ikke tiltale de Karle. Man maatte øve sig i den fri levende 
Tale, tilegne sig den historisk-poetiske Fremstilling, der forøvrigt er i 
nær Slægt med Jesu Lignelser. Tilhørerne skulde tages, hvor de stod. 
Teologens Øjne maatte aabnes for alt skønt og stort hernede. Det kunde 
ikke nytte at tale til de unge om denne Verden som en Jammerdal. De 
skulde jo leve heri I første Linie maa Kristendommen derfor eje Op
rejsningskraft for Menneskelivet paa Jord, om de unge skal lytte til 
Budskabet. »Vi maa ... ikke blot i Troen se en Fjederham, hvori en 
Menneskesjæl kan flyve over Dødens Strande, men ogsaa en Foryngel
sens Kilde, der kan give Kræfter til en frugtbar Brug af Livet til Guds 
Ære« (L. Schrøder).

Den gamle Dansklærer kan lære Konfirmanderne at læse indenad 
(nok saa vigtigt som at lade dem opremse Salmevers ganske tankeløst)
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og aabne deres Øjne for Salmernes Indhold. Baade i Konfirmandstuen 
og paa Prædikestolen staar litterære og historiske Billeder til hans 
Raadighed, naar det bibelske Stof skal gøres nærværende, ja dansk for 
Tilhørerne. Det er indlysende, at det kan blive en stor Hjælp for Ar
bejdet blandt de unge i Sognet, naar Præsten har øvet sine Kræfter som 
Ungdomslærer. — Nogen Statistik over, hvor mange af Danmarks Præ
ster der har siddet paa Højskolens Bænke som Elever, har vi ikke, men 
det har sikkert for dem været af stor Betydning at møde andre unge paa 
lige Fod, før de selv tog fat paa Universitetsstudiet, saa de ikke blev 
fremmede for almindelige Menneskers Tankegang. Der er heldigvis mange 
flere Præster, der har taget ved Lære af Højskolens Arbejde, selvom de 
aldrig har haft Lejlighed til selv at være Elev eller Lærer der.

Det siger sig selv, at Højskolen har værnet om og fremmet kirkelig 
Frihed. Det var paa Askov, at C. Appel blev indviet til den fulde Præ
stegerning i Rødding Frimenighed i 1874. Her mødtes man atter i 1881 
for at skifte Ord om de kirkelige Frihedskrav og fik dem formuleret i 
Askovadressen, der i den følgende Menneskealder var den Fane, Fri
hedens Mænd fylkedes under. Skulde der vælges Repræsentanter til 
kirkeligt Udvalg, blev Højskolens Mænd stillet paa de forreste Plad
ser fra grundtvigsk Side. Paa flere Højskoler holdtes der Protest
møder mod de Anlæg til Kirkeforfatning, J. C. Christensens Kirkelove 
af 1922 rummede.

Højskolen har i sit Forhold til Ydre Mission næppe noget at prale af. 
Da Børresen kom til Danmark, fik han en hjertelig Modtagelse paa 
Askov 1876. Ikke blot Santalmissionens Mænd, men ogsaa Løventhai 
var velkomne Gæster paa Skolen. En Overgang saa det ud til, at der 
herfra skulde udgaa en særlig Mission til Bagindien (Karénmissionen), 
men Pionererne bukkede under for Klimafeber, og Andrea Gehlert tog 
i Stedet Arbejdet op blandt skandinaviske Søfolk i Calcutta. Der er 
stadig Askovelever i Arbejde i Indien (Santalmissionær H. P. H. Kampp 
blandt Bengaler, Frk. Karen Bardenfleth i Tamullandet under D. M. S.) 
Det er for en stor Del Højskolefolk, der bærer Porto Novo-Missionen 
frem. En tidligere Askovlærer, Frk. Olga Kaae, virker som Skolemis
sionær i Bombay støttet af Venner indenfor fire højskoleprægede Valg
menigheder. Professor L. P. Larsen, Bangalore, var i sin Tid en ligesaa 
kærkommen Gæst paa Askov som paa Menighedsskolen Liselund, der
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vel ogsaa maa nævnes, naar Talen er om Højskolens Betydning for 
Menighedslivet. Det var som Elev paa Askov, Niels Dael modtog sin 
stærkeste Paavirkning i de unge Aar; altid har han mange Højskole- 
mænd blandt Ordførerne ved Liselundmøderne. I Daels Askovtid var 
der her en Skole for vordende dansk-amerikanske Præster. Eleverne fra 
denne Præsteskole kom til at betyde meget baade for dansk Folkeliv og 
for dansk Menighedsliv blandt vore Udvandrere i Nordamerika. Flere 
af de sønderjydske Frimenighedspræster har faaet deres Livsretning be
stemt gennem Folkehøjskolen.

Man skal være varsom med at generalisere. Der er de Præster, som 
ser skævt til »Højskolegrundtvigianismen«, fordi de savner de tidligere 
Højskoleelever i deres Kirke. Der er jo de Elever, der synes, Søgne
dagenes Skoletimer giver saa meget, at de maa slappe af om Søndagen 
(er Seminarister og Gymnasiaster flittigere Kirkegængere?). Har de 
ikke holdt Søndag i deres Højskoletid, er det rimeligt, de ikke straks 
finder Kirkestien i Hjemsognet. Hvad aandelige Interesser angaar, lig
ger Højskoleeleverne dog utvivlsomt over Gennemsnit af deres jævn
aldrende. Saa mangfoldig Paavirkningen er nuomdage (Foreningsliv, 
Presse, Radio, Film), er det vanskeligt at udskille Højskolens Indfly
delse. Der er de Højskoleelever, for hvem hine Dage hurtigt blev et 
Minde, der indkapslede sig; det mærkes ikke i det daglige, at de har 
været paa Højskole, men kommer man til at tale med dem om deres 
gamle Skole, lyser deres Øjne. Der er andre, for hvem det er bleven 
en Trang til at dele det bedste, de selv har oplevet, med andre Menne
sker. Det kendes alligevel paa en Forsamling, om man staar i et Sogn,, 
hvor mange fra Højskolen er vant til at lytte.

Der er hidtil kun tænkt paa de grundtvigske Folkehøjskoler. Høj
skoletanken er dog ogsaa taget op af andre Kredse i vort Folk, men 
saaledes at det principielt har betydet en Indsnævring. Den grundtvig
ske Folkehøjskole henvender sig til hele Folket (at dens Elever væsentlig 
kommer fra bestemte Kredse ændrer intet heri). Den stræber at vinde 
Ungdommen, »ikke for os selv og vore særegne Meninger, ikke for nogen 
afsluttet og bestemt Tingenes eller Tankernes Orden, men for Livet, 
det ædle, virksomme Menneskeliv, lige ædelt i enhver udvortes Stilling, 
naar det arter sig ikke efter Stillingen, men efter Aanden, som svæver 
frit over os alle« (Grundtvig i »Mands Minde«). Noget saadant vilde de
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Liselund.

bjørnbakske Kundskabsskoler ikke kunne bruge som Motto, Arbejder
højskoler og Idrætshøjskoler næppe. Men Højskoletanken er jo ogsaa 
taget op af anden kirkelig Retning og af andre kristne Samfund i vort 
Folk (Luthersk Mission, Baptister). Her skal blot til sidst berøres For
skellen mellem de grundtvigske Højskoler og Indre Mission.

Grundtvig maa finde sig i at blive delt. Nogle vil kun vedkende sig 
»den unge Grundtvig« med det voldsomme Gennembrud i 1810, Bibe
lens trofaste Kæmpe i det følgende Tiaar. De vil henvise til, at det 
først var efter sin kristelige Omvendelse, Grundtvig blev optaget af det 
folkelige. De vil ialtfald mene, at dette er den rette Vej: »Først Kristen,
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saa bliver man Menneske«. Indre Missions Højskoler har fra første 
Færd tonet klart Flag: Maalet er »at vække og nære et alvorligt Kri
stenliv hos de unge og meddele dem nyttige Kundskaber, saa de kan 
blive troende, dygtige og oplyste Mænd i deres Stand«. Indre Missions 
Højskoler skal ikke være Missionshuse, men her skal øves en Sjæle- 
sørgergerning. Kristendomskundskab og Bibelstudium faar en fremtræ
dende Plads. Jo mere Kristus som Helten over alle Helte lyser for de 
unge som Livets Midtpunkt, des videre kan man gaa ud i det mere 
periferiske.

Disse Skoler er da rejst for at imødekomme en Trang blandt Indre 
Missions Venner. I Forhold til den Position, Indre Mission har i dansk 
Kirkeliv, har deres Højskoler dog ikke kunnet samle Tilslutning.

Som den almindelige Folkehøjskole har sin udvidede Højskole i Askov, 
saaledes har Indre Mission sin i Haslev. Selvom mange af dens Elever 
vender tilbage til deres tidligere Gerning, er der en hel Del unge, der 
ligefrem søger til Haslev udvidede Højskole for at faa en Uddannelse. 
Mange Indremissionærer, Sekretærer i K. F. U. M. & K., Soldatermission 
og finlantropisk Arbejde har faaet deres første Uddannelse her. Diakon
højskolen i Aarhus danner Kronen paa Indre Missions frie Ung
domsskoler.

Naar Hovedvægten i denne lille Afhandling er lagt paa de grundt
vigske Folkehøjskolers Betydning for vort Kirkeliv, er det ikke for at 
stille de afgjort kristelige Højskolers Gerning i Skygge. Deres Betyd
ning er simpelthen lettere at begribe og følge. Maalet kan være det 
samme, men Mennesker maa naa det ad forskellig Vej (som Konge
sønnen og den fattige Dreng i H. C. Andersens Eventyr — havde han 
kendt Folkehøjskolen, var »Klokken« vel ikke bleven fortalt om Kon
firmander, men om Højskoleelever). Udenforstaaende vil finde, at for 
en kirkelig Betragtning er det eneste rimelige at begynde med »det ene 
fornødne«, som Missionsfolk gør. Derfor har jeg bestræbt mig for at 
vise, at den danske Folkemenighed ogsaa staar i dyb Taknemligheds
gæld til de Højskolemænd, der øvede deres Livsgerning i Tro paa: 
»Det har aldrig været en Omvej først at blive sig bevidst som Menneske 
og siden som Kristen« (L. Schrøder).



HØJSKOLENS BETYDNING 
FOR DET FOLKELIGE ARBEJDE

Af

THORVALD LAURSEN

I Folkehøjskolens Spor har der gennem Aarene fulgt et blomstrende 
Foreningsliv og mange Folkemøder, som er karakteristiske for dansk 

Folkeliv. Foredragsforeninger, Højskoleforeninger og Ungdomsforenin
ger, ja, selv Skytte- og Gymnastikforeninger blev præget af Højskolens 
Tanker gennem Folkeoplysning og Folkelighed. I Hundreder af For
samlingshuse Landet over er disse Tanker blevet til Liv’ Her skal kor
telig gøres Rede for noget af dette.

Inden for det folkeopdragende Foreningsarbejde er Gymnastikken det 
Omraade, hvor man først og maaske stærkest kan paavise Folkehøjsko
lens Støtte og Indflydelse. Det var Højskolens Kvinder og Mænd, der 
indførte den svenske Gymnastik og gjorde den til dansk Folkegymna- 
stik. Man havde nok tidligere dyrket den saakaldte »gammel-danske 
Gymnastik« ved Eksercits i Skytteforeningerne og paa Højskolerne for 
Motionens Skyld som en Afveksling i det stillesiddende Arbejde. Men 
i den lingske Gymnastik fandt Højskolens Mænd tillige et stort Opliv
nings- og Opdragelsesmiddel og slog derfor straks Dørene op paa vid 
Gab for den. Folkehøjskolens Lærere og unge Delingsførere, der ud
dannedes paa Højskolerne, blev den svenske Gymnastiks ivrige Tals
mænd. Den danske Folkegymnastik er saaledes et Barn af Folkehøj
skolen.

Det blev de to Vallekilde-Lærere N. H. Rasmussen og Andreas Bent- 
sent der paa en Gymnastikfest i Stockholm først mødte og begejstredes 
for den lingske Gymnastik, der vilde mere end Motion og Akrobatik. 
Som N. H. Rasmussen skriver: »— — der tages Sigte paa at bortjage 
Blødagtighed fra Nordens Lande og at vedkende sig, at Mennesket er
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N. H. Rasmussen K. A. Knudsen

skabt i Guds Billede og har sine Fremgangsmaader præget af denne 
Sandhed.«

N. H. Rasmussen besluttede at vie Gymnastikken sit Liv. Han tog 
paa Kursus i Stockholm, og han og Andr. Bentsen begejstrede Ernst 
Trier saaledes for Sagen, at Trier under Bentsens Ledelse i 1884 lod 
bygge den første svenske Gymnastiksal ved Vallekilde Højskole, stor og 
kostbar efter den Tids Forhold og saa vel udstyret, at den endnu maa 
regnes for en af Landets bedste Sale. — Den 25. Februar 1884 blev Salen 
indviet. Trier talte, og efter hans Foredrag sang man Hostrups Sang, 
der var skrevet til Indvielsen »Vi fik ej under Tidernes Tryk«. Siden 
den Tid har denne Sang særlig været knyttet til den lingske Gymnastik 
her i Landet.

Den paafølgende Sommer begyndte Trier Kvindegymnastik paa Valle
kilde Højskole under den svenske Lærerinde, Sally Högströms Ledelse, 
og Sommeren 1885 uddannede Frk. Högström det første Hold kvindelige 
Ledere, heriblandt var Ernst Triers ældste Datter, Ingeborg Trier, der 
senere igennem en lang Aarrække kom til at lede Sommerskolens Gym
nastik paa Vallekilde. Allerede næste Sommer 1886 rejste Sally Hög
ström til Askov Højskole for der at lede Sommerpigernes Gymnastik.
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Her blev Ludvig Schrøders Datter, Ingeborg Schrøder, nu Fru Appel, 
optaget for Livet af den svenske Gymnastik. Efter at have gennemgaaet 
Centralinstituttet i Stockholm ledede hun i mange Aar Kvindegymnastik 
paa Askov Højskole, ligesom Fru Appel paa Kursus har uddannet i 
hundredevis af Gymnastikledere til den frivillige Kvindegymnastik.

Sally Högströms første kvindelige Elever paa Vallekilde 1885
I Midten: Sally Högström. Fra højre: Sigrid Trier, Charlotte Bonnevie, Inge

borg Schrøder, Ingeborg Trier, Julie Bukh og Asta Svanenskjold

Blandt dem, som gennemgik det gymnastiske Centralinstitut i Stock
holm, maa her ogsaa nævnes cand. teol. K. A. Knudsen. Han blev 
senere Forstander for Statens Gymnastikinstitut i København og 1904 
Gymnastikinspektør.

Poul la Cour, Askov, var ogsaa bleven stærkt optaget af den sven
ske Gymnastik. Han var med ved Indvielsen af Vallekilde Højskoles 
Øvelseshus, og han var en af dem, der først indsaa, at skulde det vir
kelig blive til noget med Gymnastikken, maatte der uddannes mange 
Delingsførere. Derfor satte han sig i Bevægelse for at faa danske Gym-
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naster sendt til Sverige paa Kursus. Fra 15. September til 9. November 
1886 rejste 12 mandlige Gymnaster til Lunds Universitet, hvor de un
der Kaptajn Norlanders Ledelse blev uddannet. Norlandertylvten blev 
Holdet kaldt, og de fleste af disse var eller blev Lærere i Gymnastik paa 
vore Højskoler. Fra Vallekilde og Askov vandrede Gymnastikken saa ud 
til de øvrige Højskoler, og derfra forplantedes den videre ud i Sognene, 
hvor gamle Højskoleelever blev Ledere eller Kærnetropper i Gymnastik
holdene. Herude havde Skytteforeninger mange Steder drevet gammel
dansk Gymnastik, og her mødtes den nu med den svenske. Igennem 20 
Aar kæmpede dansk og svensk Gymnastik om Pladsen i Skytteforenin
gerne, men Tid efter anden sejrede den svenske. Bag den stod Høj
skolerne, der ikke alene udsendte flere Tusinde unge aarlig, der 
var begejstrede for svensk Gymnastik, men man begyndte ogsaa ret 
hurtigt Delingsføreruddannelse til Foreningerne. Selv Skytteforenin
gerne lod hvert Efteraar afholde Kursus til Uddannelse af Ledere paa 
forskellige Højskoler. Til sidst havde den sejret. 1920 kom Niels Bukh 
med den primitive Gymnastik og 1925 Jørgine Abildgaard og Anna Krogh 
med Snoghøjgymnastikken. Disse fik den største Betydning til Fornyelse 
af Folkegymnastikken.

Mangelen paa Gymnastikhuse eller Øvelseshuse, som de blev kaldt 
de første Aar, hæmmede en Tid Gymnastikkens Fremgang i Skytte
foreningerne. Man brugte Lader og Vognporte og undertiden Krosale. 
1871 blev det første Øvelseshus rejst i Ryslinge, og det fandt snart 
Efterlignere. 1878 var der saaledes i Svendborg Amt 11 Øvelseshuse, 
hvor der Vinteren igennem øvedes Gymnastik. Kaptajn Edv. Nielsen, 
Skytternes førende Mand, opfordrede stærkt til at bygge saadanne Huse, 
og Arbejdet derpaa tog snart stærk Fart, saa der ved Aar 1900 var 435 
Gymnastikhuse, som de nu blev kaldt. Ved Siden heraf var der ikke 
saa faa Samlingssale til Møder, som ogsaa anvendtes til Gymnastik.

Øvelses- eller Gymnastikhusene rejstes ved frivillige Bidrag af bosid
dende gamle Højskoleelever og de unge Skytter og Gymnaster og skulde 
være billige. Bygmester Andreas Bentsen, der i disse Aar var Leder af 
Vallekilde Højskoles store Haandværkerafdeling, var en billig Tegner og 
Bygmester af mange af disse Huse. Med de Midler, der var til Raa- 
dighed til Rejsningen, var der selvsagt ikke Raad til at lægge synderlig 
Vægt paa Skønhed og Udsmykning. Der skulde først og fremmest byg
ges billigt. Det maa man ikke glemme, naar man nu senere klager over
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de gamle uskønne Forsamlingshuse. Det er blevet nye Slægters Opgave, 
da baade Forstaaelsen deraf og Pengerigeligheden er bleven større, at 
pynte op paa de gamle Forsamlingshuse og bygge smukkere nye. Og det 
er glædeligt at lægge Mærke til, hvordan Sansen derfor og Arbejdet der- 
paa er vokset blandt Højskolens gamle Elever i de senere Aar.

Omtrent samtidig med de mange Gymnastikhuses Rejsning begynder 
gamle Højskoleelever at danne Foredragsforeninger, hvortil man særlig 
indbyder Højskolens Mænd som Talere ved folkelige Møder. Forløberne 
herfor er Grundtvigs Mands Minde-Foredrag paa Borchs Kollegium i 
Vinteren 1838—39 og de senere grundtvigske Vennemøder. Endelig havde 
ogsaa Højskolerne begyndt at indbyde til Efteraarsmøder. Det første blev 
holdt i Askov i 1874 som Fortsættelse af Høstgilderne hos P. Larsen 
Skræppenborg i Dons. Og nu havde man altsaa i mange Sogne faaet rejst 
Gymnastikhuse. De kunde ogsaa benyttes af Foredragsforeningerne, og 
gamle Højskoleelever dannede nu saadanne Foreninger og samledes i 
Gymnastikhusene, der lidt efter lidt gaar over til at kaldes Forsamlings-
Danmarks Folkehøjskole 24
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huse. De var ikke hyggelige til det Brug. Ribber beklædte Væggene, og 
Gymnastikredskaberne stod stuvet op i den ene Ende af Salen, og smalle 
var Bænkene, man skulde sidde paa, som Regel uden Ryglæn. Men saa 
pyntede man op, saa godt man kunde, med et Dannebrogsflag bag Taler
stolen f. Eks., og endelig sluttede man, at det ikke var det ydre, der var 
det vigtigste, men at man virkelig havde noget at samles om. Og det 
syntes man, man havde. Her lød ofte levende Tale, som da man sad i 
Folkehøjskolens Høresale, og her blev de gammelkendte Højskolesange 
sungne.

At Foredragsforeningerne betød noget, baade for de gamle Højskole
elever og for de vordende, er der Vidnesbyrd nok om. Her fortsatte man 
nogle af Højskolens bedste Timer. Og for Højskolens Mænd, der gæste
de Foreningerne, betød de ogsaa noget. Gennem dem kom de i Forbin
delse med gamle Elever og med Hjemmene, hvor de nye skulde komme 
fra, fik nær Føling med Folkets Tankegang og de Spørgsmaal, som be
vægede Sindene, og som de gerne skulde klare eller besvare.

Men gennem disse Foreninger fik Højskolemandene ogsaa Lejlighed 
til at føre den folkelige Oplysning ud i videre Kredse. Dette førte dem 
ofte ind i Fejder med Mennesker, som tænkte anderledes om Folkets 
store Livsspørgsmaal.

I April 1878 stiftedes Københavns Højskoleforening og dermed gjordes 
Begyndelsen til Rejsning af de mange Højskoleforeninger og Højskole
hjem som Tid efter anden voksede frem i en Række danske Købstæder. 
Højskolerne fik aldrig stærkt Tag i Byernes Ungdom, men mange Land
boere, der havde været paa Højskole, søgte en Tid til Hovedstaden eller 
Provinsbyerne, og det blev særlig dem, der flokkedes i Højskoleforenin
ger og Højskolehjem til Foredrag, Oplæsning, Sang og Samvær, først og 
fremmest for her at dele noget af det med hinanden, som de var bleven 
optagne af paa Højskolen. Her talte oftest Højskolens Lærere, og Livet 
og Samværet havde helt igennem Højskolens hjemlige og kammeratlige 
Præg. — Københavns Højskoleforening, som er Landets ældste og stør
ste, har en Tid haft omkring 1600 Medlemmer. — Nævnes bør det ogsaa, 
at denne Forening gennem en lang Aarrække paa Forslag af den da
værende Formand, Fiskehandler H. P. Jensen, har ladet afholde »8 Dage 
paa Højskole« paa en Række Skoler og derved aarlig hjulpet flere Tu
sinde Byboere i Forbindelse med Højskolen i deres Ferietid paa denne 
udmærkede Maade.
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De sidste 20—30 Aar er adskillige Foredragsforeninger gaaet ind, men 
samtidig er et lignende folkeligt Foreningsliv vokset frem blandt grundt
vigsk Ungdom, nemlig det som udføres inden for De danske Ungdoms
foreninger. Disse er mere end noget andet folkeligt Foreningsarbejde et 
Barn af den danske Folkehøjskole.

En af Stifterne, Friskolelærer Olaf Nielsen, Nr. Aaby paa Vestfyn, 
skriver om Begyndelsen i 1880erne: »Det var unge, der havde været paa 
Højskole, som følte Trang til at dele noget af det, de der var bleven op
taget af, med deres Kammerater derhjemme, og derunder fortsætte den 
Udvikling, de var kommen ind i. Derfor indbød de Højskolens Lærere 
til at komme og tale eller læse for dem.«

Men som dette Foreningsliv blev en Slags Efterskole for de hjem
vendte Højskoleelever, blev det for de yngre i Foreningen ofte en For
skole, et Sted, hvor de tilskyndedes til at tage paa Højskole. Og for Høj
skolens Lærere, der kom og stadig kommer ud til mindre eller større 
Ungdomsmøder, fik dette en dobbelt Betydning. De holdt derigennem 
en værdifuld Forbindelse med de gamle Elever, og tillige fik de her Mu
ligheder for at vinde nye.

24*
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Samtidig med at de omtalte folkeligt prægede Ungdomskredse voksede 
op paa Fyn under Olaf Nielsens Førerskab, opstod der nogle tilsvarende, 
men mere kristeligt prægede paa Koldingegnen, sat i Gang af Præsten 
M. Ring, dengang Kapellan i Vonsild. De to Strømme mødtes og dan
nede paa et Møde i Fredericia 1903 Sammenslutningen De danske Ung
domsforeninger. 1908 overtog Foreningerne Ugebladet »Dansk Ungdom«, 
som de siden har udgivet.

Dette nye Foreningsliv gik i de følgende Aar en Sejrsgang ud over 
Landet, saa det, som var begyndt smaat paa Fyn og Koldingegnen, blev 
et landsomfattende Ungdomsarbejde, der nu tæller godt 500 Forenin
ger med omtr. 62.000 Medlemmer. Mest udbredt i Jylland. Efter en Op
gørelse skulde 90 % af Ungdommen i Ringkøbing og Ribe Amter være 
Medlemmer af D. d. U. Det vil sige, at der i disse Amter praktisk talt 
er Ungdomsforeninger i alle Sogne. Paa Øerne er Tilslutningen langt 
mindre. De danske Ungdomsforeningers nøje Tilknytning til Højskolen 
viser sig ogsaa deri, at det er en udpræget Landbobevægelse.

Forskellen paa de to Strømme, der mødtes i 1903, da Sammenslutnin
gen fandt Sted, var vel ikke stor — i hvert Fald ikke saa stor, som de 
indre Brydninger, der lidt efter lidt kom frem den første Snes Aar, 
kunde give det Udseende af. Men Brydningerne kom, og i dem kom 
en Del af Højskolens Mænd til at tage Del og øve en Indsats. — Sær
lig paa to Omraader rejste der sig en skarp og lang Strid. Fra den fol
keligt prægede Strøms Side, sekunderet af Højskolemænd, hævdede 
man, at flere af de ledende inden for D. d. U. — først og fremmest den 
stovte og kække Pastor Ring, den skønneste og mest begavede Leder, 
D. d. U. har haft — var for ivrige Beundrere af K. F. U. M. og K.’s Ar
bejdsmetoder, baade naar det gjaldt Organisation og kristelig Paavirk- 
ning. Det var ikke den økonomiske Organisation, man havde noget 
imod. Men som Aage Møller — dengang Lærer paa Roskilde Højskole 
— skrev: »en Tilbøjelighed til at organisere Foreningslivet, saa det 
bliver saa ens som muligt i alle Foreninger«. — Og — som Thomas 
Bredsdorff og Tormod Jørgensen hævdede — den kristelige Paavirk- 
ning skulde ikke være direkte, men gaa gennem det menneskelige til 
det kristelige, jfr. Grundtvigs Ord: Menneske først — saa Kristen. 
Uenigheden om dette sidste Spørgsmaal var det, der laa bag den aare- 
lange Strid, om hvorvidt Ordene »paa kristelig Grund« skulde staa i 
Formaalsparagraffen eller ikke.
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Jens Marinus Jensen Thorvald Laursen

Af Forkæmperne i Stridens sidste Aar bør især Hans Lund nævnes. 
Lund kom maaske til at betyde allermest i denne Strid, fordi han gik 
ind i selve Foreningsarbejdet og tog Kampen op. Han stod fast paa 
»Højskolens Syn« paa de to Punkter, men han kom under det personlige 
Møde »inden Døre« til at virke formidlende mellem de to Retninger, 
da han lod sig vælge ind i Landsstyrelsen en Aarrække, til de fandt 
hinanden.

Blandt de af Højskolens Mænd, der i de senere Aar har ofret megen 
Tid paa det grundtvigske Foreningsarbejde, maa i første Række næv
nes Jens Marinus Jensen, der har været Sammenslutningens Formand 
siden 1936, og har tilført Foreningslivet mange og nye Impulser, der i 
høj Grad har virket befrugtende. Endelig kan det nævnes, at det ogsaa 
var en Højskolelærer, Foreningerne valgte i 1919 til at lede deres Blad 
»Dansk Ungdom«, og som har ledet det siden.

Naar der her skrives om Folkehøjskolens Indflydelse paa De danske 
Ungdomsforeninger, maa det heller ikke glemmes, at Højskolen har 
huset saa at sige alle D. d. U.’s store Aarsmøder, Lederkursus og andre 
store Stævner, og Glæde og Udbytte derved har været gensidig.



374

For nogle Aar siden var man i hvert Fald fra visse Højskolemænds 
Side tilbøjelig til at se ned paa De danske Ungdomsforeninger. Det var 
naturligvis ikke Ungdommen. Det var Højskolens egne, endda ikke af 
de ringeste. Men det var Ledelsen og Lederne. Maaske var det Efter
slæt fra Stridens Aar. I de senere Aar erkender man vist fra alle Si
der inden for Højskolen, at det er godt, vi har et Foreningsliv som 
det, der udfolder sig inden for De danske Ungdomsforeninger.

Grundtvig talte gentagne Gange om, hvordan Sangen skulde trives 
og virke paa Folkehøjskolen og »derfra i alle vore Marker og Skove, 
ja, saa vidt som Danebrog vajer paa det sortladne Hav«. Folkesangen 
skulde forløse Højskolens Elever saaledes, at de Livet igennem maatte 
fortfare med at synge under det daglige Arbejde saa vel som, naar de 
samledes med jævnaldrende. Og dette gik i Opfyldelse i en Udstræk
ning, som selv Grundtvig vel ikke havde turdet vente. Folkehøjskolen 
gjorde de Danske til et syngende Folk. Og det er rigtigt, som det er 
sagt, at Højskolens Livssyn ligesaa meget er sunget som talt ind i det 
danske Folk. Blandt Digterne skyldes det først og fremmest Grundt
vig selv, der gav os et Hav af historiske Sange, der paa Højskolen blev 
sunget ind i Eleverne sammen med de historiske Foredrag, og som til
lige gav os folkelige Sange og en Salmeskat, som intet andet Folk fik. 
Men ogsaa Ingemann, Blicher, Carl Ploug, Hostrup, Chr. Richardt, 
Bjørnson og senere Hjemstavnsdigterne var med deres Sange i høj 
Grad med til at give Folkets Tunge og Hjerte Luft i Sang fra Høj
skolens Fremkomst og indtil denne Dag.

Grundtvigs første Højskolelærlinge var fra Begyndelsen opmærk
somme paa Folkesangens Betydning. Derfor blev det ogsaa nogle af 
dem, der først udvalgte og samlede det værdifuldeste af den store Sang
skat i Sangbøger, saa det blev brugbart og tilgængeligt for Folket til 
Fællessang.

»Folkehøjskolens Sangbog« kom til at betyde saa meget for Fol
kesangen, ikke alene paa Højskolerne, men i store Kredse af Befolk
ningen, hvor den stadig har vundet større og større Udbredelse. Den 
foreligger nu i 13. Udgave, og adskillige Ændringer har fundet Sted 
i Aarenes Løb. Sange, som kun sjældent synges, har maattet vige Plad
sen for nye, men Grundstammen af de gamle Højskolesange er dog bi
beholdt. Det kan vist ikke nægtes, at det volder Højskolens Lærere
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Vanskeligheder at bruge det 19. Aarhundredes Sange i direkte Til
knytning til Nutidens Forhold, og selv om der i dette Aarhundrede er 
skrevet mange gode Sange, som de unge synger med særlig Glæde, 
har Nutidens Digtere ikke i samme Grad formaaet at give Udtryk for 
Folkets Længsler og Drømme i Sange, der egner sig til Højskolebrug.

Sidste Udgave af Folkehøjskolens Sangbog rummer 790 Sange og 
er ikke blot en af de værdifuldeste Sangbøger, vi ejer, men ogsaa en af 
de mest udbredte i alle Kredse i vort Folk.

De ældste Højskolemænd lagde kun liden Vægt paa Sangenes Me
lodier. Det var Indholdet, det kom an paa. I dette Aarhundrede har 
man faaet meget mere Sans for ogsaa at udnytte de musikalske Vær
dier i Folkesangen. Første Slægtled saa hen til H. Nutzhorn, Morten 
Eskesen og enkelte andre som Højskolens særlige Sangere og Tonedig
tere. Morten Eskesen var Folkesanger, og H. Nutzhorn var Sanglærer 
paa Askov, Komponist til mange Højskolesanges Melodier og Høj
skolesangbogens første Redaktør. Han fik i sin Tid stor Indflydelse 
paa Folkesangen Landet over. I dette Aarhundrede har især Thorvald 
Aagaard, mangeaarig Lærer ved Ryslinge Højskole, betydet meget for 
Folkesangen i Højskolekredse, dels ved hans egne gode folkelige Me
lodier, men tillige ved at drage Komponisterne Carl Nielsen og Th. Laub 
med ind i Arbejdet paa at skabe Melodier til Højskolesangbogen. En
delig har ogsaa Seminarielærer Oluf Ring skrevet mange værdifulde 
Melodier til Sangens Fornyelse, ligesom han ved Hjælp af sit Kor i 
Radioen har sungen Højskolesangene ind i mange Hjem. Oluf Ring 
har tillige redigeret sidste Udgave af Folkehøjskolens Melodibog.

Som et Led i Højskolens udadgaaende Virksomhed skal her nævnes 
nogle af de Tidsskrifter og Ugeblade, hvor igennem den særlig har 
givet sig til Kende og øvet Indflydelse. Først skal nævnes en Række 
Tidsskrifter som alle havde Tilknytning til Askov Højskole og har 
afløst hinanden fra 1870erne indtil nu.

1871 begyndte Ludvig Schrøder og Præsten Ludvig Helweg sammen 
med tre Nordmænd Udgivelsen af »Nordisk Maanedsskrift for folkelig 
og kristelig Oplysning«. 1883 afløstes det af »Historisk Maanedsskrift 
for folkelig og kirkelig Oplysning« udgivet af Ludvig Schrøder, 
H. Nutzhorn, Poul la Cour og Præsten Fr. Nygaard. Fra 1888 til 1892 
bar Tidsskriftet Navnet »Danskeren« med Ludvig Schrøder og Fr. Ny-
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gaard som Udgivere. Efter et Par Aars Pause begyndte Jacob Appel og 
L. Moltesen 1898 Udgivelsen af »Dansk Tidsskrift«, som de fortsatte 
til 1906. 1921 startede de fire Askovlærere J. Th. Arnfred, C. P. O. Chri
stiansen, Hans Lund og J. Rosenkjær atter et Askovtidsskrift, det 
kendte »Dansk Udsyn«, som stadig fortsætter, for at orientere gamle 
Højskolelever, ikke blot fra Askov, i hvad der rører sig hjemme og i 
Udlandet.

Askov Højskole har saaledes igennem en lang Aarrække været Hjem
sted for alle disse Tidsskrifter. I dem findes Artikler baade om folke
lige og kirkelige Spørgsmaal og naturligvis om alle betydelige Spørgs- 
maal, der ellers har rørt sig inden for Højskolen i dette Tidsrum.

Senere har andre i kortere Perioder udgivet Tidsskrifter. Saaledes 
Holger Begtrup Maanedsskriftet »Den danske Højskole« 1901—04, og 
Ejnar Skovrup »Tidsskrift for dansk Folkeoplysning« 1927—31. De 
fleste Artikler i disse to Tidsskrifter er skrevet af Højskolemænd.

Men det Organ, hvor den danske Folkehøjskole ganske særlig har 
givet sig til Kende helt fra 1870erne indtil nu, er dog »Højskolebladet«. 
Det blev startet af en tidligere Askovlærer Konrad Jørgensen, og dets 
første Nummer udkom den 7. April 1876. Højskolebladet var fra Be
gyndelsen, og er stadig, et frit Organ, et privat Foretagende, uafhæn
gigt af Højskolen. Konrad Jørgensen ejede og ledede det i en lang 
Aarrække. Siden 1908 har Helge Skovmand været dets Redaktør. —

Denne Bladets Uafhængighed har ganske afgjort haft sin store Betyd
ning, baade for Højskolen og for dansk Folkeoplysning og Aandsliv 
i det hele taget. Ikke mindst i Brydningstider, da Bladet ved Siden af 
et fast Stade altid har kunnet vise Rummelighed. Naturligvis har det 
til Tider mødt Kritik, og man har søgt at oprette andre Blade, som 
skulde supplere eller erstatte Højskolebladet, men det anerkendes dog 
stadig som det førende Blad i Højskolens Verden. — Højskolebladet 
har lige fra dets Start baaret Undertitlen »Tidende for folkelig Oplys
ning«, og dets Indhold har svaret dertil. Dansk Folkelivs forskellige 
Strømninger har altid afspejlet sig deri, særlig som de har vist sig i 
grundtvigske Kredse. Denne Linie er holdt forbavsende fast gennem 
de mange Aar af begge de to Redaktører. Og Højskolens Mænd og 
Kvinder i de forskellige Slægtled har i sjælden udstrakt Grad vedkendt 
sig Højskolebladet som Folkehøjskolens særlige Talerør og været flit
tige Bidragydere til Bladet i Forhandlinger og Artikler om folkelige,
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kirkelige og kulturelle Spørgsmaal. De mange velordnede Aargange 
af Højskolebladet er det bedste Kildeskrift til Højskolens Historie.

I Begyndelsen af Aaret 1944 har Foreningen for Højskoler og Land
brugsskoler begyndt Udgivelsen af et fagligt Tidsskrift for Forenin
gens Medlemmer. »Tidsskrift for den danske Folkehøjskole« er dets 
Navn. Det ledes af et Redaktionsudvalg med Ernst Fink som Redaktør. 
Det skal udkomme fire Gange om Aaret, 24 Sider stort. Det skal først 
og fremmest give Plads til Artikler og Forhandlinger vedrørende fag
lige og økonomiske Spørgsmaal inden for Højskolen og tillige skal det 
være Foreningernes Meddelelsesblad.

Af andre Blade, hvor Folkehøjskolen særlig har givet sig til Kende, 
kan nævnes »Dansk Ungdom«, der ejes og udgives af De danske Ung
domsforeninger. Det blev oprettet af Højskoleforstander Rs. Nielsen, 
Særslev, og Friskolelærer Olaf Nielsen, Nr. Aaby. Dets første Nummer 
udkom d. 4. Oktober 1902. Det har hele Tiden været Ugeblad og siden 
1919 været ledet af Thorvald Laursen. »Dansk Ungdom« har ikke blot 
søgt at være Bindeled mellem de grundtvigske Ungdomsforeninger. 
Det har tillige bragt vejledende Artikler for Ungdommen til Forstaaelse 
af Tidens Brydninger i Folke- og Menighedsliv.
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I Radioen har man kun sjældent hørt Højskolens Røst — alt for 
sjældent vil gamle Højskoleelever sige. Naar Højskolens Lærere en en
kelt Gang kommer til Mikrofonen, har de som Regel holdt historiske 
Foredrag. Friere Højskoleforedrag egner sig naturligvis heller ikke for 
en større blandet Kreds. Indirekte har Højskolens Betydning dog ikke 
været ringe, idet baade Radioraadets Formand Jul. Bomholt og Chefen 
for Foredragsafdelingen Jens Rosenkjær er tidligere Højskoleforstandere.

Det var naturligt, at Højskolen maatte se med Interesse og Forstaa- 
else paa Vandrebevægelsen, da den kom her til Landet i 1930. Den vilde 
hjælpe til at skaffe Ungdommen fysisk og sjælelig Sundhed. Henved en 
halv Snes Højskoler indrettede i Aarenes Løb en Række Elevværelser 
til Vandrehjem i Feriemaanederne om Sommeren. Og Forstandere og 
Lærere, der tog sig af Vandrerne, søgte at øve Indflydelse paa dem. 
De kunde deltage i Morgensangen og i Elevernes Samvær om Aftenen.

Endvidere har Herbergsringen ladet afholde Kursus for Vandrehjems
værterne paa flere Højskoler. Thorvald Laursen, som er Medlem af 
Herbergsringens Arbejdsudvalg, ledede disse Kursus. Det første af
holdtes paa Antvorskov Højskole i April 1941. Samme Aar holdtes et 
lignende Kursus paa Snoghøj Gymnastikhøjskole. Senere har der væ
ret holdt Kursus paa Gerlev Idrætshøjskole, Vestbirk Højskole og 
Husmandsskolen ved Odense. — Disse har i høj Grad haft Højskole
præg. Man tilsigter dermed at udvide Værternes Verden, saa de kan 
blive bedre Opdragere af de unge paa Vandrehjemmene.

Højskolens Indflydelse spores saaledes ikke blot i danske Hjem og 
Skoler, men paa næsten alle Folkelivets Omraader — ogsaa i det folke
lige Foreningsliv.



HØJSKOLEN OG DIGTERNE
Af

JØRGEN BUKDAHL

I

De hundrede Aar er gaaet. Og gennem dem har Højskolen tvundet 
den stærkeste Traad i vor folkelige Saga; og den, der i disse Aar 

har holdt mere sammen om Demokratiet, end de fleste aner. Og naar vi 
tænker paa dansk Aandsliv, vor Kultur i dets mange Forgreninger, saa 
staar Højskolen stærkt og bærende, mere end det saadan uden videre 
kan statueres. Den har baaret lige saa meget — omend ikke mere — end 
Universitetet og Litteraturen for ikke at tale om en mekanisk Kultur
spreder som Radioen og den Rædsel, der hedder Biografen. Højskolen er 
Bærer af et skriftløst Aandsliv, ikke Bogen men Ordet er dens Grund
vold. Og derfor kan dens Betydning jo ikke saadan maales. Selvfølgelig 
har man Statistik, men den siger her mindre end noget andet Sted. Der 
findes Højskoleelever, der naar de kom hjem, stilfærdigt men konsekvent 
har forvandlet et Sogn, rejst Foredragsforening, Ungdomsforening, Gym
nastikforening, faaet Indflydelse i Sogneraad, Menighedsraad, Skolekom
mission o. s. v., der findes mange tusinde saadanne; nu snart gennem 
mange Slægtled. En gammel Foredragsholder, der har talt i de fleste 
af Danmarks Sogne vil vide det, vide noget om Ordets Kraftforvandling.

Og mærkeligt: om dette har der aldrig været skrevet i Litteraturen, 
saadan at baade Forstaaelseri og Retfærdigheden fik sit. Vi venter endnu 
paa Romanen om det folkelige Sogn, hvori Vækkelsen fra Højskolen for
vandlede en Almuekultur til en Folkekultur. Det smukkeste, mest lige
vægtige, der endnu er skrevet er Martin Pedersen: Det grundtvigske 
Sydfyn (1942). Det er en Skildring, der er lige langt fra Glansbillede 
som fra et Vrængbillede. Men ellers er der jo Jakob Knudsen: »Gæring« 
og »Afklaring«, »En Ungdom«, men han fulgte personlige Problemer; 
der er Pontoppidan: »Det forjættede Land«, den er et usandt Vrængbil
lede; der er Aakjærs »Arbejdets Glæde«, hvor Højskoleafsnittet er en
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værdiløs Karikatur; og der er Skjold
borg, der forstod mere end de fleste. 
Men nogen gyldig Skildring findes 
ikke i dansk Skønlitteratur. Der fin
des naturligvis nogle Skønmalerier, 
men de er næsten værre end Karika
turerne.

Dette besynderlige Forhold har sin 
Aarsag i, at Højskolen midt i den 
litterære Realismes Tid byggede 
paa Romantikens Grund, hvad den 
gør den Dag i Dag, hvor der er Liv 
og Fremdrift i den. Og naar Jakob 
Knudsen undtages var ingen af Høj
skolens Folk i nyere Tid Digtere; 
desuden stillede man sig med Rette 
uvillig overfor Realismens Forfattere: 
I. P. Jacobsen, Schandorph, Drach- 

mann, Gjellerup, Bang. Det var ogsaa saa temmelig tynd Føde, naar man 
tænker paa, hvad Oehlenschlæger, Ingemann og Grundtvig havde at 
bringe. Dette virkede naturligvis tilbage paa de af Realismens Forfat
tere, der i deres Hjemstavnsskildringer strejfede Højskolens Gebet. De 
forstod ingenting; syntes, at det hele var noget gengangeragtigt. Og de 
begreb aldrig, hvordan en romantisk Tale kunde blive Aarsag til et vir
kelig realistisk Gennembrud i det danske Folk; ikke i det litterære 
men i det praktiske, Landbrugssag, Andelssag, Hedesag o. s. v. Den dan
ske Litteratur gemmer ikke et eneste fuldgyldigt Billede af den danske 
Højskolebonde, Tidens centrale Figur fra 1864 til 1900.

Efterromantikens Digtere stod derimod Højskolen nær. Først af alle 
maa nævnes Hostrup, hvis Højskolesange den Dag i Dag ligger i Cen
trum i deres Forbindelse af Alvor og Frimodighed, Haab og Fortrøst
ning. Og i hans Skuespil »Mester og Lærling« og »Drøm og Daad«, har 
han han peget paa Grundforhold, der har med Højskolen at gøre. I det 
første skildrer han Spændingen mellem den oprindelige og naive Bonde
ungdom, der stormer ud imod Livet men skuffes og bedrages af »Dan
nelsen«. Dette Drama er Grundkilden til alle hans friske og frimodige 
Sange. Det andet Skuespil handler om Kaldstanken og den Taalmodig-
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hed, den maa være knyttet sammen med. De første Højskoleforstandere, 
der brød op fra det akademiske Liv eller fra sikre Stillinger for at føre 
Grundtvigs Tanker ud til Folket har ofte læst og trøstet sig ved dette 
Skuespil. — Selv skulde han gennem sin Gerning som Slotspræst i Fre
deriksborg bane Vej for Frederiksborg Højskole ikke mindst gennem de 
Folkemøder han efter 1864 begyndte at holde rundt i Amtet. Han gav 
ogsaa Stødet til, at Otto Jacobsen i 1867 kunde begynde en lille Højskole 
i Freerslev, til hvis Aabning han skrev »Er Skolen for andre end Pilt og 
Pog«. Og Vinteren igennem holdt han hver Uge et Foredrag derude. 
Men efter et Par Aar maatte Jacobsen give op, og Hostrup faar Poulsen 
Vimtrup til at fortsætte. Dette gaar heller ikke, saa kommer Morten Pon- 
toppidan til, og efter et Par Aars Forløb flytter han Skolen til Hjørlunde, 
hvor han havde et Par Digtere som Henrik Pontoppidan og Jeppe Aakjær 
til Lærere.

Men ellers er Hostrup med overalt i det folkelige Gennembruds første 
Tid, især paa Vallekilde til hvilken han skrev: »Det som lysner over 
Vangen« og ved hvis Gymnastikhus’ Indvielse i 1884 han skrev »Vi fik 
ej under Tidernes Tryk«. Han besøgte ogsaa Askov og talte i 1884 paa 
Skamlingsbanken ved Afsløringen af Mindestenen for Grundtvig. Men 
Hostrup saa videre. Højskolen er jo ingen Bondeskole; den maa ogsaa 
se at faa fat i Byernes Arbejderbefolkning for ret at kunne kaldes en 
dansk Folkehøjskole. Da Falkenstjerne begyndte i København i 1880 
støttede Hostrup ham ivrigt. Og da Skolen et Par Aar efter fik sin egen 
Bygning, skrev han »Der, hvor vi stred og sang« med det hartad profeti
ske Vers:

Tag Goten under Tugt, 
retled hans frie Flugt, 
hold igen paa Kraften, den rebelske, 
ku’ ej det stærke Mod, 
køl ej det varme Blod, 
lær ham blot, hvad der er værd at elske.

I sin Alderdom fik han den Glæde at være med til at indvie sin Søn 
Helge Hostrups nye Skole i Ry i 1892 med Sangen: »Den trænger ud 
til hvert et Sted«, og han holdt der en mærkelig Tale om Kampen for 
Frihed som det, der havde været det inderste i hans Liv efter de store
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Dage i 1848. Han mindedes sit Skuespil »Mester og Lærling« og under
stregede, at det var Grundtvig, der havde vist den sande Frihedsvej 
gennem sin Højskoletanke.

Denne Tale blev hans Testamente, han døde et Par Maaneder efter. 
Naar der skal skrives om Højskolen og Litteraturen, er han for sin Tid 
Centralfiguren i dette Emne, ingen har forstaaet Højskoletanken dybere, 
ingen har skabt en Ungdomssang, der saa medvidende og saa stærkt 
ramte ind midt i de unges gærende Følelses- og Stemningsliv og forløste 
det. Mere end nogens blev hans Sang Opsangen til det store folkelige 
Dagværk efter 1864. Og den kan blive det endnu engang. Mens megen 
sangbar Naturlyrik eller patriotisk Besværgelse er gaaet ud af Kurs i 
disse Besættelsesaar, har Hostrups Sange bestaaet Ildprøven.

En anden af Efterromantikerne, Chr. Richardt, stod ogsaa Højskolen 
nær. Han blev 1864 Forstander for Tune Højskole. Men det varede kun 
faa Aar. Han fik paa sin Skole Besøg af sin Ven Georg Brandes og 
Magdalene Thoresen. I 1871 gik han over i Præstegerning. Nævnes skal 
det, at han under en Studentertur til Norge i 1869 holdt et ypperligt 
Indledningsforedrag til en Forhandling om Højskolesagen. Til Testrup 
Højskoles Indvielse skrev han Sangen: »Den Bonde som vil lede sin 
Avling med Forstand«. Men ellers fylder hans Sange godt op i Højskole
sangbogen, de har en intim alvorlig Styrke, de virker mere til Besindelse 
end til Begejstring. »Flyv ud mit Kotn i Mulde« og den meget smukke 
»Derfor kan vort Øje glædes«.

Noget yngre end disse er Leopold Budde. Han blev 1861 Lærer paa 
Hindholm Højskole, 1869 blev han Forstander paa Karise Højskole. I 
sit Forfatterskab kommer han ofte ind paa Højskolen og giver en varm- 
følt, ofte agitatorisk Skildring af Livet der. Sit smukkeste Minde har han 
sat sig i Sangen »Nu velkommen enhver under Ungdommens Tag«, 
en af de mest yndede Sange blandt Højskoleelever. — Nævnes skal og
saa Vilh, Malling, Valgmenighedspræst i Odder, han har skrevet en 
Række Skuespil og Fortællinger, var en Aarrække Redaktør af »Bav
nen«, en fortræffelig og meget brugt Foredragsholder. Han var Udgiver 
af det fortjentstfulde Litteraturværk: »Fra Holberg til Richardt«.

1868 oprettede de to folkelige Digtere Mads Hansen og Anton Niel
sen en Højskole i Vesterskerninge. Mads Hansen var den typiske fol
kelige Lyriker. Kendt er hans Skyttesang: »I vor Barndom vi hørte Kar
tovernes Brag« og Sangen »Til Nordens Kvinde« (»Vi har sagt det saa
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tit«). Han udgav et Par Digtsamlinger under Titlen »Sange«, der blev 
baaret frem af den samme Bølge, der bar Højskolebevægelsen. Anton 
Nielsen har et større Forfatterskab bag sig. Mest kendt er hans tre Bind 
»Fra Landet«. Et Par af hans Tendensfortællinger skal bemærkes: »Om 
Hans, der kom paa Folkehøjskolen« og »Om Karen, der kom paa 
Højskole«. De fik mange Læsere og var med til at bryde Modstanden i 
den patriotisk-konservative Bondestand. Fornøjelige er hans Erindrin
ger, især »Højskoleliv i Tredserne«. Sammen med disse to skal nævnes 
den gamle Barde Morten Eskesen. I ham blev for Alvor Højskolens og 
den sønderjydske Sag forbundet. I 1853 blev han Forstander for Høj
skolen i Uth ved Horsens og i 1856 Lærer ved Grundtvigs Højskole paa 
Marielyst. Siden var han Friskolelærer. Han udsendte en Række Bø
ger, hvoraf »Hans Kriigers Saga« er den betydeligste, skrev en Række 
Digte, som han selv satte Melodi til. Paa sine gamle Dage blev han Høj
skolens vandrende Sanger, for de Unge et Minde om den store Tid, da 
Poesien ikke var det sjældne men det daglige Brød. De fleste af de 
nævnte Forfattere hører til, hvad man kalder Skolelærerlitteraturen, der 
havde sin store Tid i 60erne og som stod Højskolebevægelsen nær: 
C. A. Thyregod, Emanuel Henningsen, Zakarias Nielsen, Ingvar Bon
desen, Jens Skytte. Mere end nogen senere Litteratur har denne været 
en sund og nærende Føde for vor Bondebefolkning. Dens Styrke var 
en Realisme i Synet og Stoffet og en Idealisme i Vurderingen. Den lærte 
for det første vor Landbefolkning at læse og saadan, at Læsningen ikke 
sprængte Horizonten med fantastisk Fabulering men netop udvidede 
den ved at vise nye Sider af det Stof, den kendte i Forvejen. I Forbin
delse hermed maa nævnes de folkelige Ugeblade »Søndagsbladet«, »Al
muevennen«, »Fylla« og siden »Højskolebladet«. Deres Betydning kan 
næppe overvurderes. Sørgmodigt at mindes nu, da vi er nede i Bølge
dalen og den kulørte Presse, Radio og Biograf har forkludret vor Land
boungdom, for ikke at tale om Byungdommen. Skolelærerforfatterne og 
de folkelige Ugeblade hører med til de centrale Ting, naar Spørgsmaalet 
er om Højskolen og Litteraturen.

II
Til de mere primære Ting med Hensyn til vort Emne hører som alle

rede nævnt Billedet af den danske Højskole i Litteraturen efter 1870. 
Med Undtagelse af Jakob Knudsen og til Dels Skjoldborg byder det
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ikke paa større Interesse. Georg Brandes selv stod altid Højskolen 
fjernt, selvom han altid var interesseret i dette mærkelige Foretagende. 
I 1868 besøgte han sin Ven Chr. Richardt paa Tune Højskole. I et Fo
redrag i »Frisindet Ungdom« 1905 siger han: »Medens Datidens ro
mantiske Digtere og Datidens højstskattede gejstlige, Mynster f. Eks., 
nu er uden Indflydelse, varer fra dette Tidsrum Grundtvigs Indflydelse 
endnu den Dag i Dag i store Kredse, og det med god Grund, thi ene af 
dem alle krævede han det størst mulige Maal af personlig Frihed og af 
folkelig Oplysning. — Højskolerne, der i saa mange Henseender virker 
kulturbærende, har desværre fra første Færd haft et snævert og hildet 
Syn paa en Bevægelse, til hvilken de ikke havde behøvet at stille sig 
fjendtligt. Maaske vil de med Tiden ophøre dermed. De er langsomme 
i Vendingen; men enkelte af Højskolens Ledere og adskillige af de min
dre Højskoler har her vist Vejen.« Nærmere kom Brandes ikke Sagen. 
Han var snævert bundet til dansk Nationalliberalisme og havde arvet 
noget af dens aandsaristokratiske Had mod Grundtvig og især hans 
Virkninger i Folket.

Det er først med Henrik Pontoppidan at Højskolen for Alvor dukker 
op som Motiv i Litteraturen. Det sker i »Det forjættede Land«. Pontop
pidan havde selv været Højskolelærer paa Broderens Højskole i Hjør- 
lunde, og i sine Erindringer »Undervejs til mig selv« giver han en tro
værdig ligefrem Skildring af hvilken Skuffelse, det blev for ham. Han 
var paa en Gang draget og frastødt af det folkelige Liv, som han for
øvrigt var tiltrukket og frastødt af alt Liv, deraf den Tvivlraadighed, der 
ogsaa kaldes hans Tvesyn. Han tilstræbte i sine Tidsbilleder en vis 
Objektivitet for saa meget desto mere der bagved at kunne udfolde en 
subjektiv Lidenskabelighed i at holde Dommedag som ikke gav hans 
mange Præsteaner noget efter: Jorden er en Jammerdal og de dødes 
Rige. Han var i Sandhed en Romantiker, der blev født paa den for
kerte Side af Søren Kierkegaard. Da dennes store Troldspejl brast, fik 
Pontoppidan en Splint i Øjet og saa fra nu af overalt Misforhold . . . 
og hans Psykologi blev Misforholdets Psykologi og hans Tidsbillede 
blev Brændselsstof paa denne dæmoniske Subjektivitets Alter. Alle For
hold bliver forskudt og Sandheden kommer i Klemme mellem den straa- 
lende Idé og dens ufuldkomne Virkeliggørelse i Hverdagen. Saaledes og
saa den Sandhed, han i »Det forjættede Land« vil gribe angaaende 
Grundtvig og hans folkelige Virkning. Som Tidsbillede er det falsk.
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men som sjælelig Selvbiografi er det et interessant Aktstykke. Dermed 
er i Grunden alt sagt. Og det fører ingen Steder hen at gaa ind paa Op
gøret med Grundtvigianismen i sidste Bind: »Dommens Dag«; det er 
som at gaa i Tivolis Spejlkabinet, alt er forstrakt eller forkortet. Bedst 
er Pater Rüdesheimers Kommentarer til denne romantisk-dramatisk op
stillede Heksesabbat. Hvor falsk dette Tidsbillede er, kan man over
bevise sig om ved at sammenstille Pastor Pram (der er et Billede af 
Brücker) med Brückers egen Virksomhed. Ja, Brücker, der er ud af 
Bourgeoisiet, er netop det bedste Bevis paa Emanuel Hanstedskikkel
sens Uvirkelighed. Motivet i Pontoppidans Roman er jo netop det aan- 
deligt, specielt grundtvigsk vakte Bourgeoisis Længsel mod Landet og 
Mulden, mod Bonden og hans Højskole. Og da hans eget Forsøg paa 
at gøre denne Rejse opløstes i Romantik, ganske som hans Forsøg paa 
at gifte sig med en Bondedatter endte med Skilsmisse, saa spinder han 
ud af dette personlige Særtilfælde en romantisk Historie under realistisk 
Etikette. Han vil fra sit højspændte idealistiske Stade vise, at den grundt
vigske Idé er et Skalkesjul for alskens nævenyttig Egeninteresse og so
cialt Magtstræb og han vil vise, at denne Flytning fra By til Land ska
ber Fantaster af brændende Idealister. At dette er Løgn bevises af de 
første Højskolemænds Skæbne, en Schrøder, Trier, Nørregaard, Bojsen 
for ikke at tale om von Nutzhorn, der efter Røddingtiden et Aars Tid 
var indlogeret paa en Bondegaard i Askov. De døde alle mæt af Dage 
og med en sund folkelig Gerning bag sig. Udover Pontoppidan selv 
kender jeg ingen, der er blevet noget af en forkludret Emanuel Hansted 
ved at bære Lyset ud til Folket og sætte Bo paa Mulden.

Pontoppidan reddede sig imidlertid i Land og udaf Dommens Dag 
gennem Pater Rüdesheimers Kommentarer, der ret nøje og naivt dæk
ker Pontoppidans egne. Og de er da rettet mod Lyrisme, mod oppustet 
Lidenskabelighed; det er Kinin fabrikeret til Husbrug. Men der er god 
Brug for dem i alle aandelige Bevægelser. I »Lykke-Per« brugte Pon
toppidan dem overfor Brandesianismen. I »De dødes Rige« overfor Hø- 
rupianismen. Forøvrigt er hans bidske Oprør mod Grundtvigianismen 
ikke alene noget personligt. De ortodokse Pontoppidaner taler igennem 
ham. Det kan mærkes i hans Fejdeskrift »Kirken og dens Mænd«, hvor 
han giver en gribende Skildring af Grundtvigs Sammenbrud i Vindbyholt 
Kro. Men han føjer til: »Hvad man ellers kan mene om Følgerne af hint 
plutoniske Gennembrud, og jeg for min Del mener ikke noget godt, saa
Danmarks Folkehøjskole 25
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gav det Danmark et andet Udseende.«------Han værger sin Æts Tro mod
saadanne reformatoriske Tumultanter; men paa den anden Side giver 
han heller ikke meget for »Rationalismens Narresut«. Som alle virkelige 
vantro ved Pontoppidan ret nøje, hvad Kristendom er. Og dog, og dog. 
Grundtvig og hans Folkelighed var et forjættet Land. Bag al sin mørke 
Tvivl ved Pontoppidan det. Her er ikke alene Aarsagen til den lyse 
Tone over de Afsnit af »Lykke-Per«, der skildrer hans folkelige Tilvæ
relse, men til det Suk, han udstøder i den flammende Pamflet, der blev 
hans sidste Roman: »Mands Himmerig«. Det er i Skildringen af Bladman
den og Folkeføreren Kresten Porse: »Hvor meget Forretnings- og Parti
manden end i Aarenes Løb var vokset Idealisten over Hovedet hos den 
bondefødte Jyde — det kunde dog indtil det sidste mærkes paa ham, 
at han i sin Ungdom havde siddet ved Grundtvigs Fødder.« Pontoppi
dan ved noget med sig selv om det nye Danmark, der blev til med 
Grundtvig; men han har ikke Tro nok til at bære denne Viden frem.

Det meste af Skjoldborgs Forfatterskab er mærket af Grundtvig og 
Højskolen. Jeg minder om »Kragehuset«, hvis Hovedperson Jørgen har 
været paa Højskole, og udfra denne Paavirkning vil han reformere Klit
sognet. Her er fortrinlige Momenter, skarpt sete Situationer, virkelig et 
Opslag til en stor Roman om den grundtvigske Bonde eller Husmand. 
Men Skjoldborg har ikke Energi nok til at føre Anslaget igennem. Han 
griber til Lyrik, der væver sammen, hvad der skulde have været støbt 
sammen. Han, der som Digter var rigere begavet end Pontoppidan, har 
ikke dennes stædige sejge Vilje til at blive ved og blive ved til det ene 
dyre illusionstændende Ord er fundet.

Det samme gælder »Bjerregaarden«. Her er Opgaven at skildre tre 
Slægtled i den danske Bondestand, Gammel Jens, der hører til Birke
dalstiden og det folkelige Gennembruds Foraar, Kræn Bjerre, der fort
sætter men er ved at stivne i det vedtagne, en Andelsbonde, dygtig, be
tænksom, moderat, redelig. Unge Jens, der tvivler og søger nye Veje ad 
Brandeskanten til. Ypperlige Ting er der i denne Bog. Men den skrider 
sammen i flimrende Situationer. Og dog er det en stor Bog, med højere 
Sigte end de samtidiges, saaledes som Skjoldborg maaske var den mest 
benaadede Digter, vi har haft i det 20. Aarhundrede. — Men han gad 
ikke. Geni er ikke alene Gave, det er ogsaa Flid. Skjoldborgs Forfatter
skab var den tragiske Saga om de rige Muligheder, der ikke blev ud
nyttede. Han og han alene kunde have skrevet den store paa en Gang
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kritiske og medvidende Roman om Grundtvig og Folket, om Højskolen 
og dens Virke. Det blev kun Tilløb og Antydninger.

Thorkild Gravlund har i »Herredet« søgt at klargøre sig den folkelige 
Grundtvigianismes Skæbne. Han skildrer Flaksted og Huleby; det ene 
Sogn bliver missionsk, det andet grundtvigiansk. Og begge Strømninger 
forstyrrer det, Gravlund vil have til at gro. En Valgmenighedskirke bli
ver bygget ved Siden af en hvidkalket Middelalderkirke »ligesom for 
at gøre mere synligt, hvor stilløs og smagløs den grundtvigske Folkelig
hed kunde arte sig, og for at vise, hvor lidt det nyttede, at Bonderejs
ningen var støttet af en stor Digteraand, naar Fremskridtstankerne laa i 
Krig med Folkelivets gamle Kultur«. Disse Ord oplyser mindre om 
dansk Folkelighed end om den, der har skrevet dem.

Johs. V. Jensen har ikke skrevet om Højskolen, men forledt af Grundt
vigs seværdige hvide Skæg sammenstillet ham med Darwin og Leonardo 
og i den Sammenhæng talt om de tre store Almueaander. Dog i Him- 
merlandshistorien »Andreas Olufsen« har han strejfet den folkelige 
Vækkelse. Med kold artistisk Sikkerhed er denne geniale Novelle bragt 
paa Papiret; den er saa velberegnet ond i sit Sigte, at den virker som 
et Spark i Skrævet. Men ellers; mere end et Atlanterhav skiller Johs. 
V. Jensen fra, hvad der har med Højskole at gøre.

Saa er der endelig Jakob Knudsen. Hele hans Værk bygger paa fol
kelig og grundtvigsk Grund. Han er en indviet. Mens alle de andre 
kommer udefra, enten det gælder Angreb eller Sympati, saa kommer 
han indefra, fra Livsvirkeligheden selv. »Afklaring« og »Gæring« er det 
første folkelig-grundtvigske Romanværk i vor Litteratur. Han har selv 
været Højskolelærer — jeg skal omtale det i mit Askov-Kapitel — og 
Valgmenighedspræst før han blev Forfatter. Men disse to Ting er hans 
Forudsætninger. Som Digter var han Moralist og Forkynder; her er en af 
Grundene til, at vi heller ikke fra ham fik en Roman om den grundt
vigske Bonde. Nærmest kom han i »Fremskridt«, gamle Møller Borre- 
vad, men Jakob Knudsen har selv saa mange personlige Ærinder at gaa, 
nogle han skal have slaaet ihjel, og andre han skal have skældt ud, saa 
der stadig kommer Slinger i Valsen. Digte alene vilde han ikke; han 
vilde fægte og forfægte. Men hvilken Rigdom af klare og rene Syns
punkter findes der ikke i hans Værk til Forstaaelse af Friskole, Høj
skole og Valgmenighed. Det der kun er Clichéer for de andre, bliver 
dybe og vise Billeder for ham. Som Hostrup i Efterromantiken er Jakob

25*
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Jakob Knudsen

Knudsen i Realismens Dage en Midt
punktsfigur i en Skildring af Høj
skolen og Litteraturen. Faa har saa 
klart belyst og begrundet de aande- 
lige Synspunkter, der bærer dette 
Stykke Danmark. Og faa har kriti
seret ubarmhjertigere og derfor ramt, 
mens Pontoppidan kun ramte i de 
Illusioner, han selv havde vævet sig. 
Ja, nu og da har Jakob Knudsen 
været som en Samson indenfor 
Templets Mure. Hans Egensind og 
Særsind har været ved at vælte det 
hele. Han blev for de mange en grun
dig Forskrækkelse — sammen med 
Briicker — netop paa et Tidspunkt, 
da Moral-Pietisteriet var ved at sive 
ind i den grundtvigsk-folkelige Be

vægelse. Da blev de to Venner en virkelig Dommens Dag for Grundt- 
vig-Folket og det paa en helt anden Maade og ud fra helt andre Forud
sætninger end Pontoppidan havde tænkt sig.

III

Højskolen og Litteraturen — faa Steder kan dette Forhold belyses 
saa skarpt og righoldigt som i Askovs Historie. En Række betydelige 
Digtere kom til Skolen og en Række betydelige Digtere har været Ele
ver der.

Dog maa først nævnes, at Skolen havde en Digter som Lærer, Jakob 
Knudsen. Han havde et vanskeligt Sind, stridige Strømme af enfoldig 
Kristentro og ramt Hedenskab stødte sammen i hans Sjæl; han var 
Realist og Romantiker; han elskede Ingemann i et Nu, og fordømte ham 
i et andet Nu; han havde et Tvesind, men ikke et Tvesyn som Pontoppi
dan. Æstetisk moraliserende Tilskuer blev han aldrig. Han var rundet 
af danske Bønder og havde gennem Faderen oplevet det grundtvigske 
Liv og saadan, at det gennem al hans Kritik blev hans raison d’efre. Som 
Kritiker var han ensidig, ofte indtil det paastaaelige og paradoksalt sy-
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gelige. — Naar det kom til Stykket, saa han mere kritisk paa Forholdene 
i Askov i 80’erne end Aakjær, ikke mindst paa Schrøder, der netop i 
dette Tidsrum blev fængslet af Højskolens Nyttevirkning og spejdede 
efter Aandens praktiske Dividende. Ogsaa sin gode Ven Begtrup kunde 
han mistænke for for megen æstetisk Humanisme og for mange retoriske 
Hundekunster. Men han saa her ned i aandelige Grundforhold, som 
Aakjær ingen Anelse havde om. Han saa ensidigt og rethaverisk, men 
ikke forbi en Sandhed. Men han vidste meget vel, at Sandhedens Virke
liggørelse sker i Kamp med Forkrænkeligheden. Vi er alle Fuskere for 
Vorherre. Hans Kritik kunde ikke gennemskære de Baand, der bandt 
ham til Fællesskabet med Lærersamfundet da. Han har ingen udførlig 
Skildring givet af sin Askovtid. Og heller ikke i hans Romaner fore
kommer Højskolen. Med al sin Kritik var han hjemme her. I Højskole
muld var han rodfæstet til det sidste. Det blev da ogsaa ham, der skrev 
den bedste Minderune om sin gamle Læremester Ludvig Schrøder:

En Daadens Mand, der Talen førte, 
saa af hans Ord der vokste Handling; 
saa den, der paa hans Tale hørte, 
opleved’ Ordets Kraftforvandling.

Men der er som nævnt Jeppe Aakjær. Han har skildret Skolen baade 
i en Roman, »Arbejdets Glæde«, og i sine Erindringer. Og han er ikke 
naadig. Han fortæller, at han paa en Maade kom baglæns ind i Høj
skolen. Han havde nemlig været i København først og taget Prælimi
næreksamen. Og dette overvandt han i Grunden aldrig. Til hans Død 
var der i hans Standpunkter og Holdning et Element af radikal-social 
Pubertet. Han blev aldrig voksen. Han skriver: »Jeg var kommet hjem 
fra København, hvor jeg om Sommeren havde taget Præliminæreksamen, 
og befandt mig i en aandelig Rus. Jeg var ikke i Besiddelse af 10 Kr., 
men fuld af en Masse uklare Ideer, der tangerede Brandesianismen. Jeg 
var endnu ikke ganske Fritænker, men saa med ophøjet Overbærenhed 
ned paa al blødhattet Grundtvigianisme.«

Og saaledes kommer han da til Askov, som et for ham tilbagelagt Sta
dium. Endnu som ældre Mand, da han nedskriver sine Erindringer, kan 
han ikke se anderledes paa det. Det er hartad utroligt og vidner om en 
aandelig Vankundighed, som den faar, der gennem vidtstrakt Læsning
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væsentligt kun naar til at bekræfte egne Meningers Fortræffelighed og 
som derfor stadigt huser den underlegnes Skræk for anderledestæn
kende, som ogsaa derfor afvises med en højnæset Paastaaelighed ... man 
mere ynkes end harmes over en Mand, for hvem Livet og Aandslivet 
snævredes ind i et saa trangt Leje. — Dette vedrører i og for sig ikke 
hans Angreb paa Askov. Det kunde have været dobbelt saa haardt og 
alligevel have været fair play af en anderledestænkende Mand, for hvem 
Kultur og Udvikling ikke var en Fernis, men indarbejdet i Personlighe
den som et Udtryk baade for dens Selvhævdelse og Frisind. Det er selve 
den smaatskaarne Egenkærlighed og puerile Selvfølelse, det horizont- 
løse for ikke at sige det i Ordets egentlige Forstand aandløse, der gør 
en led ved Læsningen og Forherligelsen af denne opsætsige og rebel
ske unge Knægt, der havde raget en Del ufordøjet moderne Viden til sig, 
men som — i overført Betydning — endnu ikke havde lært at knappe 
sine egne Bukser .. .

Der er ingen Grund til at gaa ind paa hans rigoristiske Billede af 
Askov i 1887. Bedst er Billedet af Bjørnsons Besøg. Om Schrøder 
skriver han: »en over alle Grænser forgudet Mand indenfor Grundtvi
gianernes Kreds. Jeg maa her bekende, at blandt Offentlighedens Mænd 
var han en af de mindst betydelige.« Om Nutzhorn: »en gemytlig gam
mel Sludrebøtte.« Om la Cour: »en begavet Mand og ogsaa en fortrin
lig Fremstiller af Fysikken og Opfindelsens Heroer, til Gengæld ulidelig 
ortodox. Han var ogsaa drivende sentimental. Der blev i det hele taget 
fældet mange Taarer paa Askovs Talerstol; la Cour var vel nok den, 
der leverede de fleste, skønt Jakob Knudsen heller ikke var nogen 
Sinke, naar Høns skulde vandes.« I Portrættet af Jakob Knudsen stik
ker Underlegenheden og maaske hemmeligt Nag frem. Han forstaar 
intet af det Drama mellem Shakespeare og Folkevise, der ogsaa var en 
Spænding i denne Digters Sjæl: »I de sidste Aaringer blev han et Vrag, 
der forfulgtes af Tvangsforestillinger. Engang spurgte jeg Georg Bran
des, hvad han syntes om Jakob Knudsen. »Jeg ved ikke,« svarede Bran
des med en ondskabsfuld Grimasse, »han sveder altid saa forfærdeligt.« 
— Det var jo ikke nogen udtømmende Karakteristik, men der er vel 
næppe stor Sandsynlighed for, at Brandes har haft meget tilovers for 
Jakob Knudsens moralske Roman-Postiller, der i Format mindede ikke 
saa lidt om deres Forfatter.«

Se, saadan skriver et Talent med et ringe og snævert Sind om et Geni.
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Aakjærs Romaner, der baade er platte og ukunstneriske, er længst glemt, 
mens Jakob Knudsens Romanpostiller læses den Dag i Dag, udgives 
atter og atter og har mere og mere at sige den Slægt, der nu kæmper 
for Fremtiden. Blandt Askovlærerne er det alene Begtrup, der finder 
Naade for hans Øjne. Men ham kunde jo alle lide. Han var romantisk 
og moderne; han var en vittig Lærer, desuden dygtig, han havde det 
Element af velvillig Oppositionslyst parret med Respekt for det gamle, 
der gjorde, at han trillede ind i ethvert Hjerte .. .

Tre Aar efter kom Vald. Rørdam til Askov. Han var ung Student og 
var mod sit Ønske sendt dertil. Han har i Bogen »Taktlos Tale« gi
vet et Billede af denne Vinter 1890—91. Men heller ikke han forstod 
stort, i Grunden lige saa lidt som Aakjær, men da han er et Kultur
menneske, udtrykker han sig mere urbant og har samtidig Sans for det 
personlige hos Lærerne, som rækker ud over deres særlige Meninger. 
Hvor Aakjær er radikal-social, er Rørdam konservativ Patriot. Og ingen 
af dem fattede noget af Skolens nationale Tale; mest maaske dog Aakjær. 
Og som Aakjær i sine Erindringer hypper sine radikale Kartofler, hyp- 
per Rørdam sine patriotiske, ved at erklære Begtrup Krig (»Det gør ondt 
at maatte bryde gammelt Venskab; men der gives det, som er værre ...«). 
Askov har ikke betydet stort for ham, selv om han i Mindeartiklen be
dyrer det; han fik hverken historisk Sans for den nationale Sag eller 
det nationale Sønderjylland, som var Skolens stærkeste Forkyndelse. 
Som Aakjær laaste sig inde bag en Skal af social Paastaaelighed, saa 
dækker Rørdam sig bag en Skal af patriotisk Glasur, et Syn, som 
Tiden og det Danmark, der rejste sig efter 1864, endegyldigt havde 
dødsdømt. Han blev derfor ikke den nationale Lyriker, man havde haa- 
bet paa, men en patriotisk Skjald, hvor han oftere fik Ekko af døde 
Dogmer end levende Udvikling. Det er typisk, at hans æstetiske Lyrik, 
Kunstlyriken, er det bedste: »Gudrun Dyre«, »Den gamle Præstegaard« 
og Digtet om Berengarias Fletning er hans ypperste. Hans Forsøg paa 
at efterligne Runeberg i »Den gamle Kaptejn« er mislykket. Ikke under
ligt, at han nationalt set blev rodløs og mere, jo mere han stemte sig 
op i patriotisk Anraabelse.

Men en stor Digter er han, selv om hans Patos er splittet; som æste
tisk Kunstner overgaas han af ingen.

Saa er der endelig Martin Andersen Nexø. Han fik virkelig noget ud 
af Skolen og saadan, at det kan smages i hans Forfatterskab den Dag
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i Dag. Han blev ikke Grundtvigianer, han blev ikke national eller re
ligiøs. Han kom i ydre Livsanskuelsesform til at ligge saa langt som 
muligt fra, hvad Askov forkyndte. Men i medmenneskeligt Sindelag, 
og det vil jo blot sige det folkelige, er han ikke kommet saa langt fra 
sin Kilde, som han gerne vil give det Udseende af. Ideologt er han ofte 
en Fanatiker, og naar denne Ideologi slaar ned i hans Værk, saa ven
der Kunsten sit Ansigt bort; det sker i den svage Slutning af »Pelle 
Erobreren«, det sker flere Steder i »Ditte Menneskebarn« for ikke at tale 
om »Midt i en Jærntid«. Men ellers er hans Værk baaret oppe af en 
medmenneskelig Forstaaelse, en Medviden og en Ømhed, der satte sin 
skønneste Blomst i Far Lasse, den uforglemmelige Skikkelse i »Pelle 
Erobreren«.

Det sidste Bind af hans Erindringer, »Vejs Ende«, handler for det 
meste om Askov. Og her findes trods al Kritik noget af det skønneste, 
der er skrevet om Skolen. Han var en rigtig Højskoleelev: vaagen, mod
tagelig, kritisk, arbejdsom, og han er saa stor Digter, at han — modsat 
Aakjær — kan gøre sig samtidig med hin fjerne Tid, skrive ud fra, 
hvad han oplevede da uden at lade Erindringerne brydes i senere Ople
velsers brudte og søndrede Glas. Jeg gengiver Billedet af la Cour: »Han
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var vel den af Lærerne, der havde mest Tag i os; ham hang vi ved, 
uden maaske at kunne gøre Rede for, hvorfor vi gjorde det. Det var 
først og fremmest ham, der gjorde Opholdet paa Askov til en Oplevelse. 
Der er Mennesker, der ikke slipper én igen, naar først man er kommet 
ud for dem, men følger én gennem Livet; et saadant Menneske var 
la Cour. Endnu kan jeg se hans Blik hvile paa mig, forskende og fuldt 
af Forsorg. Hans Ansigt og hele Skikkelse var mærkelig sjælfuld; han 
var ikke køn, mindede baade om Høffding og Sokrates. Ogsaa i tænk
som, sjælfuld Ro lignede han dem. Han prøvede aldrig paa at sige noget 
morsomt eller vittigt, spirituel som Begtrup var han ikke. Men han var 
fuld af Aand.« Her findes ogsaa et usædvanligt levende Billede af Beg
trup, hvor en gammel Taknemmelighed bryder igennem og giver Stilen 
dens Tone.

Men som Nexø skriver skønt og forstaaende om Højskolen, dukker 
til Slut ogsaa Erindringen om Aakjær og hans Skildring op i hans Sind, 
og han skynder sig med at bedyre, at de to medsammensvorne Social
demokrater er enige: Højskolen var med alt sit Frisind en Reaktionens 
Borg. Nexøs Ideologi stiger nu ned og lammer hans Skildring. Plud
selig kører han paa Mergelspor, og hans Vogne humper over Svellerne. 
Det er ikke altid let, naar man er større Digter end social Tænker og 
Reformator. Han faar Vognen paa de rigtige Skinner med disse Ord: 
»Hvad jeg hade imod Højskolen udlignedes — og udlignes stadig for 
en stor Del — af den Varme, der skabtes i den Unges Sind mod en 
Institution, som hjalp ham over det ikke mindst dengang uoverstigelige 
Skel mellem Haandens og Aandens Arbejde. Mit Syn paa Folkehøj
skolen farves af, at jeg staar i Taknemlighedsgæld til den, stor nok til 
at gøre en lejlighedsvis Bekendelse til Højskolen uforbeholden.« Af se
nere danske Digtere skal til Slut nævnes Sune Andresen, der har skre
vet værdifuldt og dybtgaaende om Højskoleideen og dens Forhold til det 
tabte Sønderjylland i »Der kommer andre Dage«, og Marcus Lauesen.

For de fleste Islændinge, der ikke var Akademikere, var Askov et Gen
nemgangsled til Stilling og Virksomhed i Danmark. Her lærte man 
Sproget, her satte man sig ind i Kulturen. Den kendteste blandt disse 
Islændinge var Gunnar Gunnarsson. Ogsaa han har et Askovportræt i 
sin selvbiografiske Romanrække: Af Uggi Greipssons Optegnelser: 
»Den uerfarne Rejsende«. Romanen er slet og fantasiløs, og Askovbil-
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ledet er ikke bedre. Appel — Svend Balle — er nu Forstander. Askov 
hedder Kolind. »Allerede ved det første samlede Møde af Lærere og 
Elever fik jeg en Mistanke om, at jeg var kommet til Kolind under del
vis falske Forudsætninger.» Han gennemtrækker da saa ogsaa sin Skil
dring med en nedladende Ironi, der i mangt og meget ligner Aakjærs. 
»Menneskene — ja, det var paa enkelte Undtagelser nær Mennesker, 
jeg foreløbig skulde omgaas, men kun saalænge jeg ikke selv var Herre 
over det. Lunkne Følelser, dødfødt Tale, trælsk Taalsomhed, smaaligt 
Nid og Nag, lumpent Snuseri i Næstens Gøren og Laden, alt dette op
rørte mig til Kvalme.«

Dette maa være nok; fin er Tonen ikke, og den er mere plump end 
djærv. En Digter af Nexøs eller Aakjærs Format er Gunnarsson ikke. 
Men han er en habil Forfatter, der ikke mindst herhjemme havde Succes 
paa at romantisere islandske Motiver og Stemninger. — En senere Elev, 
Digteren Bjarni Gislason, staar i et mere frugtbart og positivt Forhold til 
det nordisk-folkelige Grundlag, Askov havde at byde.

IV
Digterne og Askov — Realismens Digtere og Højskolen.

Det er ikke altid noget lysteligt Kapitel. Det er fuldt af Misforstaaelser, 
Modstand og Modvilje; man ikke alene reagerer, men afreagerer ogsaa. 
Nu og da kan det se ud, som om Realismens Hedsporer strander paa 
Romantikens Klippe. For enkelte blev denne Klippe et Hjemsted, et Fri
sted. Hvordan skal vi nu gøre Regnskabet op? Hvis er Skylden, hvor 
det gik galt? Det lader sig ikke saa let sige. Vi har i det foregaaende 
kun hørt den ene Part.

Hovedanken fra Aakjærs og Nexøs Side var, at Højskolen vendte ind- 
imod og talte ud fra en Fortid og ikke vendte mod nogen Fremtid. Og 
det er rigtigt.'Trods la Cours Fysik og Fysiologi, Schrøders Næringsveje 
og Hjælpekilder, Begtrups Strejftogter paa de moderne Problemers Mark, 
var Skolens Tale historisk. Den var til og med universalhistorisk, og 
det vil i Grundtvigs Aand sige, at den talte om Grundforhold og ikke 
om Afledninger. Man talte om Livet og Poesien og mindre om Udvik
ling og Fremskridt, fordi det var Skolens Budskab: at den Udvikling og
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det Fremskridt, der ikke bæres af Livet og den Poesi, der betyder en 
Helhedsopfattelse af dette, ender i den argeste Reaktion.

Det var dette, ingen af de sidstnævnte ældre Digtere forstod. Men 
de havde Ret i, at Højskolen ved selve sin Eksistens dømte den Realis
mens og Naturalismens Tid, den stod i. Tiden var Tingenes Frafald 
fra Ideerne. Det blev en Meningernes og Problemernes Tid. Og den 
opaad sig selv og er nu gaaet til Grunde. Og dette har netop blottet 
noget af den Klippe, Højskolen stod og staar paa. Ikke Kundskab, 
men Vækkelse. Ikke Debat, men Syn. Eller rettere, for saadan blev det 
jo: først Vækkelse, Lynnedslaget, der lukker den indespærrede Sjæl 
ud af Buret, saa kommer Trangen til Kundskab af sig selv; først Synet, 
d. v. s. Ordet, der er baaret af Aand og Poesi, saa kommer Debatten af 
sig selv. Det er dette, man kalder Livsoplysning, og det var dette, der 
blev Kilden til den praktiske, sociale, økonomiske Omstilling af vort 
Land efter 1864. Det var disse Følger af en historisk Tale, vore Digtere 
ikke rigtig kunde øjne. De krævede Spir og Tinder, og de saa nogle 
alvorlige Mænd, der nedlagde Grundsten . . .

Mødet mellem de moderne Digtere og Højskolen blev altsaa ikke sær
lig frugtbart, men hvis var Skylden.

Skyld? Der er naturligvis som altid Skyld paa begge Sider. Men 
dybest set beholder Højskolen sin Idés Ret til at være konservativ, 
hvor det gælder Grundforhold, og radikal, hvor det gælder Afledninger, 
der er gaaet Tradition i. Det var saaledes, at Briicker var Højskole
mand og forvirrede mange. Saa godt som ingen af de nævnte fattede — 
eller havde Sympati for — det Budskab, Højskolen efter 1864 havde til 
det danske Folk. Dertil kom, at de var Fritænkere, noget der var paa 
Moden den Gang, og hærgede de unge som en Slags Omgangssyge og 
vidnede om en græsselig Selvstændighed. Autoriteterne, Fritænkerne 
troede paa, var Bjørnson og Brandes, der havde tabt deres. Barnetro, 
som det tragisk og forfærdende hedder. Man tænke sig blot Bjørnson 
som Valgmenighedspræst og Brandes som teologisk Professor — og det 
lader sig meget vel tænke, thi begge var naive, enfoldige og troende 
Sjæle og himmelvidt forskellige fra en Renans, en Anatole Frances skep
tiske og forhærdede Fritænkeri — saa vilde vi have set Aakjær og 
Gunnarsson anklage la Cour for ikke at være evangelisk nok og Appel 
for ikke at blande Apostlenes Gerninger ind i sin Matematikundervis
ning. Stort mere Hold var der ikke i de to unge Brushoveders Fritæn-



396

keri. Med Nexø var det en anden Sag; da der ikke er nogen Tænker 
i ham, er der heller ikke nogen Fritænker. Han havde et rigt Fond 
af Menneskelighed og bred Forstaaelse og Fordragelighed i sig. Han var 
en Slags vantro Guds Medarbejder. Rørdam var Æstetiker og Præste
søn. Han var som Hedning meget religiøs og hængte nu og da i sine 
Digte broncerede Grankogler op paa Erindringens Juletræ . . .

Ingen af dem forstod, at Skolen naturligvis maatte hvile paa kristen 
Kulturmuld for overhovedet at have et Budskab til Mennesker. Ogsaa 
de vantro og lidet troende. Hvordan det saa hænger sammen med et 
kristent Grundlag og en fri folkelig Forkyndelse, der gælder alle, er 
saa en anden Sag, som her ikke er Plads til at udrede. Højskolens Vaa- 
ben og Værge er Ordet.

Med Front mod dette skriver Aakjær som Summen af sine Højskole
oplevelser:

Af levende Menneskers døde Tale lærte jeg intet; 
af døde Mænds levende Værker lærte jeg alt.
Leve de døde.

Gunnarsson skriver i sin Roman: »Jeg oplevede nok mine Omgivelser, 
men helt anderledes oplevede jeg alligevel de Bøger, jeg læste. Kun i Bø
gerne var jeg hjemme, kun i Bøgerne og ene med mig selv.«

Man undres over, at de to Herrer i Stedet for at spilde Tid paa en 
Højskole ikke lejede sig ind paa et Centralbibliotek.

Højskolen kan undvære et Bibliotek. Men uden Ordet er den en Van
skabning. Og Ordet er ikke Forelæsning eller Oplysning eller Studie- 
kredssammensnakkeri. Alt dette har sin Betydning. Ordet er det levende 
Ord, der kommer fra det Hele og derfor kan genrejse det Hele i en 
Brudstykketilværelse.

Et saadant Ord førte Schrøder i sin mytologiske Tale. Med et saadant 
havde Henrik Steffens indviet Aarhundredet, et saadant Ord bar Grundt
vig. Det er ikke i og for sig Foredrag, slet ikke Veltalenhed, Lyrik og 
Stemningsmageri. Og det er noget mere end just et Bibelord eller en 
national Besværgelse. Ja, hvad er det? Det er Aanden, der tvinger Stof
fet til Knæfald; det er Mennesket, svøbt i Mulm og Lys, der gennem 
Afmagt og Forkrænkelighed stormer aabne Himle:
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Ja, den fri, den stærke Tale 
om, hvad Haanden griber ej, 
men som dog fra dybe Dale 
baner sig til Stjerner Vej, 
Ordet, som af Aanden føres, 
skaber Syn, hvor Røsten høres, 
vaagned’ Steffens, her med dig.

Forstaa det, hvo der kan. Eller rettere, forstaa det ikke. Dette Ord 
taler ikke blot til den ringe Del af dig, der hedder Forstaaelse. Det 
kræver dig helt. Det er Højskole og er det ogsaa i Dag, hundrede Aar 
efter, at man famlende begyndte i Rødding, men siden maatte flytte over 
Kongeaa for at det Ord kunde findes, der kunde genrejse et Folk, skænke 
det Frimodighed og hin Hjertets tyste Tapperhed, der overvinder og ud
holder alt. Det var dette Ord, Ingemann talte om i sit skønne Digt til 
Roskilde:

Og aldrig Ordet forstummer, 
hvor Bisp hos Konge sad, 
om Riget, som os rummer, 
naar Verden os skiller ad. 
Hos Danmarks store Døde, 
ved dybe Minders Strand 
vi prise din Morgenrøde, 
vort største Fædreland.



FOLKEHØJSKOLENS INDFLYDELSE 
PAA ERHVERVSLIVET

Af

EVEN MARSTRAND

Da Grundtvig i 1830’erne udformede sin højskoletanke, var han end
nu under stærk indflydelse af, hvad han havde oplevet under sine 
englandsrejser i aarene 1829—31. Han, der selv og gennem sin slægt var 

saa stærkt knyttet til, hvad man har kaldt de immaterielle, d. v. s. aande- 
lige, erhverv, tiltaltes vel ikke af <Jet profitjageri, som udfoldede sig un
der Englands voldsomme økonomiske udvikling. Men han beundrede 
den energi, hvormed Englænderne gav sig hen i deres praktiske virk
somhed. Hans forstærkede sans for det praktiske erhvervslivs betyd
ning finder flere steder udtryk i hans skrift og tale i disse aar. I sit 
første egentlige højskoleskrift fra 1836 nævner han, at den bedste dren
geskole (han tænker her nærmest paa overgangsalderen) er »dygtige 
og driftige borgeres huse«; først den modnere ungdom skulde ind un
der højskolens indflydelse. Og i et senere højskoleskrift fra 1847 si
ger han: »Det, man derfor ved enhver folkelig højskole maatte ønske, 
var, at alle de ungersvende, som kom der, allerede kendte en syssel i 
livet, som de havde lyst og lejlighed til, og hvad højskolen allenfals 
maa arbejde paa, er, at enhver kan vende tilbage til sin dont med for
højet lyst, med klaret blik over de menneskelige og borgerlige forhold, 
især i hans fædreneland, og med oplivet glædelig følelse af det folke
lige fællesskab.«

Hos højskolens lærere har interessen for det praktiske erhvervsar
bejde været af meget forskellig grad. Der har været højskolemænd, 
som alene er gaaet op i deres aandelige gerning. Andre har ved siden 
deraf haft megen sans for det praktiske menneskeliv. Især har det haft 
betydning, at Askov højskoles første forstander, Ludvig Schrøder, 
forenede en dybtgaaende sans for det i mennesket, der sigter mod evig
heden, med et klart øje for dagens praktiske dont. Skovridersønnen fra 
Kristianssæde, hvor Kristian Ditlev Reventlow havde virket, fornæg-
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tede ikke de bedste traditioner fra reformtiden i slutningen af det at
tende aarhundrede. Hans interesse for erhvervslivet gav sig ikke blot 
udslag i hans undervisning og i bogen »Danmarks hjælpekilder og næ
ringsveje«. Han fulgte ogsaa med største agtpaagivenhed arbejdet paa 
sin egen gaard i Askov og rundt omkring hos sine elever. Og han 
traadte i forbindelse med Dalgas, Tietgen og andre af de pionerer, som 
efter 1864 hjalp til at bringe mere ud af Danmarks jord, arbejde og 
kapital.

Det er imidlertid ikke højskolernes større eller mindre interesse for 
erhvervslivet eller deres faglige undervisning, som det drejer sig om i 
denne artikel. Den skulde fortrinsvis beskæftige sig med højskolernes 
indflydelse paa erhvervslivet. Og derved maa tænkes paa, hvordan høj
skolen som rent aandelig faktor har paavirket sine elever eller andre 
i retning af en øget eller bedre indsats paa erhvervslivets omraade. 
Dette spørgsmaal er efter sin natur vanskeligere at besvare end spørgs- 
maalet om højskolens interesse for erhvervslivet. Thi omsætningen fra 
aandelig bevægethed i sindets dyb, altsaa i den usynlige verden, til 
praktisk energi i haandens verden unddrager sig i og for sig iagttagelse. 
Man kan kun paavise, at højskoleelever og andre, som har været i 
nær forbindelse med højskolen, har præsteret noget paa erhvervslivets 
omraade, som man med rette lægger mærke til. Og i enkelttilfælde kan 
man ved nøjere at følge et menneskes liv overbevises om en sammen
hæng mellem dette menneskes aandélige indhold og dets indsats i det 
praktiske menneskeliv. Om en forbindelse mellem højskolens paavirk- 
ning og erhvervslivets, særlig landbrugets, udfoldelse synes alle, der 
har beskæftiget sig med spørgsmaalet, at være enige. Men man skal natur
ligvis være forsigtig med at give højskolen mere, end der kan tilkom
me den. Der har ogsaa været fremragende personer i vort erhvervsliv 
uden forbindelse med højskolen eller det aandelige liv i det hele.

Ikke helt uden grund har dr. phil. Hans Jensen i en afhandling (i 
»Dansk landbrug fra 1880 til 1938«), hvori han i øvrigt ganske til
træder den almindelige mening om højskolens store betydning for 
landbruget, ment tillige at maatte fremhæve folkeskolens indsats. »Har 
mange særlig dygtige danske landmænd,« siger han, »haft anledning 
til at mindes det højskoleophold, der gav dem et aandeligt stød frem
ad, er der dog endnu flere, der har haft deres barndoms lærer at takke 
for en undervisning og paavirkning, der blev til uvurderlig gavn for
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deres hele livsarbejde.« Folkeskolens indbyrdes undervisning og rem
seri er saa tit blevet angrebet. Men der har, særlig vel fra midten af det 
nittende aarhundrede, været mange lærere i friskolen og folkeskolen, 
der hver i deres kreds har haft stor betydning baade for det aandelige 
livs trivsel og for den økonomiske fremdrift.

Glemmes maa det heller ikke, at for saa vidt man med rette vil 
tillægge det grundtvigske røre en særlig indflydelse paa landboernes 
udvikling i mere end een retning, ogsaa erhvervsmæssigt, er højsko
len i og for sig kun een, om end en meget vigtig side af dette røre.

Uden at ville fornægte andre baade aandelige, politiske og sociale 
kræfters indflydelse paa erhvervslivet i Danmark i slutningen af det 19 
og begyndelsen af det 20 aarhundrede vil vi gaa ud fra, at folkehøj
skolen har gjort sig gældende som en betydende faktor paa dette om- 
raade. Det er hovedsagelig i tre retninger, højskolen kan have virket 
fremmende paa menneskers brugbarhed og ydeevne i det praktiske liv. 
For det første kan det tænkes, at den har stimuleret den enkelte til en 
større og mere maalbevidst indsats af evner og kræfter i hans bedrift og 
arbejde, idet det viste sig, at den enkelte blev en dygtigere landmand, 
haandværker o. s. v., end han vilde være blevet uden højskolens paa- 
virkning. Men det moderne erhvervslivs udvikling har jo langt fra alene 
beroet paa, at den enkelte har gjort sin indsats paa sin begrænsede plads. 
Erhvervssammenslutninger og faglige foreninger spiller en voksende rol
le. Derfor kan der for det andet spørges, om højskolen har kunnet ud
ruste dristige og duelige ledere for disse nødvendige sammenslutninger. 
Og sidst, men ikke mindst, om de menige deltagere i disse under høj
skolens paavirkning er blevet villigere og smidigere til samarbejde. I alle 
disse tre retninger har højskolerne, som det i al korthed skal paavises, 
sikkert haft deres betydning til at give deres elever og andre en rigere 
udrustning, end de ellers vilde have haft.

Det er naturligvis blandt erhvervslivets egne udøvere, blandt land
mænd, haandværkere o. s.v., vi maa søge svar paa spørgsmaalet om høj
skolens indflydelse. Men først maa der peges paa, hvordan denne ind
flydelse ikke blot direkte, men ogsaa indirekte gennem mellemmænd 
har paavirket mange, saa at selv de, der aldrig selv blev højskoleelever, 
blev berørt deraf. I første række maa vi tænke paa den erhvervsfaglige 
undervisnings forbindelse med højskolen.
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Statskonsulent K. Hansen, Lyngby

For landbrugsuddannelsens vedkommende maa det da først betones, 
at den danske landbrugsskole har staaet i det nøjeste forhold til høj
skolen. Der var, før højskolerne slog igennem, oprettet en del landbrugs
skoler, oftest af en saadan karakter, at praktisk og teoretisk undervis
ning gik haand i haand. Men først samtidig med den store højskoletid 
lige efter 1864 fremkom den form for landbrugsskole eller landboskole, 
som den først kaldtes, der slog igennem og fik den store tilstrømning 
af landbrugets unge.

I andre erhverv har uddannelsen ikke nær saa meget staaet under 
højskolens indflydelse som i landbruget. Dog maa det ikke undervur
deres, at en ikke ringe del af vore landhaandværkere har været paa 
haandværkerafdelinger paa højskoler eller paa særlige haandværker- 
skoler, hvis lærere føler sig nær knyttet til højskolen. Enhver, der er 
kendt paa landet, vil kunne nævne eksempler paa haandværkere, navn
lig i bygningsfagene, der har faaet varigt præg af deres ophold paa 
disse højskoler, der tillige bød dem faglig undervisning. I øvrigt har 
industriens folk kun i ringe grad været i berøring med højskolen under 
uddannelsen. Og navnlig har de talrige tekniske skoler vel saa godt som 
ingen forbindelse haft med højskolen.
Danmarks Folkehøjskole 26
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For landbrugets vedkommende har der ogsaa været et andet vigtigt 
bindeled mellem folkehøjskolen og det praktiske erhvervslivs mænd. 
Det er ikke nok for nutidens landmænd at faa en god uddannelse i ung
domstiden; de trænger ogsaa til raad og vejledning senere hen. Denne 
vejledning gives fortrinsvis gennem konsulenter, hvoraf nogle tillige er 
forsøgsledere. Disse konsulenter har gerne ligesom landbrugslærerne et 
studium paa Landbohøjskolen bag sig. Men om de allerfleste gælder det, 
at de først har været paa højskole og som regel vel ogsaa paa en af 
de almindelige landbrugsskoler. Konsulentvirksomheden udviklede sig 
især under og efter landbrugets omlægning i 1880’erne. Den egentlige 
banebryder som forsøgsleder og planteavlskonsulent, P. Nielsen, Tys
tofte (1829—97) var fra før højskolens tid. Han var seminarieuddannet 
lærer og i øvrigt ikke den eneste folkeskolelærer, der har haft betyd
ning for landbrugets udvikling. Men næst efter ham nævnes gerne som 
foregangsmænd paa dette omraade de to mænd, der i provisorieaarene 
tog fat hver paa sit sted, statskonsulenterne Frederik Hansen i Askov 
(1854—1921) og K. Hansen i Lyngby (1858—1941). Og om begge disse 
to mænd gælder det, saa vel som om de allerfleste, der fulgte efter, og
saa konsulenterne paa husdyrbrugets omraade, at de var højskoleelever 
og bar præg af deres forbindelse med grundtvigsk aandsliv. Der vilde 
næppe kunne findes et bedre eksempel paa, hvordan aandelig vaagen- 
hed og virken for praktiske formaal kan forenes, end netop Frederik 
Hansen. Som højskoleelev havde han været under paavirkning baade af 
Ernst Triers smeltende hjertevarme og Jens Nørregaards ranke man
dighed, og siden kom han som højskolelærer til Askov, hvor Ludvig 
Schrøder var med til at sætte ham som saa mange andre i gang. De 
mange, der som hans medhjælpere og ude omkring kom i forbindelse 
med ham, blev i sjælden grad stillet over for »et jævnt og muntert, virk
somt liv ... med øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvaagent for 
alt stort og skønt herneden«. Andre konsulenter har vel næppe i den 
grad, men for de flestes vedkommende dog tydeligt haft præg af høj
skolelivet.

Vi vender os nu til dem, der har staaet eller staar midt ude i det 
praktiske erhvervsliv. Med hensyn til den indflydelse, højskolen har 
haft paa dem, kan man holde sig til vidnesbyrd fra dem selv eller fra 
andre, der har kendt dem godt. Først skal anføres nogle vidnesbyrd
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mere i almindelighed. I en bog om landbruget i Danmark, udgivet af 
Landbrugsraadet 1935, karakteriserer forstander Niels Bredkjær, Tune, 
der selv var gammel højskoleelev fra Testrup, og som paa mange maader 
vedkendte sig sin kærlighed til grundtvigsk aandsliv i kirke og skole, 
højskolens indflydelse bl. a. saadan: »Først og fremmest tages der sigte 
paa en karakterdannelse, der skærper sansen for den standende strid 
mellem godt og ondt i menneskelivet og vækker lysten til initiativ og fo
retagsomhed i den levevej og det borgerlige arbejde, vedkommende har 
valgt sig . . .« I »Den ny landmandsbog« nævner professor Thorkil Kri
stensen, at bondebefolkningen i de forskellige lande som regel er tra
ditionsbevarende og konservativ. I Danmark har det for en del været 
anderledes. Dertil har allerede landboreformerne bidraget. Men særlig 
maa der peges paa Grundtvigs betydning. »Navnlig har Grundtvigs 
indflydelse, direkte og især indirekte, været enorm, og moderne dansk 
landbrug er uforstaaeligt uden den . .. Ikke mindst som følge heraf 
har landbruget siden 1864 kunnet udfolde et initiativ og vise en mod
tagelighed for nye ideer, som vistnok er meget sjælden blandt verdens 
bondebefolkninger .. .« Som man ser, er begge disse vidnesbyrd frem
kommet i forbindelse med en omtale af landbruget. Og det er jo ogsaa 
blandt landbrugere, højskolen ganske overvejende har virket. Men Bred- 
kjærs ord om karakterdannelse og om vækkelsen af initiativ og foretag
somhed kan ogsaa finde anvendelse paa de langt færre i andre erhverv, 
som paavirkedes af højskolen.

Der er ogsaa mange enkeltvidnesbyrd om, at en og anden er sat i 
gang og holdt i gang ud fra et eller flere højskoleophold. Som et særlig 
talende eksempel, fordi det drejer sig om en rent aandelig paavirkning, 
der siden bl. a. giver sig udslag i praktisk energi, kan nævnes, hvad en 
af Schrøders gamle elever udtalte: »Det er paa Nordens myter, som jeg 
hørte dem her paa Askov i mine unge dage af Schrøders mund, at jeg 
har dyrket min jord.« Her er der tale om den karakterdannelse, som 
Bredkjær nævnte. En rent aandelig tale styrker karakteren og gør sindet 
maalbevidst, saa at det mærkes ogsaa i den praktiske gerning. Maaske 
Ludvig Schrøder i særlig grad havde den evne gennem sit ord at ind
stille mennesker paa at stævne frem med alle sejl sat til. Hans egen for
tættede arbejdsenergi virkede ogsaa som et godt eksempel. Men det 
gælder sikkert mere eller mindre for alle andre højskolemænd, som har 
haft noget at sige og har villet noget med deres ord, at de modtagelige
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blandt deres elever fik et energitilskud, som ogsaa deres erhvervsarbejde 
bar vidne om.

Tallet paa landmænd, der, vakte ved et højskoleophold, er blevet 
mere energiske, initiativrige og dygtige i deres arbejde, er sikkert saa 
stort, at de hverken kan eller behøver nævnes enkeltvis. Enhver med 
noget kendskab til forholdene paa landet vil kunne anføre eksempler. 
Men det kan maaske være rigtigt at minde om, at ogsaa fra andre er
hverv vil eksempler paa højskolens indflydelse kunne fremdrages. En 
mand som Johannes Lauridsen i Vejen (1847—1920), der ganske vist 
først var landbruger, men siden udfoldede meget initiativ som grund
lægger af flere fabriksvirksomheder, bar umiskendeligt præg af sit op
hold paa Askov i nogle af denne skoles første aar og sin nære forbin
delse med skolen siden. Eller man kunde nævne snedkermester Niels 
Larsen (1863—1943). Han havde været paa Rødkilde højskole i sin 
ungdom og bevarede livet igennem en stærk forbindelse med grundtvigsk 
aandsliv. Fagligt udviklede han sig fra at være en lille landhaandværker 
til i København at oparbejde en stor virksomhed, der paa sit specielle 
omraade, fremstillingen af gymnastikredskaber, blev førende og vandt 
indgang i mange fremmede lande. Man kan i saadanne tilfælde spørge,
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hvor meget der skyldtes naturlig energi og paavirkninger af anden art 
end højskolens, men de, der har kendt disse mænd, vil næppe være i 
tvivl om, at højskolens indflydelse sporedes i deres livsgerning.

Et grænseomraade mellem landbrug og industri, hvor ogsaa mange høj
skoleelever har virket dygtigt, er mejeridriften. Mange mejeribestyrere 
og mejerister har gennem højskolen faaet ikke blot aandelig oplivelse, 
men hjælp til at gøre deres gerning med omsigt og maalbevidsthed.

Spørgsmaalet om højskolens indflydelse paa erhvervslivet angaar imid
lertid som før nævnt ikke blot den enkeltes indsats i sin bedrift eller 
paa sit særlige arbejdsomraade. Det angaar ogsaa højskolens betydning 
for de sammenslutninger og foreninger, uden hvilke nutidens erhvervs
liv ikke kan udfolde sig. Dels kan der spørges, om højskolen har bidra
get til at skaffe sammenslutningerne grundlæggere og ledere, dels om 
den har beredt de manges sind til samvirken.

De fleste vil i denne sammenhæng især tænke paa højskolens forhold 
til andelsbevægelsen, hvorom der allerede er sagt og skrevet saa meget 
baade af danske og udlændinge. Men spørgsmaalet rækker videre. Al
lerede før andelsbevægelsens udfoldelse i 80’erne havde landbruget be
gyndt at organisere sig. Det skete især gennem de lokale landbofor
eninger, som opstod rundt omkring i løbet af det nittende aarhundrede, 
og hvoraf der 1850 var ca. 25, men 1900 ca. 100. De ældste af dem 
skyldtes gerne præsters og andre embedsmænds initiativ. Fra omtrent 
midten af aarhundredet var det oftest det store landbrugs mænd, gods
ejere og forpagtere, der ledede foreningerne. Men efter at højskolerne 
havde begyndt at gøre sig stærkere gældende, kom gaardmændene mere 
og mere med i ledelsen, saa at f. eks. i 1900 omtrent halvdelen af for- 
mændene var gaardmænd o. lign. Som eksempel paa en gaardmand, der 
bar præg af højskoleophold og tilknytning til grundtvigsk aandsliv og 
netop som landboforeningsformand øvede afgørende indflydelse paa 
landbruget inden for et bestemt omraade, kan nævnes Mikkel Søren 
Holm paa Samsø (1854—1915). Han havde været paa Vallekilde høj
skole og Tune landboskole og havde fuldendt sin faglige uddannelse 
paa Landbohøjskolen. Hjemme paa Samsø gjorde han ikke blot sin egen 
gaard til et mønsterbrug, men som formand for øens landboforening fra 
1886 til sin død fremkaldte han mange landøkonomiske fremskridt. Lig
nende eksempler kunde hentes fra mange af landets egne.
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Men det er sandt, at der knytter sig en særlig interesse til højskolens 
betydning for andelsbevægelsen, det mest ejendommelige udslag af dan
ske bønders initiativ og sammenhold. Bag ved andelsbevægelsens stærke 
udfoldelse i 80’erne og 90’erne ligger baade økonomiske og politiske 
forhold. Økonomisk krævede den voldsomme nedgang i kornpriserne, 
som Amerikas konkurrence medførte, en omlægning af landbruget i 
retning af øget frembringelse af husdyrprodukter. Politisk kaldte for
fatningskampen paa bøndernes selvhævdelse og lyst til at gøre sig uaf
hængige af de store i by og paa land. Andelsbevægelsen var en løfte
stang for denne økonomiske og politiske frigørelse. Men for at den 
kunde lykkes, krævedes der dygtige ledere. Og disse fandt den ganske 
overvejende blandt mennesker, der som tidligere elever eller paa anden 
maade stod stærkt under højskolens indflydelse.

Naar det gælder højskoleelevernes egnethed til at være ledere for 
sammenslutninger, særlig inden for andelsbevægelsen, skal man vist i 
øvrigt ikke udelukkende tænke paa paavirkningen fra deres lærere, den 
»ordets kraftforvandling«, der kan sætte sig spor ogsaa i omsigt og 
energi i en praktisk gerning. Kammeratlivets indflydelse skal vist og
saa tages i betragtning. Paa højskolen blev den unge ikke blot afsle
bet i omgang med kammeraterne, men gennem drøftelser af forskellige 
spørgsmaal paa kamrene eller ved diskussionsaftener lærte han at ud
trykke sine tanker og gøre sig gældende.

Det vilde ved undersøgelser af styrelserne for andelssammenslut
ningerne, baade de primære som. andelsmejerier, andelsslagterier o. s. v. 
og de afledede sammenfattende foreninger for større eller mindre om- 
raader af landet, kunne godtgøres statistisk, at gamle højskoleelever ikke 
blot har været stærkt repræsenterede i disse styrelser, men vel endog har 
udgjort, i hvert fald i begyndelsen, den overvejende del af disses med
lemmer. Hvor stærkt de har været paavirket af højskolen, hvor meget 
den hellige ild har brændt i dem, er en anden sag, som unddrager sig 
ydre paavisning. Man vil vel være tilbøjelig til at mene, at paavirkningen 
fra højskolen gjorde sig stærkere gældende i den første morgenfriske 
tid end nu om stunder. Men hvad selve højskoleopholdet angaar, kan 
det maaske anføres, at en samling biografier over nulevende personer af 
betydning for landbruget, som findes i den tidligere nævnte bog om 
dansk landbrug fra 1880 til 1938, viser, at over halvdelen af de paa
gældende personer omtales som gamle højskoleelever; og biografierne
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er endda i mange tilfælde saa kortfattede, at spørgsmaalet om højskole
ophold maaske helt er forbigaaet.

Mest betydning har det, naar det kan vises, at hovedlederne, de, som 
er kommet i spidsen for de mere omfattende, maaske landsomfattende 
sammenslutninger, har staaet i nær forbindelse med højskolen. Foruden 
de landøkonomiske andelsforeninger maa ogsaa forbrugsforeningerne 
paa landet tages i betragtning. Den Mand, som paa dette omraade har 
betydet mest, Severin Jørgensen (1842—1926), havde ganske vist ikke 
været paa højskole, men baade gennem sine slægtninge og paa anden 
maade stod han det liv, der udgik fra højskolen og fra grundtvigske 
kredse i det hele, saa nær, at han næppe kan siges at falde uden for 
rammen. Og mange andre af forbrugsforeningernes ledende mænd har 
været direkte paavirkede af højskolen.

Da andelsbevægelsen i slutningen af 90’erne var blevet saa omfat
tende og forgrenet, at man følte trang til en centralorganisation, oprette
des Andelsudvalget. Dets første formand blev folketingsmand M. P. 
Biem (1848—1915), der var gammel højskoleelev fra Hindholms og 
Bornholms højskoler. Senere beklædtes denne post i mange aar af An
ders Nielsen, Svejstrup Østergaard (1859—1928). Han havde været baa
de højskoleelev og højskolelærer og blev nu i den første fjerdedel af 
dette aarhundrede andelsbevægelsens førstemand. Ogsaa den nuværende 
formand for Andelsudvalget, Søren Overgaard (f. 1886), der tillige er 
formand for De danske mejeriforeningers fællesorganisation, har været 
paa højskole, baade paa Ollerup og Askov.

Men for højskolebevægelsens indflydelse paa andelsforeningerne be
tyder det mindst lige saa meget, om højskolen har beredt de menige 
medlemmer i andelssammenslutningerne til at virke sammen, til at orga
nisere sig netop paa den ejendommelige maade, som de danske andels
foreninger er udtryk for. Naar man i de angelsachsiske lande paa den 
ene side stærkt har beundret det danske landbrugs indsats gennem an
delsbevægelsen, men paa den anden side gennemgaaende ikke har ment 
at kunne følge i de danske landmænds fodspor, kan det delvis bero paa 
de i disse lande herskende økonomiske og sociale forhold; men det 
hænger tillige sammen med en anden sindets indstilling. Der hersker i 
disse lande en individualisme, en trang til at være sig selv og være sig 
selv nok, som i mange tilfælde hindrer økonomisk samarbejde. Spørgs
maalet er da, om den særlige indstilling hos de danske landmænd, der
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har begunstiget sammenslutningen, i 
større eller mindre grad kan føres 
tilbage til højskolens indflydelse.

Der kan her anføres nogle vidnes
byrd om andelsbondens sjælelige 
indstilling og højskolens indflydelse 
derpaa. H. Hertel, en flittig land
brugsskribent og gennem mange aar 
sekretær i »Det kongelige danske 
landhusholdningsselskab«, udsendte 
i 1917 bogen »Andelsbevægelsen i 
Danmark«. Heri skrev han efter først 
at have fremhævet, at ogsaa ydre 
forhold og den danske nationalka
rakter har spillet en rolle for andels
bevægelsens blomstring netop hos 
os: »Paa (høj)skolerne fik de unge 
mænd og kvinder viljeslivet, ar- 

bejdslysten og kundskabstrangen vakt, og de forlod skolerne som an
dre mennesker, end da de kom til dem. En strøm af unge søgte fra 
højskolen til landbrugsskolen for yderligere at faa deres kundskabs
tørst stillet, og naar de derefter gik ud i livet, var de bievne øvede i 
selvtænkning og lydhøre overfor gode raad og anvisninger, der var 
vakt hos dem en stærk fællesskabsfølelse, en lyst til at løfte i flok til 
fremme af gode formaal, altsaa netop nogle af betingelserne for an
delsbevægelsens sejrrige gennembrud.« En lille menneskealder senere, 
1942, udtalte højskoleforstander Hans Lund sig i et foredrag (trykt i 
»De danske folkerørelser« 1943) om andelsbonden og hans verden. 
Han siger deri bl. a.: »Til andelsbondens forudsætninger hører den 
gudelige vækkelse, højskolen og det politiske selvstyre.« Og om høj
skolens indflydelse siger han: »Højskolen mødte bondestanden paa et 
kritisk tidspunkt af dens udvikling .... Hans (bondens) udvikling 
kunde let være kommet til at forløbe saadan, at han politisk havde 
dannet et snævert klasseparti — tilløbene var der tydeligt nok hos de 
gamle bondevenner — han kunde i sit arbejde have faaet en ren mate
rialistisk indstilling, og han kunde i sin livsform være blevet præget 
af en uniformerende civilisation. Højskolen gav de unge lejlighed til i
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nogle maaneder at samle sind og tanke om menneske- og folkelivets 
store anliggender, og den gjorde sin gerning ud fra et folkeligt syn, 
d. v. s. et syn, hvor en forpligtende indstilling over for folket som hel
hed var parret med en sans for det ægte danske. Mange af dens Elever 
har paa førende pladser eller ude i rækkerne øvet en gerning, der har 
baaret denne paavirknings mærker.« Og i det følgende anfører han 
saa vel Herteis som andres udtalelser om højskolens betydning for an
delsbonden.

Hvad der særlig bør fremhæves, riaar det gælder selve samarbejdet 
i andelsforetagenderne, er deltagernes ligestilling. Den viser sig først 
og fremmest i, at enhver, der er medlem af et saadant foretagende, ved 
generalforsamlingerne har een stemme og hverken mere eller mindre. 
Trods den fælles skolegang i børneskolen kan det jo ikke nægtes, at 
der i hvert fald i mange egne af landet har været følt en ikke lille af
stand mellem store og smaa, mellem gaardmænd og husmænd. Men naar 
denne forskel er ud jævnet i andelsforeningerne, naar man der kan mø
des paa lige fod og med lige stemmeret, uden at der spørges om, hvor 
meget mælk eller hvor mange grise den enkelte har leveret, hvor meget 
han har købt i brugsforeningen, eller (som ved aktieselskaber) hvor me-
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gen kapital han har indskudt, mærkes deri utvivlsomt den aandelige 
paavirkning fra højskolen. Maaske det danske folk ogsaa bortset fra 
højskolens indflydelse er et mere demokratisk folk end de fleste andre; 
saa skarpe sociale skel som mange andre steder findes ikke hos os. Men 
højskolen har i særlig grad kaldt paa følelsen af forpligtelse over for 
helheden, saa at særinteresser er traadt i baggrunden. Og ud fra sin 
kristelige indstilling har den, maaske uden at eleverne til at begynde 
med blev sig det bevidst, vakt eller styrket den forestilling hos dem, at 
et menneske er et menneske, uanset stand og stilling.

I besvarelsen af spørgsmaalet om højskolens indflydelse paa erhvervs
livet er landbruget ganske naturligt traadt i forgrunden, fordi højskolen 
har haft langt sine fleste elever blandt dets udøvere; men lejlighedsvis 
er der dog peget paa folk fra andre erhverv. Og det er næsten udeluk
kende, hvad der er kaldt den grundtvigske folkehøjskole, som er dra
get frem, fordi den har været hovedstrømmen, og fordi den i det tids
rum, der historisk kan overses, har haft langt den største betydning. 
Der er utvivlsomt udgaaet gavnlige paavirkninger, ogsaa i den retning, 
det her drejer sig om, fra indremissionske skoler, arbejderhøjskoler og 
de andre arter af skoler for voksne unge, hvori højskolebevægelsen ef- 
terhaanden har forgrenet sig. Men disse paavirkninger ligger for en stor 
del saa nær op ad nutiden, at deres resultater op igennem menneskers 
hele liv endnu ikke kan overses. Og det forhaandenværende tilgænge
lige materiale er ogsaa sparsommere. Der er allerede peget paa, at en 
virkelig fyldestgørende udredning af det foreliggende spørgsmaal næppe 
lader sig gennemføre. Men de, der kender forholdene, vil sikkert mødes 
i den overbevisning, at medens folkehøjskolernes velsignelsesrige virk
ninger fortrinsvis maa søges i, at de har meddelt mennesker indre vær
dier, som hverken kan ses eller vejes, er der ogsaa her i Danmark blevet 
gjort dygtigere praktisk arbejde og blevet vist mere vilje til samarbejde, 
end hvis vort folk skulde have levet sit liv uden disse skolers frugtbar
gørende indflydelse.



HØJSKOLEN OG POLITIKKEN
Af

TORMOD JØRGENSEN

Man kan tænke sig tre slags skoler for livet, kirkeskolen nemlig, 
borgerskolen og den lærde skole, der naturligvis må have samme 

forskellighed som det tilsvarende liv; men ligesom det kun var borger
skolen, man i Roskild og Viborg savnede, skal det også være den, jeg 
her vil dvæle ved, og kan det så meget bedre, som det er den eneste, 
der kan være fælles for os alle. Danske borgere, oplyste og nyttige bor
gere, kan og skal vi nemlig alle være.«

I disse linjer fra skriftet »Skolen for livet« (1838) har Grundtvig kort 
sammenfattet, hvordan han havde tænkt sig sin højskole, »skolen i Soer«, 
og hvad den skulde udrette. Og ganske vist blev højskolen ikke virke
liggjort sådan, som Grundtvig havde ønsket, hvad der bidrog til, at den 
gennem de første halvhundrede år som helhed kun fik bondestanden i 
tale, men alligevel udrettede den også under de forhold meget af, hvad 
Grundtvig havde ventet; dens bedste elever blev virkelig oplyste og nyt
tige danske borgere og gjorde en sådan indsats i folkets liv, at en kritisk 
iagttager som Georg Brandes 1902 måtte indrømme, at »Grundtvigs livs
værk er en af de hovedhjørnesten, på hvilke det Danmark, som består, 
er bygget.«

Når Grundtvig skrev, at man havde savnet borgerskolen i stænder
forsamlingerne, tænkte han vel også på disse forsamlingers bonderepræ
sentanter. Selv om de gennemgående var nogle af standens fremmeligste 
mænd, følte de vistnok alle mere eller mindre stærkt savnet af tilstrække
lig oplysning. Derom vidner den rørende beskedne udtalelse af gård
fæster Hendrik Larsen i Roskilde stænderforsamling netop i 1838: 
»Mange agtværdige mænd har i den senere tid gennem forskellige blade 
oplyst, at bondestanden er en lige så hæderlig stand som enhver anden.« 
Skolen i Rødding rejstes udtrykkelig for at hjælpe de sønderjyske bøn-
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der til mere oplysning og dannelse og derved skaffe dem samme agtelse 
som andre stænder. Og da Bondevennernes selskab 1846 offentliggjorde 
sit program, krævede dettes første punkt en bedre skoleundervisning til 
fremme af borgerlig lighed. Ikke blot skulde almueskolen forbedres, men 
staten burde også gennem en slags middelskoler skaffe bondestanden 
nogenlunde billig adgang til en undervisning, som gik ud over det nød
tørftigste.

Men Grundtvigs tanker gik videre end til bønderne. Hans borgerskole 
skulde ikke alene hjælpe dem til at blive oplyste og nyttige danske bor
gere, men også og fuldt så meget den øvrige del af folket: herremænd, 
bymænd, embedsmænd og de lærde. De var nok på mange områder 
mere oplyste og dannede end bønderne, men havde netop derfor så meget 
sværere ved at anerkende dem som medborgere. Denne kløft i folket var 
det, borgerskolen skulde fylde, så folket kunde blive ét. En sådan ud
vikling vilde naturligvis kræve tid, men fandtes den gode vilje på begge 
sider, var dette netop kun et tidsspørgsmål. Grundtvig tænkte sig skolen 
i Soer som det lykkelige mødested, hvor de fremmeligste unge fra alle 
sider og med alle anskuelser kunde samles og gennem frugtbart samliv, 
kort eller langt, lære at se gode medborgere i hinanden og derefter vende 
tilbage og sprede denne opfattelse hver i sin kres.

Sådan kom det ikke til at gå, skønt forholdene på et vist tidspunkt 
syntes at ville fremme Grundtvigs ønske. Forårsmånederne i 1848 vakte 
en samfølelse i det danske fok, som tilsyneladende fyldte alle kløfter. 
Men denne samfølelse forsvandt, da den sattes på prøve. Hele landet 
sang om den tapre landsoldat, men da Tscherning krævede, at de hidtil 
værnefrie klasser også skulde gå ind under den almindelige værnepligt, 
vakte det megen harme. Og junigrundlovens lige og almindelige valgret 
øgede denne harme. Den store samling i folket opløstes i politisk strid.

Under sådanne forhold begyndte højskolen sin gerning, ikke som 
den for hele folket fælles borgerskole, men som »højere bondeskole«. 
Naturligvis måtte den præges af denne ensidighed, derunder også poli
tisk, men som helhed undgik den dog gennem mange år at blive politisk 
omstridt. Dette skyldtes i høj grad Koids indsats. Han vilde jo lære de 
unge at tro på Guds kærlighed og Danmarks lykke, og det gjorde han 
så godt, at han blev forbilledet for det første slægtled af højskolemænd 
og derigennem en hovedkraft i bondestandens grundtvigske vækkelse. 
Men derved blev højskolen mere kirkeskole, end Grundtvig havde tænkt.
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Særlig lige efter 1864, da de mange højskoler rejstes, føltes Koids skole
syn imidlertid som det helt rigtige, og Grundtvig selv lyste det i kuld 
og køn paa vennemødet 1866. Men samtidig må det huskes, at Grundt
vig kort før sin død udtalte: »Det er godt nok med de mange folkehøj
skoler, som nu er rundt omkring i landet; men skal folkehøjskolesagen 
virkelig have en fremtid, så må den have et stærkt brændpunkt, hvorom 
den hele bestræbelse kan samle sig.« Og at han hermed tænkte på den 
for hele folket fælles borgerskole, viste han ved i 1872 at udgive sine 
»Småskrifter om den historiske højskole« som et testamente til sine 
venner.

Efter 1864 fulgte nemlig 1866, da den reviderede grundlov genåbnede 
stænderkløften i Danmark. Grundtvigs og Tschernings fælles kamp mod 
dette tilbageskridt gjorde et stærkt indtryk på bønderne og var med til 
at give dansk politik et barskere præg, som også påvirkede højskolens 
liv. Det bør dog siges, at de højskolemænd, som varigt gik ind i rigsdags
arbejdet — Høgsbro, Fr. Bojsen, Klaus Berntsen o. fl. — som helhed 
hørte til venstres fredsommelige fløj. Op gennem 70erne og 80erne vok
sede den politiske kamp i bitterhed og nåede sit højdepunkt i provisorie- 
årene. I de tider var det svært for højskolemænd, som ikke fuldtud delte 
venstres opfattelse. M. Steenstrup nægtede nok i 1886, at højskolerne 
var politiske, men det var de alligevel.

Stillingen blev ikke lettere for højskolen derved, at brandesianismen 
og socialismen nu meldte sig som medbejlere til ungdommens gunst. 
Selv om disse strømninger foreløbig mest holdt sig til byerne, hvor høj
skolen hverken dengang eller senere fandt synderlig grobund, dukkede 
de dog nu og da op ude i bondelandet som urovækkere. Et lærerigt 
eksempel herpå er Akjærs ophold på Askov i vinteren 1887—88. Når 
man læser hans skildring deraf i »Drengeår og knøsekår« og husker, at 
den er nedskrevet over tredive år senere og farvet af disse tredive års 
oplevelser, fristes man til at spørge, hvordan den vinter kunde være gået, 
hvis Akjær var kommet til Soer i stedet for til Askov, og hvad følgerne 
deraf kunde være blevet for ham som digter.

Når højskolen trods alle vanskeligheder voksede sig stærk og vandt 
ry i århundredets sidste tredjedel, skyldtes det bondestandens væl
dige fremgang. Dengang rejstes valg- og frimenigheder, byggedes 
højskoler, friskoler og forsamlingshuse, hvori holdtes kirkelige og folke
lige møder og øvedes gymnastik. Landbrugsskoler og landboforeninger
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opstod, og bønderne overvandt en hård økonomisk krise uden stats
hjælp ved resolut driftsomlægning, slid og sparsommelighed og ved at 
skabe den i dansk landbohistorie skelsættende andelsbevægelse. Hus
mandsrejserne vakte de sløve og modløse småbrugere. Og i forbund med 
byarbejderne og de frisindede borgere sejrede bønderne over provisorie- 
regimentet og kørte højre træt. Når har danske bønder oplevet en lig
nende opgangstid? Og selv om mange andre årsager medvirkede dertil, 
var hovedårsagen dog den grundtvigske påvirkning, som udgik fra 
højskolerne. Dengang var de i fortroppen. Det hed: »Hvor der rejses 
en mejeriskorsten, bor der en grundtvigianer.« De, som havde den lykke 
som børn og unge at opleve alt dette på nært hold og med åbent sind, 
kan med Bjørnson synge om det »syn i glød, som siden os maner 
indtil vor død«. Og som unge studenter frygtede de hverken Marx eller 
Brandes — kendte ganske vist ikke stort mere end deres navne — for 
de følte sig båret af så rigt og stærkt et livssyn, at de intet savnede.

Men »har vi toppet, må vi dale«. På et i 80erne almindeligt billede af 
venstres fem førere sås højskolemændene Bojsen og Høgsbro sammen 
med politikerne Berg, Holstein Ledreborg og Hørup. Men valget i 1895 
trængte Bojsen helt i baggrunden, skønt han ved forliget året forud 
havde muliggjort Estrups afgang og dermed den slutkamp mod højre, 
som gennemførtes i de følgende syv år. Dengang lagde man dog mindre 
mærke dertil, fordi man var så vant til strid mellem de forskellige venstre- 
grupper, og slutkampen desuden så nogenlunde samlede hele opposi
tionen i en folkefront, ved hvis ledelse J. C. Christensen grundlagde sin 
anseelse. Men da ministeriet Deuntzer dannedes i 1901 (»systemskiftet«), 
rummede det ingen højskolemænd. Højskolen var ikke længere i for
troppen.

Systemskiftet opløste folkefronten, i stedet for at det skulde have 
fæstnet den. I 1878, da hundredårsdagen for Grundtvigs fødsel nær
mede sig, havde Otto Møller, Jens Nørregård og andre slået stærkt til 
lyd for nu at rejse skolen i Soer. Grundtvigs manende ord om dens nød
vendighed og den voksende politiske strid dannede en virkningsfuld 
baggrund derfor. Disse i god forstand konservative mænd håbede, at 
Soer skulde give et klarere folkeligt overblik, end de små højskoler ev
nede, og lære folkets førere at betragte hverandre som medborgere og 
have det fælles bedste for øje. Resultatet blev en udvidelse af Askov, 
og Askov har udrettet meget, men erstatte Soer kunde den ikke.
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I stedet for folkelig samling fulgte altså i 1901 opløsning. Socialdemo
kraterne trådte straks i opposition, og Bojsens meningsfæller forholdt 
sig afventende. Bojsen selv forlod rigsdagen. I 1905 udskiltes yderligere 
det radikale parti. Endnu i nogle år havde J. C. Christensen ledelsen, men 
Albertikatastrofen rystede hans stilling. Til gengæld muliggjorde den en 
samling af hans og Bojsens tilhængere i et fælles venstre, hvori gård- 
mændene dannede hovedstyrken. Af stor betydning var det, at hus- 
mændene samtidig organiserede sig som en selvstændig socialpolitisk 
bevægelse, der i jordspørgsmålet stod det radikale parti meget nær.

Dette var ikke tilfældigt. I 90erne var jordspørgsmålet blevet drøftet 
ivrigt herhjemme, ikke mindst blandt højskolefolk. Mange så i georgis
men den rette løsning. Ophævedes jordmonopolet, vilde adgangen til 
jorden lettes for den ubemidlede landboungdom. Men statshusmands
loven af 1899 og skattelovene af 1903 pegede den modsatte vej. Den før
ste skabte jordbrug, der var for små til at leve af, samtidig med at den bi
drog til at hæve jordprisen, og skattelovene berigede de daværende inde
havere af store og middelstore landbrug på det øvrige samfunds bekost
ning og hævede yderligere jordprisen til skade for fremtidige jordbrugere, 
både store og små. Disse love bidrog meget til at sætte skel mellem gård- 
mænd og husmænd og svækkede derved landbostanden. I stedet skulde 
gårdmændene have søgt at skaffe husmændene jord nok til, at bondestan
den kunde havde udgjort en faglig og politisk enhed fra øverst til nederst. 
Indvandringen til byerne var da blevet mindre, og bondestandens politi
ske betydning større, hvilket havde spillet ind i andre samfundsforhold og 
blandt andet givet den daværende højskole større virkefelt. Men sådan 
gik det altså ikke. Gårdmændenes ledere havde ikke været på Soer.

Det kan ikke undre, at højskolen under al denne opløsning fastholdt 
den gamle prøvede forbindelse med gårdmændene. Men det betød tillige 
forbindelse med venstre, og venstre indtog ikke længer samme stilling 
i folkelivet som i 70erne og 80erne. Dengang gik det i spidsen for den 
folkelige udvikling, nu nøjedes det mere og mere med at søge at hævde 
sin engang vundne indflydelse. Og det gik højskolen på samme måde; 
i stedet for at lægge ny jord under ploven nøjedes den med at »pløje 
de gamle furer lige«. Og det, skønt der lå store områder af ny jord og 
ventede på ploven: byarbejdernes stadigt voksende skarer, husmændene 
og landarbejderne.

Under disse forhold rejste Briicker i 1909 Soerfanen på ny. Denne
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gang var anledningen ikke en historisk mindedag, men frygten for, at 
højskolen, hvis synskres og virkefelt allerede var snævert, skulde blive 
yderligere indsnævret ved fremkomsten af konkurrerende skoleformer. 
1908 havde husmændene rejst Odense husmandsskole, og 1910 fulgte 
arbejderne eksemplet i Esbjerg. En sådan udstykning kunde volde endnu 
mere folkelig splittelse i stedet for samling, hvis nemlig hver skoleform 
rendyrkede sin klasses særmeninger. Det blev mere og mere klart, med 
hvor stor ret Grundtvig havde hævdet nødvendigheden af et stærkt 
brændpunkt, hvorom den hele bestræbelse kunde samles.

Brückers artikler vakte efterhånden opmærksomhed, og de politiske 
forhold syntes at komme ham til hjælp, da Kl. Berntsen i somren 1910 
dannede ministerium med J. Appel som kultusminister og to så gode 
højskolevenner som Jensen-Sønderup og Thomas Larsen på andre mini
sterposter. Danmark har hverken før eller siden haft et så udpræget 
højskoleministerium.

Alligevel mislykkedes forsøget også denne gang. Resultatet blev som 
i 1878 en udvidelse af Askov og desuden et større statstilskud til samt
lige højskoler. Det var oven i købet selve Foreningen for høj- og land
brugsskoler, som på et forhandlingsmøde i Odense 2. januar 1912 med 
21 stemmer mod 16 — større var forskellen ikke — forkastede Brückers 
resolution: »Forsamlingen udtaler sin tilslutning til et arbejde for nu at 
virkeliggøre Grundtvigs tanke om en højskole i Sorø«.

Under forhandlingen havde Appel åbent erklæret, at Askov ikke sti
lede imod at blive Grundtvigs Soer, men gav sin undervisning ud fra 
et kristent livssyn. Forsamlingen måtte altså være klar over, at den ved 
sin afstemning afviste borgerskolen, som kan være fælles for alle, og 
valgte kirkeskolen, som ikke kan være det. Ikke helt uden grund drog 
et dagblad den slutning af afstemningen, at hermed var Soertanken gået 
ind til den evige hvile

Det mest nedslående var dog, at de 21 dybest set afviste Grundtvigs 
syn på friheden som vilkår for åndslivets fulde trivsel i kirke og skole. 
Løsenet »Frihed for Loke såvel som for Tor« bunder i troen på, at i 
åndens verden sejrer under fuld frihed til syvende og sidst sandheden 
over løgnen. Den tro drager den bedste ungdom til sig, den, der som 
Kristoforus vil tjene den stærkeste. Angst for kampen opfatter de unge 
let som tvivl om sejren, og så fristes de til at søge andetsteds hen. Den 
tro gjaldt for Grundtvig også i kristenlivet, og derfor ængstedes han
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ikke for dettes skæbne i en åndsfri borgerskole. Derfor kunde han sige 
til sin unge ven Frederik Barfod: »De er ikke kristen endnu, og De 
bliver det måske sent; men for Dem har jeg ingen angst, ti De er et 
sandhedskærligt menneske og vil derfor også finde sandheden her eller 
hisset.«*)

Tre fjerdingår senere viste ministeriet på et andet område, at det lige
som Grundtvig »valgte friheden med alle dens farer«, da nemlig Kl. 
Berntsen 23. oktober — årsdagen for den grundlovgivende rigsforsam
lings åbning i 1848 — fremsatte sit grundlovsforslag. På grund af stridig
heder, som ikke skal omtales nærmere her, endte forhandlingerne om 
dette forslag i første omgang med et folketingsvalg i maj 1913, hvorved 
radikale og socialdemokrater fik flertal. Til trods herfor opfordrede de 
to partier for sagens skyld ministeriet til at fortsætte, men Kl. Berntsen 
fandt det rettest at træde tilbage. Så dannede Zahle et radikalt ministe
rium, som på grund af krigen blev siddende lige til 1920.

Under videre forhandlinger førtes grundlovssagen frem til en lands
tingsopløsning i 1914 — den første siden 1866. Udfaldet af det påfølgende

*) Richard Petersen: »Frederik Barfod«, s. 120.
Danmarks Folkehøjskole 27
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valg syntes på forhånd tvivlsomt; men ligesom tilliden til den lige og 
almindelige valgret havde præget Kl. Berntsens grundlovsforslag, præ
gede den nu gårdmændenes afstemning ved landstingsvalget. Med en 
tak til højskolen før systemskiftet, som havde været med til politisk at 
oplære disse landstingsvælgere, mindedes mange dengang ordet om gam
mel kærlighed, som ikke ruster. Resultatet blev et stort flertal for for
slaget. Da rigsdagen samledes i juli for at føre sagen til ende, viste der 
sig imidlertid nye vanskeligheder, og da krigen udbrød i august, fik 
regering og rigsdag foreløbig andet at tænke på. Men Danmark slap for 
at blive inddraget i krigen, og i vinterens løb blev grundlovsforslaget 
atter taget op og gennemført. Det fik kongens underskrift 5. juni 1915, 
men trådte på grund af krigen først i kraft 1918. Kløften fra 1866 var 
atter blevet fyldt, ikke mindst takket være højskolens indsats i de gode 
gamle dage.

Havde ministeriet Berntsen været højskolepræget, gjaldt det modsatte 
om ministeriet Zahle i dets oprindelige skikkelse. Man skulde derfor 
på forhånd ikke have ventet megen grundtvigsk politik fra det, men 
det gik på adskillige områder anderledes. Dette er måske det stærkeste 
bevis på, hvor dybt grundtvigske tanker dengang havde påvirket hans 
landsmænd. Selv »Politikens« folk tog hensyn dertil.

Således er Grundtvigs krav om præstefrihed som det nødvendige 
modstykke til lægmandsfriheden i folkekirken aldrig blevet praktiseret 
bedre end i Arboe Rasmussen sagen. Samtlige bisper krævede denne 
præst dømt til embedsfortabelse som vranglærer. Højesteret frikendte ham 
desuagtet som »værende i begrundet tro«. Her var lagt op til stor kirke
kamp. Men Zahle tog den tidligere højskolelærer pastor Povlsen til 
kirkeminister, og han løste konflikten så klogt og lempeligt, som tænkes 
kunde. Og samtidig lærte befolkningen, hvor farlig en kirkeforfatning 
kan blive. Det var bisperne, kirkens ledere, som vilde præstens trosfri
hed til livs, og den verdslige højesteret, som værgede denne frihed. Det 
ligger nær at vente samme resultat, hvis en kirkedag nogen sinde skal 
styre folkekirken i stedet for den verdslige rigsdag.

I et andet stridsspørgsmål, som nu er glemt hernede, men huskes på 
Færøerne, traf Povlsen en lige så grundtvigsk afgørelse, nemlig da han 
udnævnte J. Dahl til færøsk provst. Her stod kampen om modersmålets 
ret i et lille frændefolk. Denne ret blev anerkendt, og derved hindredes
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det beklagelige modsætningsforhold mellem Danmark og den færøske 
selvstyrebevægelse i at brede sig til det kirkelige område.

Af ministeriet Zahles øvrige gerninger stemmer også følgende med 
grundtvigsk tankegang: overenskomsten mellem Danmark og Island i 
1918, jordlovene af 4. oktober 1919 og grænsedragningen 1920. Hoved
æren for den islandske overenskomst tilkommer vistnok for øvrigt J. C. 
Christensen. Oktoberlovene opfyldte en af junigrundlovens løfteparagraf
fer, og det brugseje, de indførte, passer godt til, hvad Grundtvig 1849 
skrev i Danskeren: »Ethvert folk er sit fædrelands grundejer — — — 
så det er kun nytten og brugen af jorden, der regelmæssig kan fordeles 
ved landsloven og blive genstand for køb og salg, og disse ting bør da 
ordnes ved love, som har fælles bedste for øje.« Desuden rettede oktober
lovene to slemme fejl ved den tidligere statshusmandslovgivning: de 
skabte tilstrækkelig store brug og øgede ikke jordpriserne. Derved styr
kede de bondestanden, hvori Grundtvig så folkets marv. Grænsedrag
ningen lagde ministeriet i hænderne på H. P. Hanssen, en anden af høj
skolens,. gode sønner, og det lykkedes ham trods Flensborgrøret at få 
grænsen sat ved den frie folkeafstemning, som havde været hele folkets 
håb siden 1866. Tilmed gav afstemningen det glædelige resultat, at i det 
store og hele havde grænsen mellem dansk og tysk flertal ligget fast lige 
siden »sprogafstemningen« i 1867, bortset fra Flensborg, der i de 53 år 
ved hovedsagelig tysk indvandring var vokset til det tredobbelte. Dette 
resultat skyldtes ikke mindst højskolen, men det viste sig også her, at 
den ikke i synderlig grad havde fået bybefolkningen i tale.

I denne sammenhæng skal nævnes den betydning for udviklingen i 
Sønderjylland siden genforeningen, Appels sønderjyske skoleordning 
har haft.

Under den politiske strid, som fulgte efter systemskiftet, mindskedes 
på et bestemt område højskolens betydning for gårdmandsstanden. Nu 
da denne skulde sikre sin sejr, følte den i stigende grad savnet af en ud
dannelse, som kundskabsmæssigt kunde ligestille den med modstander
ne. Her kunde højskolen i den almindelige form ikke forslå. Heller ikke 
Askov med sit trevinters kursus. Havde Soer været til, kunde den have 
løst opgaven. Nu søgte bondesønner i stigende tal gennem de mellem- 
og realskoler, som skoleloven af 1903 kaldte frem rundt om i landet, 
vejen til universitetet eller de andre højere læreanstalter. Men de bonde
sønner, som gik den vej, havde ingen brug for højskolen. Selv de, der

27*
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nøjedes med en realeksamen, fandt ofte et højskoleophold overflødigt.*) 
Denne kundskabsdyrkelse svækkede sansen for den åndelige påvirk
ning, hvori højskolen siden Koids tid havde set sin hovedopgave. I ste
det trådte respekten for »reel viden«, hvis økonomiske betydning den 
stigende landbrugsfaglige oplysning stærkt understregede. Men dette 
førte igen til, at målet for bondestanden mere og mere blev det økono
miske udbytte. »Det begyndte med Birkedal, men endte med Munke
dal.« De stigende konjunkturer, ikke mindst i krigstiden, forstærkede 
hele denne udvikling. Samtidig trængte de med de stigende konjunkturer 
følgende stigende ejendomspriser stadig flere af den ubemidlede landbo
ungdom ind til byerne, hvor de som regel havnede i arbejderpartiets ræk
ker. Og derinde mødte de den samme kundskabsdyrkelse som ude på landet.

I 20ernes politik mærkedes ikke meget til højskolen. Dønningerne ef
ter krigsårenes kampe om prisregulering og mange andre forhold holdt 
sig længe og forstærkedes yderligere ved bankkrak, valutasvingninger 
og andre vanskeligheder. Stejle krav fra venstreside om kræfternes frie

*) Havde den »Viborgvej« været banet, som J. Nørregård 1881 efterlyste i sit skrift 
»Sorø og Viborg«, kunde den måske have bødet herpå. Nu forsøgte Blågård det, men 
havde ikke rigtig held med sig.
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spil i det økonomiske liv med tilhørende skarpe udfald mod fagforenin
gerne, nedskæring af de offentlige udgifter m. m. hidsede yderligere 
sindene.

Paa denne baggrund dannede Stauning sit andet ministerium i 1929. 
Det talte ni socialdemokrater og tre radikale og skulde kun arbejde med 
sådanne opgaver, hvorom de to partier på forhånd kunde enes. Trods 
spot og onde forudsigelser blev samarbejdet varigt og frugtbart. Det 
blev for øvrigt stillet på en hård prøve, da landet halvandet år senere 
ramtes af en voldsom økonomisk krise. Den affødte i 1933 det såkaldte 
Kanslergadeforlig mellem regeringen og venstre. I stedet for kræfternes 
frie spil og nedskæring bragte det planøkonomi og store offentlige til
skud både til arbejderne og bønderne. Derud over affødte dette forlig 
mange andre vigtige love.

Nye vanskeligheder fulgte, men blev overvundet, og efter at et par 
folketingsvalg yderligere havde styrket regeringen, gav et landstings valg 
i 1936 den også — for første gang — flertal i dette ting. I stedet for nu 
at genoptage et tidligere forslag om landstingets afskaffelse lod Stauning 
en kommission med repræsentanter for alle de store partier udarbejde 
forslag til en ny og mere tidssvarende forfatning. Det gennemførtes i 
rigsdagen mod venstres stemmer, men fik ikke tilstrækkelig tilslutning 
ved den afgørende folkeafstemning. Det havde imidlertid vist regerin
gens ønske om at styrke det politiske samarbejde ved hensyntagen til 
alle sider, og udfaldet svækkede derfor ikke dens stilling.

Under Staunings ministerium blev der vist samme imødekommenhed 
over for grundtvigske tanker som under ministeriet Zahle. Trods stærke 
bestræbelser fra anden side blev en påtænkt kirkeforfatning ikke gen
nemført, og Borgbjergs skolelov blev under Jørgen Jørgensens ledelse 
på flere punkter ændret i grundtvigsk retning. Det blev saaledes stillet 
både lærere og elever frit, om de vilde deltage i folkeskolens religions
undervisning. Samtidig øgedes statens støtte til ungdomsskolerne, uden 
at der stilledes modkrav om mere indblanding eller kontrol.

Under sådanne forhold voksede viljen til samarbejde sig så stærk, at 
den kunde bære det samstyre, som på grund af de særlige forhold ind
førtes i 1940.

Men når hovedlinjen i dansk politik gennem snart hundrede år så
ledes har ført fra splid til samling, melder det spørgsmål sig, om resul
tatet var blevet bedre, hvis skolen i Soer var blevet rejst i tide.
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Hertil er at svare, at i disse mange år er meget værdifuldt blevet øde
lagt eller hæmmet, som skolen i Soer måske kunde have hjulpet til at 
bevare eller fremme. Og i hvert fald har højskolen selv lidt derunder.

Ære være Kold og andre gode højskolemænd og deres gerning! Det er 
dog uimodsigeligt, at højskolen aldrig nåede ud til hele folket, sådan 
som Soer vistnok havde gjort. Fra første færd farvedes højskolen reli
giøst og indstilledes på bondestanden alene, og den fik aldrig den øvrige 
del af folket i tale. Det var et tab for den øvrige del af folket — således 
har højskolemænd i hvert fald lov at tro — men det var også et tab for 
højskolen selv og derigennem for det åndelige liv i folket. Det er sandt, 
at åndeligt liv intetsteds står højt i nutiden, men det kunde vistnok have 
været anderledes i Grundtvigs fødeland.

Derpå tyder i hvert fald den tilslutning, professor Hal Koch fik, da han 
i efteråret 1940 holdt sine Grundtvigforedrag for studenterne paa univer
sitetet, og da han siden talte ud over landet, var tilslutningen lige så stor. 
Lad være, at 9. aprilstemningen og Hal Kochs veltalenhed bidrog meget 
hertil, den inderste og egentlige forklaring er dog den, at her klang Skræp, 
her talte den danske folkeånd, som den hundrede år tidligere havde talt 
gennem Grundtvig, ikke om det kristelige, som aldrig kan blive fælles 
for os alle, men om det menneskelige og folkelige, som bør og kan være 
fælles for os alle, for »oplyste og nyttige danske borgere kan og skal 
vi alle være.«

Ganske vist møder hver borger med sine særlige erfaringer og menin
ger, men borgerskolen skal oplære os sådan, at disse særmeninger klinger 
harmonisk sammen som de forskellige instrumenter i orkestret, skal op
øve os sådan i politik, at vi for at bruge Hal Kochs yndlingsudtryk 
handler honnet og anstændigt mod hverandre. Hal Koch manede frem 
af glemselen Grundtvigs syn på højskolen og politikken, og det var dette 
syn, der fængede i de unge sjæle og fik dem til fra alle sider — eller 
dog fra næsten alle sider — at melde sig til dansk ungdoms samvirke.

Som Grundtvig stiler Hal Koch mod en skole. Han kalder den be
skedent og klogt lederskole, ikke skolen i Soer. Navnet lederskole er for 
øvrigt godt, naar man gør sig klart, hvad det rummer. Og så udelukker 
det den opfattelse, at skolen absolut skal ligge i Sorø.

Det vilde være den rette måde at fejre højskolens hundredårsfest på, 
hvis den skole rejstes med så stor tilslutning som muligt, helst tilslut
ning fra det hele folk. Arbejderne synes villige dertil; derpå tyder en
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udmærket artikkel af forstander Gammelgård i Arbejderhøjskolens elev
skrift juni 1943: »Har den danske højskole udtømt sine muligheder?« 
Arbejdsgiverne siges at være villige. Det vilde være mere end sørgeligt, 
om det skulde vise sig, at »planen fra grundtvigske krese oftest mødes 
med tavshed eller åbenbar uvilje.« Sådan skriver Gammelgård, at det er 
gået med »Grundtvigs oprindelige højskoletanke«; men det er jo netop 
den, det her gælder, selv om navn og form er anderledes.



IV
FOLKEHØJSKOLENS FORHOLD TIL 

ANDRE SKOLEFORMER



FRISKOLEN
Af

ANTON MIKKELSEN

Da den kendte Friskolelærer Rasmus Hansen i Vejstrup i Foraaret 
1856 skulde forlade Koids Højskole i Dalby, spurgte han Kold, 

hvordan han fra først af havde kunnet sige saa bestemt, at han netop 
skulde paa hans Skole, selv havde han nærmest tænkt at tage til Hind
holm. Kold svarede da: »Ja, vi har jo Rødding og Hindholm og et Par 
Skoler til; men de sidste har endnu ikke tonet Flag, saa dem regner vi 
ikke med. Rødding kom først; den skal være Grænsefæstning mod Tysk
heden. Dernede har Striden fra gammel Tid staaet mellem Dansk og Tysk, 
Rødding vil opdrage Kæmper til denne Strid, og det er jo ret og godt. 
Hindholm ligger paa Sjælland; der har Herremændene og Adelen stor 
Magt. Den Skole er rejst af Bondevennerne til Kamp mod Herremands
vælden; Bønderne vil frigøre sig og styre sig selv; det er ogsaa et godt 
og nyttigt Arbejde. Saa er der min Skole; den Fjende, jeg har rejst Kam
pen imod, er Døden, og den Fjende er os nærmere end baade Tyskere 
og Herremænd, for den bor i vort Hjerte, Side om Side med Livet. Al 
anden Strid taber sig som Bølgeslag i Tiden, men denne Strid varer altid, 
og at ruste sig til den, derom er det, det gælder.«

Allerede i denne Udtalelse fra 1856 er der peget paa en Forskellighed 
i Højskolernes Sigte med deres Undervisning. Der har allerede den Gang 
været en væsentlig national-folkelig og en væsentlig politisk-social Linie; 
de er der endnu og er i Tidens Løb forøget med andre, ikke saaledes, at 
nogen Skole helt og aldeles ligger paa den ene eller den anden af dem, 
men saaledes, at den ene eller den anden af dem kan være mere fremher
skende paa en Skole end paa en anden. Og dette har jo nok baade været 
Højskolens Styrke og Svaghed; Styrke i alt Fald i den Forstand, at Høj
skolen derved har faaet videre Kredse i Tale, Svaghed, fordi det egentlige: 
Livets Kamp mod Døden, som Kold, lidt ubeskedent, giver sin egen Skole 
Eneret paa, til visse Tider og paa nogle Skoler er traadt i Skygge for det 
andet. At det helt har manglet paa nogen Skole, vil jeg i hvert Fald 
nødig tro.
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Friskolen har sine Rødder i den gudelige Vækkelse, der i det 19. Aar- 
hundredes første Halvdel kom i Forbindelse med Grundtvig og hans 
Folk, selv om den først kom til Verden med Koids Friskole i Dalby 1852. 
Men Forholdet var dog nok det, at Friskolen vilde være kommet ogsaa 
uden Kold. Allerede i 1845 var Tanken modnet hos Christen Hansen i 
Vejstrup, og den vilde sikkert være blevet bragt til Udførelse, selv om 
han ikke paa det for Sagen afgørende Tidspunkt havde mødt Kold*); nu 
blev det ham, der kom til at hjælpe Friskolen til Verden, og det skylder 
vi ham stor Tak for.

Baade gennem sin Rod og gennem det, at det blev Kold, der hjalp 
den til Verden, ligger Friskolen helt paa »den Kold-ske Linie«, den, hvor 
det er Kampen mellem Liv og Død, det gælder, det, som ogsaa Grundt
vig adskillige Aar tidligere havde peget saa stærkt paa i sine berømte 
Ord til Marheincke (1836): »Mein Gegensatz ist Leben und Tod.«

Dermed er det givet, at naar Talen er om Højskolens Betydning for 
Friskolen, bliver det de Højskoler og de Tider i Højskolens Historie, 
hvor denne Grundtvig-Koldske Linie i Arbejdet har været mest frem
trædende, der har haft den største Betydning for Friskolen.

Og saa er det da naturligt først at pege paa Koids Skole — i Ryslinge, 
Dalby og Hjallese (Dalum). Den Betydning, den har har haft, kan van
skeligt overvurderes. Han pegede saa stærkt paa Nytten, ja Nødvendig
heden af at faa rejst Friskoler, at den ene kom i Gang efter den anden, 
han uddannede Lærere til dem, »trak dem op, saa de aldrig gik i Staa«, 
han hjalp de smaa, økonomisk svage Kredse med at finde Udveje og var 
i det hele taget utrættelig med Hjælp af enhver Art. Men han var jo 
ikke den eneste. Mon det er for meget at sige, at i Grunden hele det 
første Kuld af Højskolemænd var Friskolens gode Venner og Støtter?

Det er dog rimeligt ogsaa at pege paa Grundtvigs egen Stilling, og 
det skal da nævnes, at da han i 1869 talte ved Aabningsmødet paa Ma- 
rielyst Højskole, drejede næsten hele hans Tale sig om Friskolen:**)

»En Friskolelærer i Jylland har om Skolegerningen stillet to Spørgs- 
maal til mig. Det første er, om ikke Friskolen, som arbejder paa at vække 
og nære Folkelivet, er væsentlig forskellig fra Tvangsskolen, der arbej
der paa at meddele og indskærpe en vis Bogkundskab. Det andet Spørgs-

*) Herom se f. Eks. A. Nørgaard: Vejstrup Valgmenighed og dens Forhistorie, S. 96 f.
**) Talen kan læses i »Dansk Folketidende for 12. Nvbr. 1869 og »Folkebladet Fylla« 

for 20. Nvbr. 1869.
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maal er, om ikke Udenadslæsningen paa Ramse af Troens Ord er at 
tage Guds Navn forfængelig. Begge disse Spørgsmaal maa jeg efter min 
fulde Overbevisning besvare med Jo. Forskellen mellem vore Friskole’r 
og de gamle eller ny Tvangsskoler er ingenlunde hverken Forskellen 
mellem lidt mer eller mindre Umag og lidt mer eller mindre Kundskab 
eller Lys og Mørke; men den er søm Forskellen mellem Liv og Død, 
der umulig kan forliges, men maa strides, hvor de mødes, til den ene 
falder og forsvinder. Den fri Folkeskole er da ogsaa kun blevet mulig 
ved Troen paa ham, der selv er Livet og har overvundet Døden for os, 
saa i Folkeskolen*) oplyses det, hvad Kristendommen gør for det time
lige, ligesom det i Kzrkeskolen oplyses, hvad den gør for Menneskets 
evige Liv. Det maa derfor ikke forundre os, at vi lige saa vel i Folke
skolen*) som i Kirken har Dødbideriet imod os, og at vi derimod i Fol
keskolen*) kan have dem med os, som i Kirkeskolen er stik imod os**).«

*) Ordet »Folkeskolen« er her stadig brugt som Modsætning til Kirkeskolen, og Me
ningen er formentlig stadig den fri Folkeskole, d.v. s. saavel Friskolen som Folkehøj
skolen.

**) De, der (som f. Eks. Sofus Høgsbro) delte Grundtvigs Skolesyn uden at dele 
hans kirkelige Syn.
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Her er ingen forsigtig Balanceren, intet Forsøg paa at bære Kappen, 
i hvert Fald nogenlunde ligeligt, paa begge Skuldre; her tales rent ud 
om Tingene, og det er vel i Grunden ikke noget Under, at naar Grundt
vig og Kold saa saadan paa det og talte saadan om det, saa talte det 
første Kuld af Højskolemænd ogsaa rent ud om Tingene. Og ikke nok 
med det, men deres Elever, der for en stor Del kom fra de vakte Kredse, 
Hold efter Hold, fik Bevidsthed herom og prægedes heraf, saa naar de 
blev Forældre, var det dem intet mindre end en Livssag, at deres Børn 
kom i Friskole, og naar de skulde finde et Sted at sætte Bo, var noget 
af det, der først blev taget Hensyn til, om der var en Friskole saa nær, 
at Børnene kunde faa deres Skolegang der.

Det kan nævnes, at ogsaa Forstandere og Lærere paa Marielyst: 
C. J. Brandt, C. Grove og Morten Eskesen havde megen Forstaaelse af 
Friskolen. Hvad Morten Eskesen angaar, er det jo saa kendt, at det 
ikke behøver nogen nærmere Paavisning; men Grove skrev i »Dansk 
Folketidende« om Friskolernes Betydning, og ogsaa Brandt var en god 
Ven af Friskolen.

Schrøder og Nutzhorn i Askov sendte deres Børn i Skole hos Knud 
Pedersen i Skibelund, og i 1872 udtalte Schrøder*), at om saa hans bed
ste Ven var Statsskolelærer og boede lige ved Siden af ham, vilde han 
dog ikke sende sine Børn til ham, naar de der skulde gaa sammen med 
Børn, der var tvunget til at gaa der; men han vilde se at faa en Friskole 
oprettet.

Det maa ogsaa nævnes, at adskillige Friskolelærere i Schrøders Tid 
— og senere — fik deres Uddannelse paa den udvidede Højskole i 
Askov.

Ogsaa Nørregaard og Baagø i Testrup var Friskolens Venner og Støt
ter. Nørregaard lod sine Sønner gaa i Testrup Friskole og støttede den 
med et anseligt aarligt Pengebidrag, og Baagø, der ingen Børn havde, 
støttede Skolen med nogle Fripladser. Og varmere Ven end Ernst Trier 
i Vallekilde har Friskolen næppe haft. Det kan de nordvestsjællandske 
Friskoler og Friskolekredse tale med om; adskillige af dem skylder ham 
deres Oprindelse. Ogsaa til Fyn strakte hans Støtte sig. Gennem en Aar- 
række støttede han saaledes Sødinge Friskole (Knud Rasmussen) med 
50 Kr. aarlig. Friskolens Jævnhed tiltalte ham stærkt. »Naar Børnene

!) Se »Dansk Folketidende« 14. Juni 1872.
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her i Sødinge,« sagde han i et Foredrag, »skal sige, hvem de gaar i Skole 
hos, siger de ikke, at de gaar hos »Lærer Rasmussen«, men at de gaar 
hos »Knud Rasmussen«.«

Som disse tre i Tiden toneangivende Skoler støttede Friskolen, saa- 
ledes ogsaa andre. Jeg er f. Eks. ikke i Tvivl om, at den Paavirkning, 
mine Forældre havde faaet fra Jens Bek i Mellerup, var stærkt med
virkende til, at de satte saa meget ind paa at faa min Broder og mig i 
Friskole.

Det er næppe for meget sagt, at uden dette første Slægtled af Høj- 
skolemænds klare Forstaaelse af og ubetingede Tilslutning til Grundt
vigs Skoletanker — ogsaa hvad Skolen for Børn angik — var der ikke 
kommet nær saa mange Friskoler i Gang, som der kom. De støttede Fri
skolen ved at sende den deres Børn, ved Pengebidrag — undertiden, 
som Trier, til mere end een Skole. Men endnu mere betød det, at de 
viste deres Elever, hvad denne Skole betød, og indgød dem en Ildhu for 
Sagen, der gjorde, at de unge maatte den Vej, enten det nu blev som 
Lærere eller Forældre. Dermed var de med til at give Friskolen en 
Styrke, uden hvilken den ikke var blevet det, den blev. Og derfor vil 
Friskolen altid staa i Gæld til Højskolen.

Kommer vi saa til andet Slægtled af Højskolemænd, kan det jo ikke 
skjules, at Billedet knap tegner sig saa lyst. Det betyder ikke, at der 
ikke var gode Venner af Friskolen blandt dem, f. Eks. en Mand som 
Povl Hansen i Vallekilde, og det betyder heller ikke, at den ingen Støtte 
fik fra dem. Men tager vi Højskolen som Helhed, kan vi ikke som ved 
første Slægtled pege paa den store Flok. Der var ikke faa iblandt, af 
hvem man fik det Indtryk, at Friskolen for dem kun var en Skole helt 
paa Linje med den saakaldte »Folkeskole«. Og deres Tal synes i hvert 
Fald ikke at være blevet mindre nu i tredje Slægtled, selv om der og
saa i det er, om end ikke mange — det tør jeg ikke sige — saa dog 
gode og forstaaende Venner af Friskolen.

Da »Dansk Friskoleforening« 1911 fejrede sit 25 Aars Jubilæum, ud
talte Alfred Povlsen, Ryslinge: »Er der nogen, der har Grund til at sige 
Friskolen Tak, saa er det Højskolen. De to Skoler har ligget i det samme 
Hjerte og er kommet til Verden paa samme Tid. Vi staar og falder med 
hinanden. Men lad os love hinanden Troskab som hidtil, og at vi altid 
vil værne om det inderste i vort Liv*)!«

*) »Bavnen« 1911, Nr. 47, S. 383.
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Jeg tror, Alfred Povlsen her fik sagt noget centralt, og saa meget sør
geligere er det jo, at vi ikke kan sige, at saaledes er Forholdet i Dag. 
Jeg tør ikke frikende Friskolen for Skyld her. Ganske vist har den altid 
omfattet Højskolen med stor Kærlighed og i den set en Forbundsfælle 
i Kampen for den fælles Sag; men den har jo utvivlsomt været mindre 
missionerende for sin Sag end i Begyndelsen og har derved bidraget til 
at stille sig selv i Baggrunden, en Stilling, som det forekommer mig, at 
Højskolen har været lidt for villig til at lade den beholde. Man kan godt 
faa det Indtryk, at for ikke faa Højskolemænd omfatter Grundtvigs Ind
sats kun Folkehøjskolen, og de glemmer, at baade den fri Børneskole 
og de fri Menigheder hører med. Undertiden kan man fristes til at 
spørge: Er Folkehøjskolen blevet sig selv nok?

At der er en Svaghed i Forholdet mellem Højskole og Friskole i Dag, 
tror jeg ikke er til at komme uden om, og heller ikke, at det er et Tab 
for begge Parter. At Friskolen, der ofte i materiel Henseende staar svagt, 
er den af Parterne, der mærker det mest, er vist lige saa sikkert. Om det 
saa ogsaa ér den, der — aandeligt — taber mest, er en anden Sag. Mere 
end een Gang har Friskolen haft nogen Grund til at tilraabe Højskolen 
Henrik Ibsens Ord: »Min Bror, hvor blev du af?«

I Erkendelse af Rigtigheden af Alfred Povlsens foran nævnte Ord vil 
det ikke være urimeligt nu i Hundredaaret for Højskolens Fødsel at ud
tale Ønsket og Haabet om, at vi igen maa komme hinanden nærmere, 
skal vi sige inden 1952, naar Friskolen naar den samme ærværdige 
Alder.

Et godt Middel hertil vilde det være, synes jeg, om vi kunde komme 
i Gang med at løse en fælles Opgave, hvor der virkelig skulde lægges 
Kræfter i: En saadan mente jeg at se i de Planer om en fri dansk Lærer
skole, der i Begyndelsen af 1943 blev fremsat af Holger Kjær og Ejnar 
Skovrup. De fremsatte dem helt uafhængigt af hinanden; men de faldt 
saa nøje sammen, at det var et slaaende Vidnesbyrd om deres Rigtighed. 
En saadan Skole trænger vi til, og naturligvis er det derfor, vi skal have 
den. Men Opgaven med at rejse den var tillige en Anledning til at tage 
fat i Fællesskab og derved arbejde os sammen.

Højskolen og Friskolen hører sammen, og derfor maa vi finde tilbage 
til Fællesskabet.

I 1904 udtalte »Dansk Friskoleforening«s daværende Formand, Laurs 
Rasmussen, Ringe:
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»Jeg mener, at Friskolens og Højskolens Arbejde og Virksomhed maa 
føre dem nærmere sammen. Friskolen maa føre sine Børn — og man kan 
ogsaa sige unge — til Forstaaelse af Højskolen ved at hjælpe dem til 
Betingelser og Interesser, der fører dem til Forstaaelse af Højskolens 
Betydning, og Højskolen maa gøre Gengæld. Hverken Friskolen eller 
Højskolen kan undværes, saa længe det danske Folk, folkeligt og kriste
ligt, vil tilstræbe at leve et Menneskeliv i Frihed.

Friskolen kan ikke undvære Højskolen, der har særlige Betingelser 
for at vende den offentlige Mening i den rigtige Retning, og som maa 
være med i Arbejdet for Selvstyre paa Skolevæsenets Omraade, et Selv
styre, der ikke gaar gennem Stat og Kommune, men bestaar i, at For
ældrene selv indretter og ordner deres Skolevæsen i Frihed, og Staten 
giver passende Støtte til, at Skolen kan indrettes tidssvarende. Og Høj
skolen maa støtte og hjælpe Friskolen i dens Kamp for Tilværelsen, den 
Kamp, Friskolen maa bestaa i sit Forhold til det offentlige og private 
Skolevæsen [Mellem- og Realskolen], der har rigelige Pengemidler og 
derigennem let kan blænde Folk, saa det synes stort, mens Friskolen er 
saa lille.

Friskolen ef rejst paa Frihedens Grund, og at det er det rigtige Grund
lag, maa Højskolen være med til at fastslaa og give Forstaaelse af, f. Eks. 
ved, at dens Mænd taler varmt og inderligt til Eleverne om Friskolen, 
taler om Friskolen ved Efteraarsmøderne, hvor Folk er særlig lydhøre, 
og lader deres egne Børn benytte Friskolen.

Og Højskolen kan ikke undvære Friskolen. Den staar som et Bevis 
paa, at ingen Magt kan tage Ansvaret for Børnenes Undervisning fra 
Forældrene. Højskolen maa nemlig blandt andre Opgaver ogsaa have 
den at retvende Mennesker, baade Elever og andre. Og er der noget 
Punkt, man i Danmark trænger til at blive retvendt paa, er det sikkert 
dette: at Forældrene føler Ansvaret for og Retten til deres Børn, og at 
Staten kommer til at føle dette som ret og billigt. Jeg tror, at hvis det 
virkelig var saadan, at Højskolen kunde slaa sig til Ro uden at være 
med i Kampen for den fri Børneskoles Bevarelse, saa vilde Højskolen 
snart faa en anden Skikkelse, end den har, og ikke længer være grundt
vigsk.

I tidligere Tid tog Forstandere og Lærere virksom Del i Oprettelse af 
fri Børneskoler, de talte stærke og manende Ord om Sagen og varmede 
Folk op, saa der dannedes Friskoler. Jeg ønsker, at Friskolen og Høj-
Danmarks Folkehøjskole 28
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skolen maa blive bevaret for hinanden i hyggeligt(?) [skal vel være lyk
keligt] og inderligt Samvær.«

Saadan saa Laurs Rasmussen paa Sagen i 1904, og saa vidt jeg kan se, 
er vi ikke kommet hinanden nærmere siden da. Maatte dette ske i 
Aarene, som kommer! Jeg tror, at baade Højskolen og Friskolen, om end 
maaske paa forskellig Maade, trænger dertil.

For adskillige Oplysninger om den ældre Tid, og særlig for Grundtvigs Marielysttale, 
takker jeg fhv. Friskolelærer Jørgen Nielsen.



EFTERSKOLEN
Af

KR. LA COUR PEDERSEN

Iden nordiske Folkehøjskoles Jubelaar skal der ogsaa vidnes om den
Betydning, Højskolen har haft og fremdeles maa have for de øv

rige frie Skoleformer og for hele den frie Folkeoplysningsbevægelse her 
i vort Land, om den skal blive til varig Velsignelse.

En historisk Redegørelse for Aftenskolens, Friskolens og Eftersko
lens Udvikling maa søges andre Steder. Men i Aarets Anledning vil 
jeg paa gammel Højskolevis se dens Gerning i Folkeoplysningens Tje
neste under Billedet eller i den Myte, Bjørnson giver i »Arne«, hvor 
vi hører om: »Hvorledes Fjældet blev klædt.« — Det var Eneren, der 
spurgte den udenlandske Eg: »End om vi klædte Fjældet?«

Men det blev Eneren og Furuen, der gik i Vej. Furuen saa over til 
Birken og spurgte: »Hvad mener du?«

Fjældet laa saa tungt ud over Birken, at hun næppe kunde drage 
Pusten engang. Den saa varsomt op imod Fjældet og sagde: »Lad os 
klæde det i Guds Navn.« Og ikke flere end disse tre var (Aftenskolen, 
Karlehøjskolen og Pigehøjskolen), saa tog de sig paa at klæde Fjældet.

Da de kom et lille Stykke paa Vej, mødte de Lyngen. (Efterskolen). 
Eneren vilde ligesom gaa den forbi. »Nej, tag Lyngen med,« sagde 
Furuen. Den Tid kom, da Fjældet sendte en lille Bæk ned for at se, 
hvad det var for noget Smaatteri, der søgte at kravle op. Men Enden 
blev, at Bækken med raa Latter kastede Lyngen og Eneren, Furuen 
og Birken over Ende. — Det var tydeligt nok; Fjældet vilde ikke blive 
klædt. Men Lyngen ærgrede sig, saa den blev grøn igen, og drog afsted 
opad paa ny. »Frisk Mod!« sagde Lyngen. De andre fulgte efter. Ene
ren, Furuen og Birken fik nyt Mod. Og saa kom Dagen, da Lyngen 
fik det ene Øje op over Fjældkanten. — »Aa nej, aa nej!« sagde Lyn
gen. Eneren kom ogsaa op i stor Undren, og Furuen, og omsider ogsaa

28*
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Birken. Der fik den Hovedet op paa een Gang: »Aa — aa! staar her 
ikke en hel Skog i Klynge, baade af Ener og Lyng, Furu og Birk oppe 
paa Marken og venter paa os!« — »Ja, slig er det at naa frem!« sagde 
Eneren.

Saadan vil vi hilse den danske, ja, den nordiske Højskole, glæde os 
over den og med den, fordi den naaede frem. Ogsaa over, at den nye 
Højskolelov har givet den bedre Betingelser for at vinde længere frem, 
saa den endnu bedre vil komme til at svare til sit Navn, Folkehøjskole. 
Og alle de andre frie Skoleformer maa dertil føje en Tak for, at Høj
skolen har lært dem, at der, hvor Lærerens Evne mødes med Elevens 
Trang, der ligger Højskolens Gerning, som ogsaa de kan virke med 
i hver paa sin selvstændige Maade. Det skal være min personlige Tak 
for, hvad Højskolen har betydet for Efterskolen eller, som det fra først 
af hed, Skolen for Drenge i Overgangsalderen.

Disse to Skoleformer stod fra først af ikke klart adskilte. I det »Ud
kast til Indretningen af en Folkehøjskole i Nordslesvig«, der kom frem 
17. Juni 1844, hedder det: »Vi kalder det en Højskole, fordi den ikke 
skal være nogen særlig Drengeskole, men en Undervisningsanstalt, dels 
for unge Mennesker efter Konfirmationsalderen og dels for fuldvoksne 
Karle og Mænd.« — Og lige saa lidt som Rødding-Mændene var klare 
over den Forskel, der er og maa være mellem Højskolen og Efterskolen, 
var C. Kold det. Fra først af var han fast overbevist om, at 15—18 Aars- 
alderen var den bedste, hvad der tydeligt fremgaar af et Ordskifte, han 
havde med Grundtvig i Maj 1850. Hans første Elever paa Skolen i Rys
linge Vinteren 1851—52 var da ogsaa 13 unge Mænd i Alder mellem 
20 og 14 Aar, hvoraf 3 gik til Konfirmationsforberedelse hos Vilhelm 
Birkedal.

Men allerede ved hans næste Besøg hos Grundtvig i Foraaret 1852, 
da han havde sin Medlærer, A. Povlsen Dal med, sagde han til Grundt
vig: »Ja, nu vil jeg tilstaa, at De var den klogeste, da De paastod, at 
Eleverne skulde være 18 Aar, og ikke Drenge paa 15.«

Disse Ordskifter mellem den danske Folkehøjskoles Fædre viser paa 
afgørende Maade den Forskel, der efter Naturens Orden bør være mel
lem Højskolen og Efterskolen.

Den første frie Skole for Drenge i Overgangsalderen blev forøvrigt 
oprettet af A. Povlsen Dal i Forbindelse med hans Højskole i Galtrup. 
Derfor kan man med nogen Ret, ogsaa paa Forholdet mellem Efterskolen 



og Højskolen, anvende det Ord, Jør
gen la Cour skrev under sit Billede: 
»Den danske Landboskole er et 
Barn af den danske Folkehøjskole 
og maa som denne bygges paa Tro
ens og Folkelivets Grund.«

Der er næppe ret mange Ledere 
eller Medhjælpere ved Efterskolen 
den Dag i Dag, der ikke vedkender 
sig Barneforholdet til den danske 
Folkehøjskole. Det gjaldt i særlig 
Grad dem, der har virket ved de 
saakaldte Grænseskoler: Skibelund 
1874, Hejis 1876, Holsted 1892, Ve- 
stervedsted 1895, Bramminge 1897 
og Skanderup 1914.

Væsentlige Træk af deres Histo
rie findes i Sønderjydsk Skolefor
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A. Kr. Povlsen Dal

enings 50 Aars Jubilæumsbog, men her vil jeg med Tak nævne, at 
Grundlæggeren af den første Grænseskole, Knud Pedersen, som Elev 
paa Rødding Højskole i Konfirmationsalderen lærte, at han var kom
men for tidlig paa Højskole; senere blev han uddannet paa Tønder og 
Blaagaard Seminarier og Elev paa Askov Højskole, saa han har som Læ
rere haft: Jens Lassen Knudsen, Cornelius Appel, Jens Nørregaard, Chri
stoffer Baagø, Ludvig Schrøder og Heinrich Nutzhorn. Og hans Hu
stru, Georgia la Cour, var Elev paa Askov Sommeren 1866, hvad hun 
aldrig blev træt af at prise sin Lykke for. Senere blev hun i tre Aar 
Lærerinde ved C. Appels Pigehøjskole i Rødding. Her lærte hun Knud 
Pedersen at kende. Han var Huslærer for Chr. P. Müllers Børn i Hjer
ting, der havde gaaet i C. Appels Børneskole, indtil den blev lukket 
af de preussiske Myndigheder. Da det snart efter ogsaa blev Chr. P. 
Müller forbudt at have Knud Pedersen som Huslærer, oprettede Knud 
og Georgia et Skolehjem og en fri Børneskole i Skibelund 1874.

To Aar efter blev Lorens Birkedal Lærer ved Friskolen i Hejis. Han 
var født i Rødding og uddannet til sin Lærergerning ved Tønder og 
Blaagaard Seminarier, hvor han og Knud Pedersen blev Ungdomsven
ner. Men da Gdr. Jep Fink ønskede, at der ogsaa i Hejis skulde oprettes
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Husstanden drager til samme Side, i hvert Fald fremad, men ogsaa helst 
opad, om det skal lykkes at faa 5 Maaneder til at give varigt Udbytte 
som Hjælp til Eleverne, saa de kan faa fuldt Udbytte af et fremtidigt 
Højskoleophold 3—4 Aar senere. Derfor maa Efterskolen ogsaa lære 
dem at lytte, saa de kan udnytte det ypperste Oplysningsmiddel for 
voksen Ungdom, det mundtlige Ord. — En jævn god Fortælling er 
og bliver ogsaa paa Efterskolen et vigtigere Led end Undervisning i 
Bøgers Brug: »Hvor der spredes Lys i Ord, der er altid hellig Jord. 
Hvor man det med Lyst annamme, der er Skolen Livets Amme.«

Den, der som Elev paa en Højskole har oplevet dette, vil glæde sig, 
om det enkelte Gange lykkes ham, at lidt af dette sker i hans Lærer
gerning i Efterskolen. Det opleves efter min Erfaring tiest under Sang 
og Oplæsning, eller ved festlige Lejligheder, f. Eks. ved Elevmøder, 
naar det daglige Arbejde er kommen lidt paa Afstand og ligger i Min
dets Glans.

Men Efterskolens Hyldest til den danske Folkehøjskole skal ogsaa 
rumme en Tak for den gode Kundekreds, Højskolen har skabt den. 
Højskolens Arbejde har dyrket Jorden op, saa vi ofte kun behøver at 
harve, hvor den har pløjet. Det ser man tydeligt i Grænseskolernes 
Elevprotokol. De første Elever kom fra Hjem, der stod Højskolen nær; 
men de trak heldigvis Nabobørn med, ja, Slægtninge helt ind i Hjem- 
metyskernes Kreds. —

H. Begtrup har sagt, at Peter Larsen Skræppenborgs Køreture har 
sat Spor i Højskolens Virkekreds; det har de ogsaa i Efterskolens Elev- 
protokoller. Da jeg i 1924 arbejdede med en Bog om Morten Eskesen, 
læste jeg, at C. Kold, i den Tid han var Lærer i 0. Jølby, fik saa stærk 
Indflydelse paa Brødrene Peder og Poul Søndergaard, at de begge be
sluttede at aflægge Brændevin og Tobak; og for paa haandgribelig 
Maade at drukne den gamle Adam kastede de deres Tobakspiber ud i 
en Tørvegrav. — Dagen før havde mine Sommerpiger skrevet en Stil 
om deres Bedsteforældre, og da jeg sidder og retter Johanne Sønder- 
gaards Stil, saa sandelig — der kom Beretningen igen. Det var hendes 
Bedstefar, der havde druknet sin Merskumspibe.

Højskolen har i mange Maader været et Salt, men i ikke mindre Grad 
en Surdejg i det frie Folkeoplysningsarbejde, der er udført ved Efter- 
aarsmøder og i vore Forsamlingshuse, og ved dygtige Penneførere i 
vore Dagblade og Tidsskrifter. Her møder man overalt Højskolens
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Elevmøde paa Rens Efterskole, en af de nye Grænseskoler

Mænd og Kvinder som igangsættende Banebrydere. De har vundet 
Sejre, og de har lidt Nederlag; men altid har de følt sig i den gode 
danske Sags Tjeneste. — Jeg ser dem for mig som en Korshær fylkede 
om den Herre, om hvem vi ved: »Trælle han aldrig har kaaret, men 
kun frivillige Folk!«

Frivilligheden var deres Mærke; det gælder baade Højskolens Lærere 
og dens Elever: »Hver nyde, som han nemmer.« Hvor blev de frigjorte, 
selv om de ikke alle var fribaarne fra Barndommen af; hvem er vel det; 
mange havde trællet i Ramseriets Skole, før de mødte det levende Ords 
frigørende Vidnesbyrd om Livet, der er Menneskenes Lys, det Lys, 
der skinner ind i Mørket, skønt Mørket begriber det ikke.

Hvor var de villige til at aagre med deres Pund. Kun faa, meget faa, 
gravede det ned i Jorden. Den Løn skal de have i deres Eftermæle, 
baade de gamle Friskolelærere, om hvem man med nogen Ret kunde 
sige: »Her gik de under stor Foragt!« — og de gamle ihærdige Folke
skolelærere, Ludvig Chr. Müllers og H. J. Svendsens Elever, der ikke 
nøjedes med det Arbejde i Børneskolen, som var deres Embedspligt,
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og som de, tilskyndet af deres aandsbaarne Lærefædre, søgte at hæve 
op i Frigørelsens Lys, men der ud over, drevet af et indre Kald, vir
kede med af al Evne i Folkeoplysningens Tjeneste i Aftenskolen og 
som Ledere af Foredragsvirksomheden i vore Forsamlingshuse. En nøg
tern Historieforsker, skolet i den materialistiske Forskning, vil ofte 
standse og studse med et Kannitverstan i det forløbne Aarhundrede 
1844—1944, naar han skal klarlægge vort Folks brede Lags selvstændige 
Tilegnelse af Oplysning og Dygtiggørelse, indtil det gaar op for ham, 
at det er Højskolen, direkte eller indirekte, der har virket her. Det er 
Genklang af den frie, stærke Tale om, hvad Haanden griber ej. Sangen 
er Højskolens mest iørefaldende Virkemiddel: »Ikke den, der dvale
binder; den, der tænder Glød paa Kinden, først gør fri og saa gør fro!« 
Højskolen skal prises for, at dens Sangerkor fik lært at dale dybest 
ned i Bondevraa.

Hvem kan fatte det vidunderlige, at den sociale Lovgivning, der i 
andre Lande har kostet blodige Revolutioner, eller da i det mindste bitre 
Kampe under haard Modstand, her i Danmark er baaret frem med Til
slutning fra alle politiske Partier. Her er der en Aarsagssammenhæng 
med Hostrups Verselinjer i de unges Sang ved Indvielsen af Ry Høj
skole: »Vi vil sindigt fremad gaa og ej fra Kampen træde, før selv de 
mindste af de smaa faar Del i Livets Glæde.« — Det folkelige Oplys
ningsarbejde, vor gode Provinspresse har udført, skal ogsaa nævnes; 
ogsaa her møder vi Mænd, i hvis Gerning Højskolen har baaret god 
Frugt. Højskolen skal i sit Jubelaar prises for, at dens bedste Elever 
ikke blot var Ordets Hørere, men ogsaa, frem for mange andre Skolers, 
blev Ordets Gørere, saa Dag og Daad kan kendes i deres Virke som 
Kæmperim. Og vi kan ønske Højskolen i Dag til Lykke med, at de 
ikke, som Aleksander den Store, behøver at græde, fordi der ikke er 
noget tilbage at erobre. Byen er ikke erobret endnu. Men vi har set 
glædelige Forvarsler deri, at Arbejdernes sociale Kamp for bedre Kaar 
ikke er standset ved dette Maal, men fortsætter som en Stræben efter 
højere Maal, en Higen efter at faa Del i hele vor folkelige Fællesarv.

Jeg priser de Højskolemænd, der har Frisind nok til at søge Sam
arbejde med de Folk, der har en noget anden Opfattelse af, hvorledes 
et Oplysningsarbejde for vor Byungdom skal tages op.

Aldrig har der været større Trang til Livets Lys end nu, da Verden 
Aar efter Aar, ja, to Gange i eet Slægtled har ravet rundt i Dødens
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Mørke. — »Vidste du dog paa denne din Dag, hvad der tjener til din 
Fred; men nu er det skjult for dine Øjne.« — Er det ikke den egent
lige Krise for Hjem, Folkeslag og Menighed i vor Tid? Og er der ikke 
et lille Lysglimt at øjne deri, at det folkelige forklares? Denne folkelige 
Oplysning er det, Verden trænger til. Maatte Højskolen have Evne til 
at møde denne Trangi Er det ikke den nordiske Folkehøjskoles Op
gave i den Tid, der kommer?



LANDBRUGSSKOLEN
Af

J. C. OVERGAARD

En Fremmed, som besøger en dansk Landbrugsskole og giver sig god
Tid for at leve sig ind i Dagliglivets Forhold der, og som i Forvejen 

har gjort sig fortrolig med Livet paa en almindelig dansk Folkehøjskole, 
vil finde mange Lighedspunkter mellem de 2 Skoleformer. Naturligvis 
er der kendelig Forskel paa Undervisningsplanerne, paa Emnerne for 
Undervisningen og paa de mere afgrænsede Maal, der tilstræbes paa 
Fagskolen i Sammenligning med den mere vidtfavnende Folkehøjskole, 
for hvem intet af Menneskelivets og Folkelivets mangeartede Omraader 
er eller bør være helt fremmed.

Landbrugsskolen er som Højskolen sædvanlig en Kostskole for voksen 
Ungdom, hvor Lærere og Elever færdes i mier eller mindre kammeratligt 
Samvær. Den er som hin demokratisk i sin Form med Lærerne som de 
første blandt Ligemænd, ikke i Kraft af noget officielt Embede, men 
kun med den Autoritet, deres Uddannelse, deres større Erfaring og de
res Evner som Lærere forlener dem med.

Man vil finde de samme Bestræbelser for at skabe et Skolehjem for 
Eleverne, hvor alle skal kunne føle sig indlemmede paa lige Vilkaar uan
set Herkomst, tidligere Uddannelse, Evner og Muligheder, hvor For
standerparret eller Stedfortrædere er det naturlige Midtpunkt, er »Hus
bondefolkene«, der anslaar Hjemmets Tone; men hvor hver enkelt af 
Skolehjemmets Medlemmer er medansvarlige for Dagliglivets Former 
og dets Forløb og for Skolens Forhold saavel indadtil som over for Om
verdenen.

Begge Skoler deler den frie Skoles Kaar. De eksisterer ikke som faste 
Institutioner; men kun i Kraft af og saa længe som de virkelig imødekom
mer en Trang eller tilfredsstiller et Behov i Befolkningen. Dette er Ild
prøven, som maa bestaas saavel af Landbrugsskolen som af Højskolen, og
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Landboskolen ved Lyngby

bestaar de ikke den, maa de falde. Derfor findes der ogsaa langs disse 
Skolers hundredaarige Vej en lang Række nedlagte Skoler, som ikke 
varigt bestod Prøven, selv om de maaske nok i sin Tid har fyldt deres 
Plads paa tilfredsstillende Maade.

Man kan i en Menneskealder være Lærer ved en Statsskole, saavel 
ved Folkeskolen som ved’den højere Almenskole, ja, endog Professor 
ved Universitetet eller anden videnskabelig Læreanstalt uden at egne 
sig for Lærergerningen; men i den frie Skole maa enten uegnede Lærere 
efterhaanden forsvinde, eller Skolen ophøre. Selvfølgelig betyder dette 
ingenlunde, at alle Lærere ved Højskoler og Landbrugsskoler magter 
Opgaven. Der findes vel endog forholdsvis mange unge, uøvede og 
uprøvede Kræfter iblandt; men som Helhed gælder det, at Sorteringen 
er ret skrap, selv om et svagere Led i Kæden en Tid lang kan bæres 
oppe af stærkere og mere egnede Kolleger. Reglen er dog, at hvad der 
ikke kan staa i Kraft af Arbejde og personlig Indsats, det maa falde. 
Dette er Livets Dom over den frie Skole, og her er Højskolen og Land
brugsskolen i samme Baad.
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Af de 2 Skoleformer er Landbrugsskolen for saavidt den ældste af 
Aar, som der eksisterede landbrugsfaglige Skoler før Folkehøjskolens 
Tid; men Landbrugsskolen af i Dag har alligevel Folkehøjskolen som 
Forudsætning. Et stort Tal af dens Elever søger begge Skoler; men da 
sædvanlig i Rækkefølgen: Først Højskolen og derefter Landbrugssko
len. Dette er da ogsaa i god Overensstemmelse med den historiske Ud
vikling.

De ældste Landbrugsskoler, der kun var faa af Tal og med forholds
vis lille Tilgang af Elever, gik oftest under Navne som »Landbrugs
institutter«, »Bondeskoler« o. 1. og havde udenlandske Forbilleder. De 
eksisterede kun en kortere Tid og var delvis en Frugt af de Bestræbel
ser, der efter Landboreformernes og den paafølgende store Landbrugs
krises Tid var fremme for at dygtiggøre og højne den frigjorte Bonde
stand; men Tiden var endnu ikke moden for en Fagskole af den Art.

Den nuværende Landbrugsskole er af typisk dansk Oprindelse. Den 
er en Gren paa den frie Ungdomsskoles store Træ, hvor Folkehøjskolen 
er den egentlige Grundstamme og Landbrugsskolen vel nok det kraf
tigste af de indpodede Skud; men selv om det er Podekvisten, der om
sætter Næringen og bestemmer Frugtens Art, saa er Grundstammens 
Rødder dog fremdeles med til at bringe Næring til Træet. Saadan er, 
billedlig talt, Forholdet mellem Folkehøjskolen og Landbrugsskolen.

Mens Folkehøjskolen daterer sin Tilblivelse fra Aabningen af Rød
ding Højskole d. 7. Novbr. 1844, saa plejer Landbrugsskolen at føre sin 
Oprindelse tilbage — ikke til Den Classenske Agerbrugsskole paa Næs- 
gaard 1799 eller 1849, ejheller til Regeringens Skole paa Mørupgaard 
1830 eller til Krarups Landbrugsinstitut paa Frisendal 1837; men til 
Indvielsen af Lyngby Landboskole 1. November 1867.

Her knæsatte Grundlæggeren af denne Skole, Kaptajn J. C. la Cour, 
det Princip, som efterhaanden blev eneraadende i den danske Land
brugsskole med Undtagelse af Næsgaard, der dog ogsaa i de senere 
Aar er rykket op paa omtrent samme Linie, nemlig Princippet med den 
rent teoretiske Undervisning for voksne unge Landmænd, som i For
vejen skal være fuldt ud fortrolige med Landbrugets praktiske Arbejde; 
thi, som la Cour fremhævede: Praksis læres bedst og mest naturligt ude 
i de almindelige Landbrug.

J. C. la Cour, der allerede tidligere var greben af Folkehøjskolens
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A. Svendsen ]. C. la Cour

Idé, havde den Kongstanke paa samme Skole at forene Folkehøjskolens 
og Landbrugsskolens Undervisning. Planerne for en saadan Skolevirk
somhed fremgaar af følgende, der klart viser hans Tanker om de 2 Sko
leafdelingers indbyrdes Forhold.

Under Landmandsforsamlingen i Odense 1863 var der af en Gods
ejer indledet en Forhandling om, hvorvidt de Bondehøjskoler, hvormed 
der ikke er forbundet noget Agerbrug, kunde virke tilfredsstillende. 
Jørgen la Cour, der den Gang var ung Assistent ved Landbohøjskolen, 
fremkom her med et længere Indlæg, der formede sig som et varmt, be
gejstret Forsvar for Folkehøjskolen, og hvori han bl. a. udtalte: »Derfor 
skal og maa altid Kendskab til Modersmaal og Fædreland, til dets Hi
storie, dets Institutioner og dets økonomiske Kilder være det første og 
det vigtigste ved enhver af disse Skoler, hvorhen der søger friske, for 
Varme og alt ædelt modtagelige Ynglinge. At være en rigtig dansk 
Mand er den første Betingelse for til eget og fælles Bedste at kunne 
være en god dansk Statsborger.«

I Sommeren 1867 udsender han sin første Plan for Landboskolen, 
hvori det hedder:

»Skolens Formaal er at vejlede de Unge, der skulle være Jordbrugere,
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til at blive oplyste, selvstændige og virkelystne danske Borgere, og til
lige at give dem Kundskaber, der ligefrem kunne komme dem til Nytte 
som dygtige Landmænd. De maa helst være i en Alder fra 17—25 Aar.

Foruden en almindelig folkelig Oplysning, der hovedsagelig meddeles 
i den første Vinter (fra 1. Oktober—1. April), vil Skolen give en særlig 
landøkonomisk Fagdannelse i den næste Vinter og den derefter følgende 
Sommer til 1. August. Der behøves altsaa 16 Maaneder for at gennem- 
gaa begge Afdelinger paa Skolen.

Undervisningsfagene i den første Vinter og tillige delvis i den føl
gende ere: Historie (navnlig Fædrelandets og et kort Rids af Verdens
historien) Dansk, Sang, Jordbeskrivelse (navnlig Naturen og Menne
skenes Levevis under forskellige Himmelstrøg), Regning, Skrivning, 
Tegning og Legemsøvelser.

Saafremt der forud paa en anden Folkehøjskole eller paa anden Maade 
er erhvervet en videregaaende Udvikling end den, Almueskolen med
deler, kan Eleven straks begynde paa den landøkonomiske Undervis
ning. Denne omfatter, efter at de nødvendige Dele af Naturlæren, Jord
bundslæren og Naturhistorien er gennemgaaede, Jordens Bearbejdning, 
Plantedyrkning, Redskaber og Maskiner, Husdyrenes Behandling i sund 
og i syg Tilstand, Havedyrkning samt Landmaaling og Nivellering; des
uden bliver der givet en Oversigt over det danske Landbrugs Historie 
og Udvikling samt Kendskab til Økonomiens Principper og de vigtig
ste Love.«

Som man ser, er det et meget omfattende og alsidigt Program, la 
Cour opstiller for sin Skole; men den grundlæggende Undervisning er 
af almen Karakter, er et Højskolekursus, som Forberedelse til den teore
tiske landbrugsfaglige Uddannelse. Tilsammen krævede de to Kursus 
megen Tid og var ret kostbar, saa det nærmest blev en Skole for de mere 
velhavende Landmænds Børn; men Arbejdet lykkes saa vel, at der det 
10. Skoleaar samles ialt 132 Elever. Det maa dog i denne Forbindelse 
huskes, at første Halvdel af Halvfjerdserne var en Periode med Høj
konjunkturer for dansk Landbrug. 10 Aar senere, da Landbrugskrisen 
(Kornkrisen) var sat ind, laa det aarlige Elevtal nede paa omkring 100, 
og da la Cour i 1889 efter nogle Aars Fravær atter vendte tilbage som 
Leder af Skolegerningen, fandt han det paakrævet foruden det lange 
Kursus at begynde et 6 Mdrs. Landbrugskursus, der nogenlunde sva
rede til det, der senere blev almindeligt paa danske Landbrugsskoler.
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Paa Hindholm Højskole blev der fra Efteraaret 1869 oprettet en særlig 
Landbrugsafdeling med et Kursus paa 9 Mdr., hvis Elever forudsattes 
først at have gennemgaaet Højskoleafdelingen paa Hindholm eller andet 
Steds. Denne Landbrugsafdeling var allerede i god Gænge og havde til 
sit andet Kursus Vinteren 1870—71 et Elevtal paa 35, da dens Ledere — 
to tidligere Hindholmelever — Landbrugskandidaterne A. Svendsen og 
Chr. Christensen overtog Ledelsen af Michael Gjøe’s Højskole og om
dannede denne til Tune Landboskole.

Man begyndte her m'ed 10 Mdrs. Landbrugskursus fra 1. Oktober 
1871; men da der hurtigt viste sig Vanskeligheder med at samle Eleverne 
saa tidligt paa Aaret, ændredes Kursuset allerede fra 1873 til 9 Mdr., 
begyndende 1. November. Da endvidere en Del af Eleverne havde vist 
sig at være for unge og umodne, oprettedes samtidig ligesom i Lyngby 
en Højskoleafdeling som Forskole for Landbrugsafdelingen.

Elevtallet paa Landbrugsafdelingen var jævnt stigende indtil 1884, da 
Landbrugskrisen var bleven følelig (jævnfør Elevbesøget paa Lyngby), 
og nu maatte man bøje sig for Ønsket om et mere kortvarigt Kursus, og 
der oprettedes først et 5 Mdrs., men senere et 6 Mdrs. Kursus ved Siden 
af det oprindelige 9 Mdrs. Kursus.
Danmarks Folkehøjskole 29
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Højskoleafdelingen var, hvad Elevbesøg angaar, indtil 1880 nogen
lunde jævnbyrdig med Landbrugsafdelingen, men herefter mindskedes 
Tilgangen, og Afdelingen blev nedlagt 1891. Ogsaa i Udviklingen paa 
Tune er der saaledes tydelige Vidnesbyrd om den ældre Landbrugs
skoles nære Tilknytning til Højskolen, og tilmed havde man ogsaa paa 
den egentlige Landbrugsafdeling medtaget nogle af Højskolens Under
visningsfag, idet man foruden elementære Skolefag som Dansk og Reg
ning ogsaa havde en daglig Foredragstime i Historie, dels Danmarks
historie, dels Verdenshistorie. Dertil kom Forstander Svendsens Fore
dragsrække over Emner hentet fra Nordens Mytologi og Oldsagn, Fore
drag som mangen gammel Tuneelev mindedes med særlig Glæde og 
Taknemmelighed og som fortsattes indtil Svendsens Fratræden som For
stander 1896, ja lejlighedsvis endog senere, saavidt hans svigtende Hel
bred og Kræfter tillod det.

Svendsen og Christensen, der begge var Sønner af sjællandske Fæste
bønder, satte sig som Opgave at rejse en Fagskole for de mindre Jord
brugere. Chr. Christensen giver allerede, mens han er paa Hindholm, 
dette følgende Udtryk:

»Skolens Formaal er altsaa ikke at give Lærlingene Lejlighed til at øve 
sig i praktisk Agerbrug, men kun at give en almindelig landøkonomisk 
Dannelse. Formaalet er heller ikke at uddanne Lærlingene til Forvaltere 
eller Lærere, men kun at give Bonde- og Husmandssønner Lejlighed til 
at de efter Kursusets Forløb kunne vende hjem igen, beriget med et saa 
aabent Blik for Landboforholdene, at ogsaa de mindre Jordbrugere efter- 
haanden kunne faa Del i det Lys, som Nutiden i saa rigeligt Maal spre
der over dem. Undervisningen vil som Følge heraf ogsaa nærmest af
passes efter de mindre Jordbrugeres Tarv, og dog saaledes, at Alt, hvad 
der fremkommer hos de større Jordbrugere af almindelig Interesse, ikke 
vil blive forbigaaet.«

Som den tredie ældste af de Landbrugsskoler, der endnu er i Funk
tion, skal nævnes Ladelund Landbrugsskole, der oprettedes 1879 af en 
tidligere Højskoleelev fra Gedved og Askov, senere en kort Tid ung 
Lærer og Gaardbestyrer ved Askov, Landbrugskandidat Niels Pedersen. 
At denne Landbrugsskole senere i 1887 oprettede den første egentlige 
Mejerifagskole i Nutidsforstand, skyldtes forskellige samstødende Om
stændigheder, som det ikke her er Stedet at gaa nærmere ind paa. Det 
skal kun nævnes, at det moderne Centrifugemejeri’s Fremkomst netop
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Fra Ladelund Landbrugsskole

paa dette Tidspunkt sammen med Niels Pedersens store Interesse for 
denne Nydannelse indenfor Landbruget og især hans store Indsats for 
Gennemførelsen af Andelsmejeritanken var Hovedaarsagen hertil. Be
tydningsfuldere er det i denne Forbindelse, at Mejeriskolen saaledes er 
groet af samme Rod som Landbrugsskolen.

Niels Pedersen begyndte straks — i rigtig Erkendelse af de økono
miske Vanskeligheder under den optrækkende langvarige Landbrugs
krise — med de kortere 5 Mdrs. Landbrugskursus, som baade den Gang 
og senere bedre egnede sig for at faa ogsaa de mindrebemidlede Elever 
paa Skole; men trods den stærkt begrænsede Kursustid førte man ogsaa 
paa Ladelund en Del af Højskolens Undervisning med over i Fagsko
len. Foruden i de almindelige Skolefag var der ogsaa Timer i Fædre
lands- og Verdenshistorie samt Geografi og Litteraturoplæsning. Des
uden holdt Niels Pedersen ligesom Svendsen, Tune, en Række Fore
drag over nordiske Myter og Oldsagn, og han havde gode Evner til at 
uddybe og levendegøre disse for sine Elever.

Det bør nævnes, at der som en Slags Parallel til Landbrugsskolerne
29*
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ogsaa efterhaanden oprettedes særlige Havebrugsskoler, hvoraf Vilvorde 
og Beder er de mest kendte.

I det foregaaende er vist den nøje Forbindelse, der var mellem Folke
højskolen og de første Landbrugsskoler, som blev rodfæstede i de brede 
Lag af Landbefolkningen og vandt Tilslutning fra saa stor en Kreds af 
Landbrugets Ungdom, at Arbejdet kunde sætte dybe og varige Spor. 
Vi har set, hvorledes disse Skoler gik »Højskolevejen« for at vække 
Elevernes almene Interesse, saa de derigennem modnes til med Udbytte 
ogsaa at kunne følge en videregaaende landbrugsfaglig Undervisning. 
Man arbejder mer eller mindre bevidst efter Christen Koids Devise: 
Først oplive og dernæst oplyse eller i hvert Fald oplive og oplyse paa 
en og samme Tid.

Som det oplivende — eller skal vi hellere sige det vækkende — Mo
ment i Undervisningen, benyttede man den Gang nogle af Folkehøj
skolens Hovedfag, navnlig Fædrelandshistorien og Verdenshistorien i 
den grundtvigske Belysning samt dansk Litteratur og Sang — paa Tune 
og Ladelund tillige de nordiske Myter og Oldsagn. Dernæst de Dele af 
Naturlæren, som var mest nødvendige for en naturbegrundet Undervis
ning i de mere praktisk betonede Landbrugsfag vedrørende Planteavl, 
Husdyrbrug m. m.

Naar de 2 ældste Skoler i Lyngby og Tune antog Navnet »Landbo- 
skole^ i Stedet for det senere benyttede »Landbrugsskole«, kan dette 
muligvis have været for at understrege det bredere almene Grundlag for 
Undervisningen af de unge Landmænd. Eller var det kun en Tilpasning 
af Navnet »Landbohøjskole«, der blev overført paa disse mere jævne 
Skoleformer? Der synes ikke at foreligge nogen nærmere Motivering 
herfor.

Grundtanken i disse ældre Skolers Undervisningsplan vil vistnok de 
fleste Landbrugsskoler af i Dag fremdeles vedkende sig; men som Fol
kehøjskolens Undervisning har ændret sig i Aarenes Løb efter skiftende 
Tiders Krav, baade hvad Emnevalg og Undervisningsmaade angaar, idet 
nye Emner er taget op og gamle er udeladt, saaledes ogsaa paa Land
brugsskolen.

Allerede Højskolen i Rødding og efter den flere af de ældre Skoler 
gav Naturfag spm Fysik og Kemi en ret fremtrædende og fast Plads i 
Undervisningen, og dertil knyttedes ofte nogle Timer i Landbrugsfag;
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men efterhaanden som Christen Kolds Skoletype mere og mere prægede 
Højskolen, fik Naturfagene almindeligvis en mere beskeden Stilling i 
Undervisningen, skønt dog fremdeles nogle, maaske navnlig af de min
dre Skoler, fortsatte den gamle Linie. Det virkede derfor som noget af 
et Sporskifte, da Askov i 1878 ved Overgangen til den udvidede Høj
skole med to sammenhængende Vinterkursus knyttede den allerede da 
anerkendte unge Videnskabsmand Fysikeren Poul la Cour til Skolen.

Dette virkede som noget af en Renæssance for Naturfagene paa Høj
skolen, idet i hvert Fald Fysikken nu paa denne vor førende Skole fik 
en Ligestilling med Historie og andre humane Fag, og det fik særlig 
Betydning derved, at Poul la Cour havde en ganske sjælden Evne til at 
levendegøre sin Undervisning for Eleverne. Da la Cour efter 1890 fik 
en jævnbyrdig Medarbejder og Medlærer i Jacob Appel, befæstede dette 
yderligere Naturlærens Stilling ved Skolen, og i Aarene omkring Aar- 
hundredskiftet blev disse to Askovlæreres historiske Fremstilling af 
Astronomien og Fysikken med dens Grænseomraader mod Kemien 
(samt Matematikken) for mange Askovelever en Oplevelse af stor Be-
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tydning, ikke specielt ved de erhvervede Kundskaber, men særlig gen
nem det Udsyn over en Side af Menneskeslægtens Kulturhistorie, hvor 
man Skridt for Skridt trængte dybere og dybere ind i den Vidunder
verden, vi lever i.

Selv om ikke en saadan historisk Undervisning i Naturfag af Hensyn 
til den begrænsede Kursustid kunde overføres til Landbrugsskolerne, 
saa havde man her et smukt Eksempel paa, at ogsaa Naturfagene kan 
virke vækkende og ansporende. Dette gælder jo ogsaa de biologiske Fag. 
Og Landbrugsskolen fik Brug for at have et saadant Skoleeksempel 
for Øje.

De første Landbrugsskoler begyndte som før omtalt med de lange 9 
og 10 Mdrs. Kursus, hvor der kunde blive Tid til en forholdsvis grundig 
Kundskabstilegnelse vedrørende Landbruget og dets Forhold ud fra den 
Tids begrænsede Forudsætninger; men man maatte af tidligere nævnte 
Aarsager efterhaanden gaa til en væsentlig Afkortning af Kursustiden 
ved Oprettelsen af de 5 og 6 Mdrs. Kursus, som ogsaa alle senere op
rettede Landbrugsskoler maatte fastholde som Hovedkursus, saafremt 
man skulde have de mange Elever i Tale. Det var kun de færreste, 
der kunde eller vilde afse Tid og Penge til de længere og dyrere Kur
sus, som ikke alene krævede større direkte Kursusudgifter, men til
lige Afsavn af betydelige Lønindtægter i Sommermaanederne — respek
tive større Lønudgifter, hvor Hjemmene krævede en højtlønnet Med
hjælper som Afløser for Sønnen, som var paa Landbrugsskole.

Dertil kommer, at baade det naturhistoriske og det landbrugsfaglige 
Undervisningsstof er øget i hastigt Tempo gennem de forløbne Aar som 
Følge af Naturvidenskabernes store Fremskridt og den landøkonomiske 
Forsøgsvirksomheds mange Resultater, hvor hvert Aar føjer nye til. 
Landbrugsskolen kom derfor efterhaanden til at lide under stor Fag
trængsel paa de korte Kursus.

Dette medførte, at man i det væsentlige har maattet stryge Højskole
fagene af Kursusplanen. Af Historieundervisning er næppe andet til
bage end en Foredragsrække over den egentlige Landbrugshistorie. 
Skønlitteraturen indskrænker sig til enkelte Oplæsninger, nærmest som 
Aftenunderholdninger specielt om Søndagene, og Myter og Oldsagn er 
forlængst helt forsvunden fra Skoleplanen, som de forøvrigt ogsaa er 
det fra de fleste Højskoler for — med Rette eller Urette — at give Plads 
for mere »aktuelle« Fag.
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Betegnende er det, at de Landbrugsskoler, hvis Undervisningsplan 
bærer mest Præg af Slægtskabet med Højskolen, er de saakaldte Hus
mandsskoler. Heri ligger en Tilkendegivelse af den Betydning for den 
faglige Oplysning, man ogsaa i Dag tillægger Højskolens Gerning. Paa 
Husmandskolen gaar man paa Forhaand ud fra, at kun de færreste af 
dens Elever naar at besøge baade Højskolen og Fagskolen; men for 
mange af de almindelige Landbrugsskolers Elever gælder forøvrigt det 
samme.

Nu skal det indrømmes, at Nutidens Skoleelever gennemgaaende mø
der med langt bedre Forudsætninger for at kunne modtage en faglig 
Undervisning end i Landbrugsskolernes Barndom, takket være ikke 
alene Højskolen, men ogsaa en bedre Undervisning i Folkeskolen og det 
omfattende Ungdomsarbejde, der udøves omkring i Landet i Ung
domsforeninger, i Aftenskolerne samt gennem de landøkonomiske For
eningers Ungdomsarbejde; men tilbage bliver dog førnævnte Kendsger
ning, at Landbrugsskolerne mere og mere er trykket af det Misforhold, 
der er mellem den korte Kursustid og den overvældende Mængde af 
nyttigt og betydningsfuldt Undervisningsstof, der i Dag foreligger til 
Hjælp for Nutidsbonden i hans alsidige og ret komplicerede Landbrugs
bedrift.

Hvis derfor ikke Kursustiden paa Landbrugsskolerne i kommende 
Aar kan forlænges væsentlig, og dette er foreløbig næppe muligt for 
Flertallet af Eleverne, saa maa man ikke nøjes med alene at sætte Kund
skabsmeddelelse som Maal for Undervisningen; thi den kan alligevel 
kun blive stykkevis og utilstrækkelig i den korte Skoletid.

Opgaven for Landbrugsskolens Mænd er derfor fremdeles den dob
belte, som Christen Kold formulerede paa sin Maade i Datidens Sprog, 
nemlig baade at oplive og at oplyse.. Og ikke mindst det første. Dette 
skal i vore Dage næppe naas ad de samme Veje, som for to Menneske
aldre siden. Hver Tid maa tale med sin egen Tunge og gaa sine egne 
Veje, selv om Maalet er det samme, og her kan Eksemplet fra Askov da 
være forbilledligt.

Landbrugsskolen maa ikke for at løse Vanskeligheden med den korte 
Kursustid og det overvældende Undervisningsstof skyde Genvej og 
fortabe sig i Receptskriverier; thi dette bliver en død Undervisning i 
Slægt med den gamle »sorte« Skole. Det gælder i første Række en le
vende Tale om det Naturgrundlag, hvorpaa Landmandens Gerning hvi-
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ler, saa Elevernes Øjne aabnes for Naturens rige Mangfoldigheder og 
Muligheder, saa Interessen vækkes, og de sættes i Gang, saa de aldrig 
mere gaar i Staa. Dette er i Pagt med de bedste Traditioner i den Folke
højskole, der er Landbrugsskolens Moderskole; men er første Del af 
Opgaven i nogen Grad lykkedes, er man allerede godt paa Vej med den 
næste, nemlig Oplysningen, og naturligvis gælder det om indenfor de givne 
Rammer og Elevernes Forudsætninger at naa længst mulig med Kund
skabstilegnelsen af rent praktisk Art. Heller ikke Landbrugets økono
miske Problemer maa eller skal forbigaas; men fortaber Landbrugsskolen 
sig alene heri, vil Horisonten let blive snæver og ensidig, og man fjerner 
sig fra J. C. la Cour’s Ideal af en god dansk Landmand og Statsborger.

For at naa længst muligt henimod dette Ideal har Landbrugsskolen 
fremdeles Brug for Folkehøjskolens gode Medarbejderskab.



HAAN DVÆRKERS KO LEN
Af

E. MINDEDAL RASMUSSEN

Det danske Landhaandværk havde fra de ældste Tider og indtil vore 
Dage meget vanskelige Forhold at arbejde under, maaske lige und

tagen »Smeden«, der i Landsbyen altid indtog en Særstilling.
Kunstige Skranker var bygget op for at hindre Landhaandværkerne i 

frit at udøve deres Fag. Udviklingen i det 19ende Aarhundrede stillede 
større og større Krav til Haandværkets Udøvere og'øgede dermed Pres
set mod de snærende Baand.

Saa kom den stærke Strøm af Frihedstanker og Ideer som en frisk 
Vind ind over vort Land. Det var, som vaagnede Folket af Dvale. Alle 
Baand maatte sprænges under de uhyre Tryk, og Spændingen udløstes 
naturligt gennem Loven om Næringsfrihedens Indførelse, der til en vis 
Grad stillede By- og Landhaandværkere lige.

Landhaandværkeren løftede Hovedet og rettede Ryggen; nu havde 
hans Ord samme Ret som andre Stænders; men han lærte hurtigt, at 
skulde han hævde sig i Kapløbet, var det nødvendigt at tilegne sig 
større Dygtighed paa alle Omraader.

Byhaandværkerne havde tidligt indset, at en vel tilrettelagt faglig 
Undervisning var en Betingelse for, at Standen kunde hævde sig. Sned
kermester Lasenius Kramp, der tog Initiativet til Oprettelsen af »Det 
tekniske Selskabs Skole« i København i 1843 understregede ikke alene 
Nødvendigheden af, at den danske Haandværkerungdom tilegnede sig 
faglig Dygtighed, men han tilføjede, at aandelig Kultur var lige saa 
paakrævet, dersom den skulde staa sin Prøve i Konkurrencen med andre 
Nationer. At Grundtvigs Ideer om den frie Skole for den voksne Ung
dom har paavirket Kramp, er der sikkert ingen Tvivl om, selv om den 
Form, hvorunder de blev ført ud i Livet, er meget forskellig herfra.

Grundtvig har haft Tanker og Ønsker om Skoler, hvortil der var
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knyttet Mønsterværksteder, hvor Ungdommen kunde lære at faa Respekt 
for Haandens Arbejde og for faglig Dygtighed og Snille. Denne Tanke 
er endnu ikke gennemført; men den er i Dag maaske nærmere ved at 
blive ført ud i Livet end nogensinde før.

Den tekniske Skole fik ikke den Ballast af almendannende Undervis
ning og aandelig Paavirkning som først tænkt, og Højskolen fik ikke 
den mere direkte Forbindelse med det praktiske Liv. Disse to Skole
former, der hver især har betydet saa meget for store Dele af Danmarks 
Ungdom, kom til at arbejde i hver sin Retning og har i Aarenes Løb 
fjernet sig meget fra hinanden.

Det var naturligt, at Landhaandværkets Unge følte sig stærkest dra
get af Højskolen, selv om de der maatte undvære den faglige Uddan
nelse. Den Paavirkning, Højskolen kunde give sine Elever, kom imid
lertid ogsaa til at betyde meget rent fagligt, hvad der er mange Beviser 
paa. Kravet til faglig Kunnen voksede med Udviklingen indenfor Land
brug, Handel og Industri, og større og større Skarer søgte til Bysko
lerne. Landhaandværket følte, at det ogsaa maatte gøre sin Indsats, 
og smaa tekniske Aftenskoler oprettedes hist og her.

Byggearbejder paa Landet, der før efter Skik og Brug blev udført i 
Samarbejde med Bonden, der skulde om- eller nybygge sin Gaard, kræ
vede større og større Indsigt. Nye Opgaver, som Skoler, Mejerier, For
samlingshuse, Valgmenighedskirker, medførte nye Konstruktioner og 
Anvendelse af nye Materialer. De gamle Byggetraditioner, der tillod 
en Bygmester at være Murer og Tømrer om Sommeren og Snedker om 
Vinteren, var ikke mere gennemførlige; en Specialisering af Fagene var 
nødvendig. Trangen til faglig Viden blev stor og voksede for hvert Aar, 
der gik; den unge Lærling eller Svend søgte Raad hos sin Mester, men 
fik ikke altid positivt Resultat ud af sin Henvendelse.

En ung Tømrer var søgt til Vallekilde Højskole i det Haab, at han 
gennem den Paavirkning og Viden, han der kunde tilegne sig, maatte 
blive i Stand til paa egen Haand at uddanne sig i sit Fag. Han søgte 
Hjælp hos sin Lærer Andreas Bentsen, og her kom han til den rette. 
Bentsen, der før sin Seminarietid var udlært Tømrer, havde efter sin 
Svendeprøve i Holbæk nogle Aar arbejdet i København som Medlem 
af Tømrerlauget. Han havde følt sine faglige Mangler stærkere end de 
fleste, men havde i sin Mester i København fundet en Lærer, der kunde 
sine Ting. Nu var han i Vallekilde stillet overfor en ung Mand, der i
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endnu højere Grad trængte til Hjælp, 
end han selv havde gjort det. Bent
sen var mere end villig til at hjælpe, 
og hurtigt kom der Plan i Under
visningen. Alle Aftentimer efter den 
egentlige Undervisningstid gik med 
Projektionstegning og Tømmerfag
tegning. Det blev hurtigt klart for 
ham, at det vilde være af stor Be
tydning for Landhaandværket, om 
de »farende Svende« kunde komme 
ind under den aandelige Paavirk- 
ning, som Folkehøjskolen kunde 
give og der faa Del i de Værdier, 
som Samlivet med unge fra andre 
Stænder kunde bringe. Han siger i 
sine Erindringer, der er tilegnet hans 
Børn, at han ønskede, at alle Byg- 
ningshaandværkere skulde lære at

Andreas Bentsen

forstaa Samarbejdets store Betyd
ning. Han paapegede, at der ingen Helhed kunde skabes, dersom 
ikke alle arbejdede mod det samme Maal efter den Mands Tanker, der 
havde udformet Planen. Først naar alle arbejdede i Fælleskab og lærte 
at agte den enkeltes Arbejde lige saa fuldt som hver af de andres, saa 
alt kunde blive uden Lyde og Brist, da først kunde den enkelte Delta
ger faa den fulde Glæde af sin Indsats. Han fandt, at et saadant Fælles- 
maal bedst kunde opnaas, naar der mellem alle Arbejdere fra de forskel
lige Fag blev et aandeligt Fælleskab om at leve og virke for et ædelt 
Menneskeliv. Han ønskede, at Arbejdet skulde gaa fornøjeligt, og at 
Samlivet herunder kunde være til et godt Eksempel for andre. Haand- 
værkerne skulde ved deres Færd omkring i Befolkningen staa som gode 
Forbilleder paa, hvad en god folkelig og menneskelig Gerning er værd, 
saavel for Samfundet som for Samlivet mellem de enkelte Mennesker.

Andreas Bentsen besad et særligt Livssyn og havde en ejendommelig 
Evne til at føre sine Tanker ud i Livet.

Den ene Elev efterfulgtes af mange, og den faglige Undervisning i 
Aftentimerne blev ved Ludvig Schrøders Tilskyndelse og ved Ernst Triers 
Velvilje til en Afdeling ved Vallekilde Folkehøjskole.
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Andreas Bentsen ønskede og fik fuld Frihed til at tilrettelægge Haand- 
værkerundervisningen, som han fandt det rigtigst, og hertil gav hans 
særlige Uddannelse som Haandværker og Lærer ham de bedste Betin
gelser.

I Vinteren 1877—78 begyndte den første Haandværkerskole sit Ar
bejde i egne Bygninger, men i den næreste Forbindelse med Folkehøj
skolen. Eleverne var Højskoleelever, og Ernst Trier betalte Bentsen for 
Undervisning og Lokale m. v.

De gamle Skoleplaner fortæller nøgternt om den fyldige Undervis
ning, der blev ydet, og de mange af denne Skoles Elever, der senere fra 
Haandværket gik over i Skolevirksomhed andet Sted, taler mere end 
mange Ord om den Paavirkning, Højskolen og Bentsen gav sine Elever. 
I Løbet af faa Aar havde Haandværkerskolen i Vallekilde et meget stort 
Elevtal, og mange Højskolefolk saa med Betænkelighed paa dette Side
skud, der her var ved at distancere den egentlige Højskole.

Haandværkerafdelinger, helt eller delvis efter Vallekildes Forbillede, 
oprettedes ved en Række Højskoler rundt i Landet. Omkring Aar 1900 
fandtes der ialt 16, hvoraf de 4 laa paa Sjælland, 1 paa Møn, 1 paa Fal
ster og 3 paa Fyn, medens ikke mindre end 7 havde begyndt Virksomhed 
ved jydske Skoler. I den korte Periode indtil sidste Verdenskrig kom 
yderligere 10 Skoler til; men det samlede Antal steg dog ikke med dette 
Tal, idet en Del af de mindre Skoler kun havde haft en ganske kort 
Levetid.

Under og efter Verdenskrigen var der en bemærkelsesværdig Tilgang 
af Skoler. Den nye Tid, der oprandt, krævede endnu mere af Haand- 
værkets Udøvere. Krigstiden havde skabt mange nye Materialer og Kon
struktioner. Fortidens Traditioner, som man med Forkærlighed havde 
bygget videre paa, gled i Baggrunden. De unge var ivrige efter at lære 
og følge med i, hvad der kom frem baade herhjemme og udenfor Lan
dets Grænser. Alt det nye føjede nye Fag til Undervisningen og fik paa 
denne Maade en stærk Indflydelse paa Omfanget af Haandværkerskoler- 
nes Arbejde og fik de 5 Maaneders Undervisning til at føles som en 
altfor knap tilmaalt Tid. Unge Lærlinge, der ikke havde haft Lejlighed 
til paa en teknisk Aftenskole at erhverve sig de Kundskaber, der skulde 
til for at bestaa den faglige Svendeprøve, skulde først og fremmest for
beredes hertil, saaledes at Prøven kunde aflægges ved Vinterskolens Slut
ning. Der kunde selvsagt ikke blive nogen Tid tilovers for de nye Fag,
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den grundlæggende Undervisning maatte gaa foran. Under Forsøgene 
paa at naa saa meget fagligt Stof igennem som muligt kom der hos mange 
en Reaktion mod Foredragstimerne, mod Danskundervisningen, som man 
syntes burde komme i anden Række.

Selv om Vanskelighederne dog trods alt føltes meget lidt, var de dog 
til Stede, og det var uholdbart i det lange Løb, og begge Skoleformer led 
under det. En helt tilfredsstillende Ordning til begge Sider var vanske
lig at gennemføre, da Højskolen først og fremmest maatte tage Hensyn 
til de egentlige Højskoleelever, der kun kom den ene Vinter. Det lille 
Mindretal af 2det og 3die Aars Elever kunde derfor ikke af, Højskolen 
føles som Elever, den havde særligt Ansvar overfor. Haandværkerskolens 
Lærere følte det ofte modsat. For det første hørte de Elever, der kom 
igen, som Regel til de bedste af Flokken. De var maalbevidste og vilde 
have det størst mulige Udbytte med hjem. De var arbejdsomme næsten 
ud over alle Grænser, og det kan derfor ikke undre, at Lærerne følte sig 
i Gæld til dem. Den stærke Trang til mere Viden maatte imødekommes, 
og den blev det — om ikke altid paa den for Eleven helt rigtige Maade.
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For de fleste Skoler vilde det være et ret stort økonomisk Offer at 
skulle opgive Haandværkerafdelingen; men da Kravet om Oprettelse af 
selvstændige Skoler kom, viste man sig overalt lige saa forstaaende som 
ved Oprettelsen. Ved de Haandværkerafdelinger, der endnu bestaar, har 
man klaret Vanskelighederne ved kun at modtage Elever 1 Vinter, und
tagelsesvis maaske en enkelt 2. Aars Elev, der dog bekræfter Reglen 
om den eet-aarige Skole.

Da Ivar Bentsen i 1908 efter sin Fader overtog Ledelsen af Haandvær- 
kerskolen i Vallekilde, gik han ind til Arbejdet fyldt af Lyst og Interesse 
og i Haabet om at kunne faa Lov til at bygge det op paa ny Basis. Han 
gik stærkt ind for Gennemførelsen af P. V. Jensen-Klints Tanker om 
Haandværkeruddannelsen. Det var hans Maal at skabe en Skole, der 
skulde uddanne en Bygmesterstand, der kunde forme Gaarde og Huse 
lige saa sikkert som Per Hollesen, hvis gamle Kro i Andst ved Kolding 
staar som et smukt Bevis paa den jævne Landbygmesters Evne til ved 
Anvendelsen af naturlige Byggematerialer at sammenføje de praktiske 
Krav til et helstøbt og smukt Bygningsværk.

Forbindelsen med Højskolen, der havde været det fundamentale for 
Skolen i Vallekilde, blev afbrudt, og i 1915 aabnede Ivar Bentsen »Byg
mester-, Snedker- og Malerskolen« i Holbæk. Oprettelsen af Landsfor
eningen »Bedre Byggeskik«, der fandt Sted samme Aar, var en naturlig 
Følge af de samme Tanker og Ideer, der havde været afgørende for Ivar 
Bentsen.

Mænd som Professor Martin Nyrop, P. V. Jensen-Klint, Poul Holsøe, 
Ivar Bentsen m. fl. havde været virksomme i Kampen mod det forlorne 
Stilbyggeri, som den sidste Del af det 19ende Aarhundrede havde ført 
ind over vort Land.

De vilde sammen med mange andre først og fremmest være med til at 
bygge det danske Land skønnere op. Vore Bygninger skulde være smuk
kere af Form og være danske af Væsen, bedre i Plan og i højere Grad 
i Kontakt med Omgivelserne, saaledes at Hus og Byggegrund formedes 
til en fast Helhed.

Disse Tanker fandt hurtigt Forstaaelse udover vort Land baade hos 
Haandværkere og Bygherrer. Skolernes Folk lærte at indse, at deres Op
gave havde et større og videre Perspektiv, end man før havde tænkt. 
Ledere og Lærere deltog med Iver i de Kursus, der blev afholdt, Gaarde, 
Huse, Kirker og Borge blev maalt op og studeret, og Kærligheden til
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dansk Byggeskik og gammel dansk Bygge-Tradition voksede støt og 
sikkert.

Ivar Bentsen havde med Skolen i Holbæk vist en Vej, man kunde følge, 
og snart fulgte flere efter.

Den dygtige og energiske Skolemand, Bygmester N. Chr. Christensen, 
der var Forstander paa Haandværkerafdelingen ved den indremissionske 
Højskole i Haslev, var den næste, der brød ud. Han fik i Forstaaelse med 
Skolens Bestyrelse og Forstander Davidsen et Arbejde i Gang for at rejse 
en stor, ny, selvstændig Skole. I 1922 begyndte den nye Skole sit Ar
bejde. Den er nu Danmarks største Haandværkerskole med Plads til 
noget over 300 Elever. Den er — foruden at være almindelig Skole for 
Haandværkere, vordende Svende og Mestre, — tillige Eksamenskole for 
Bygningskonstruktører.

Hadsten Folkehøjskoles Haandværkerafdeling, der i mange Aar havde 
været ledet af Forstander Jørgen Jensen, fik sine egne Bygninger i 1922. 
I 1928 overgik Skolen til en af jydske Haandværkere nystiftet Forening 
og fik Navnet »Den jydske Haandværkerskole«.
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Ved Oprettelsen af de to nye Skoler i Haslev og Hadsten havde man 
søgt andre Veje end de hævdvundne. Ideen skyldtes nok som før en 
enkelt Mand, og Initiativet udgik fra ham; men han var blevet støttet 
baade moralsk og økonomisk af en hel Stand, der til sidst dannede en 
Forening, hvis eneste Formaal var Dygtiggørelsen af Haandværkerung- 
dommen. Man løftede i Flok og opnaaede ad denne Vej al nødvendig 
Støtte fra det offentlige.

I Hillerød havde der siden 1907 været drevet Haandværkerskole i For
bindelse med den tekniske Skole. Forstander M. P. Madsen, der i 4 Aar 
havde ledet Haandværkerskolen i Ry, havde straks ved sin Ansættelse 
som Forstander oprettet et Skolehjem for de udenbys Elever.

Ollerup Haandværkerskole, der i 1891 oprettedes ved Ollerup Folke
højskole af Andreas Bentsens gamle Elev, Daniel Rasmussen, blev den 
første fynske Skole af denne Art. Efter 41 Aars Skolevirksomhed over
gik Retten til at drive Haandværkerskole til en nydannet Forening med 
Skolens Navn. Gamle Elever, Egnens Folk, Venner af Skolen og fynske 
Mestre stod bag denne, og i 1932 stod den nye Skole parat til at videre
føre den gamle Skoles Arbejde.

Sønderjylland fulgte efter og fik sin store nye Skole i Sønderborg i 
1939. Rejsningen af denne Haandværkets Højborg i Sønderjylland gen
nemførtes af Egnens Haandværkere med Støtte fra Staten og Sønder
borg By.

Om Landet nu er mættet med Skoler for Landhaandværket er vanske
ligt at sige; men meget tyder paa, at det langtfra er Tilfældet.

I Dag, 76 Aar efter at det første lille spæde Skud paa Højskolens 
Stamme i 1868 skød frem i Vallekilde, findes der kun 14 Haandværker- 
skoler i Drift, og heri er ogsaa indbefattet dem, der midlertidigt er over
taget til andet Formaal. Det aarlige Elevtal ligger omkring 1000, hvad der 
kun er cirka en Sjettedel af Elevtallet i de tekniske Skolers Dagklasser.

Der har været talt og skrevet for og imod en Sammenblanding af 
Fag- og Højskoleundervisning, og set fra Højskolens Side har det fag
lige maaske nærmest været betragtet som det forstyrrende Element, der 
hindrede Eleverne i at finde Glæden i det aandelige Liv. Set med Fag
skolens Øjne har man i hvert Tilfælde i en Tid følt det som en næsten 
utilbørlig Tilsidesættelse af Kravet om mere indgaaende Studium af Fa
genes forskellige Discipliner. Men Erfaringerne har vist, at ogsaa den 
rene Fagskole har sine Mangler, og man har Tid efter anden søgt at
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bøde derpaa ved i Foredragsform at indføje Stof, der gav Tankerne en 
anden Retning.

Det er gaaet op for mange af den tekniske Skoles Folk, at den Under
visningsform, der blev fulgt paa Haandværkerafdelingerne, og som nu, 
maaske i svagere Form, videreføres paa de selvstændige Haandværker- 
skoler, rummer eller rummede Værdier, som den teoretiske Fagskole 
mangler. Viljen til at bøde paa Manglerne er voksende og vil sikkert en 
Dag være stærk nok til at gribe ind og ændre Forholdene til det bedre.

Haandværkerskolen skylder Folkehøjskolen sin Tilblivelse, og dens 
Folk er dybt taknemmelige over, at Døren blev lukket op, da der blev 
banket paa. Mange Tusinde Haandværkere fordelt over det ganske 
Land lader ofte Tankerne gaa tilbage til den eller de Vintre, de sad paa 
Højskolebænk og fik Del i de rige menneskelige, folkelige og kristelige 
Gaver, der med rund Haand blev givet dem, og uden hvilke Livet for 
dem ikke havde faaet den rette Baggrund.

Maatte Haandværkerskolerne, der nu skal staa paa egne Ben, vise sig 
som værdige Sønner af den danske Folkehøjskole, saa de ikke i deres 
Iver efter at fuldkommengøre Undervisningens faglige Ideal glemmer 
den Slægtsarv, de har faaet at forvalte.

Danmarks Folkehøjskole 30



HUSHOLDNINGSSKOLEN
Af 

ULLA PEDERSEN

Naar den danske Folkehøjskole i Aar fejrer sit Hundredaarsjubilæum, 
er det naturligt, at vi fra Husholdningsskolerne sender en Hilsen, 

idet vi betragter os som en af de Grene, der er uddifferentieret fra Folke
højskolen.

Pionererne for den danske Husholdningsskole, Magdalene Lauridsen 
og Eline Eriksen, grundlagde den første Husholdningsskole i Sorø 1895, 
og den nære Tilknytning, som disse to havde til Højskolen, bevirkede, 
at denne første Husholdningsskole ligesom de i de første Aar derefter 
oprettede Husholdningsskoler hvilede paa Folkehøjskolens Ide og tog 
med sig fra denne det levende Ord, Sangen og Erkendelsen af Samlivets 
Betydning.

Magdalene Lauridsen, hvis Slægt har staaet Askov nær, fortæller, at 
Forstander Schrøder engang, efter at han havde holdt et Foredrag for 
Landbrugslærerne, tog hende med ud i Haven og bad hende ikke give 
op, om Vanskelighederne skulde komme, men gennemføre Skolens Ide, 
for — »du har jo netop begyndt i den rigtige Ende«. Engang i et glad 
Lag holdt Højskolelærer Nutzhorn paa, at hun skulde se at faa sit 
Ankerhus gjort til et Askov.

Det er muligt, at mange af de Husholdningsskoler, der senere blev op
rettet i Byerne, har lagt saa stor Vægt paa den faglige Husholdnings
undervisning, at Tilknytningen til Folkehøjskolen for en stor Del er tabt, 
men man sporer i de senere Aar en stadig stigende Trang hos Hushold
ningslærerinderne til at søge Forbindelse med Højskolerne, og der er 
ingen Tvivl om, at det vil præge vore Husholdningsskoler i Fremtiden. 
Sikkert er det, at mange af de Tusinder af unge Piger, der har været 
paa Husholdningsskole, dér netop fik Berøring med noget af den Fælles
følelse og det Samfundssind, som er Grundlaget for de gode, danske 
Hjem.



FOLKEHØJSKOLEN 
OG DEN OFFENTLIGE SKOLE

Af

MORTEN BREDSDORFF

I.

Den grundtvigske Højskoles Forhold til den højere Skole i Danmark 
har mest været præget af Mesterens uforsonlige Kritik af »den sorte 
Skole«. »Skolen for Livet« og dens Mænd saa i Almindelighed ned paa 

den offentlige Skole, især den lærde, med dens »Drivhusgrøde«, »Bog
stavtrældom« og »Drengevidenskabelighed«, uden dog i Almindelighed 
at spærre deres Børn Vejen til den. Omvendt har den offentlige Skoles 
Mænd hyppigt indtaget en kølig Holdning overfor Grundtvigianernes 
»Bragesnak og Ordgyderi«, efterhaanden parret med Anerkendelse af 
Højskolens Indflydelse paa Andelsforetagender og landbrugstekniske 
Fremskridt. Alt for sjældent er det kommet til aaben Meningsudveksling 
mellem den frie og den offentlige Skoles Talsmænd, saaledes at begge 
Skoleformers ideelle Forudsætninger er tørnet sammen. Naar det er sket, 
har Lynene oftest kun været fjerne Kornmodn, der ikke formaaede at 
oplyse et helt Landskab.

Grundtvigs Skoletanke synes fra første Englandsfærd nøje knyttet 
til det sociale Behov, som Provinsialstændernes Indførelse maatte skabe. 
En Slags borgerlig Realskole for Bønder og ulærde, hvor de kan lære 
Modersmaal og Historie, saa de bedre kan skifte Ord med de dannede 
Lags Repræsentanter. »Naar Talen er om en Skole for Livet, maa al den 
Tvang, der kun har hjemme i »Skolen for Døden« tænkes borte, og det 
folkelige Statsraad maa bestandig staae os levende for Øje, naar vi tænke 
paa en Skole for det danske Folke- og Borgerliv, thi blev den ikke derpaa 
beregnet, var den aabenbar i borgerlig Henseende aldeles uegnet.« — 
(Det danske Fiirkløver. 1836).

Hertil knytter sig Grundtvigs gamle Had til Latinskolen og hans 
levende Haab om, at Danmark endelig vil beslutte sig til at sætte Mo-
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dersmaalet paa Hæderspladsen, som de romanske Lande har gjort siden 
Renæssancen, og som Tyskland og England er paa Vej til at gøre det. 
»Thi det folkelig og borgerlig velgørende ved Reformationen i det 16. 
Aarhundrede var derfor Modersmaalets Indsættelse i sine naturlige Ret
tigheder.«

Denne Reform, der rummer Grundtanken i den nationale Ny-Huma- 
nisme i det 18. og 19. Aarhundrede, er den egentlige Kerne i Grundtvigs 
Skoletanker i 1830—40erne. Og selv om han med Christian VIII’s 
Hjælp sigtede mod Oprettelsen af en bestemt Skole, var det med fuld 
Føje, han ventede store Virkninger af sine Skole-Ideer netop indenfor 
den traditionelle Embedsmandsdannelse i den gamle latinske Skole. Den 
Skole-Tyran ønskede han af hele sit Hjerte at omstyrte »lige saa uoprei- 
selig som Gotherne fordum styrtede Stats-Tyrannen, og Reformatorerne 
Kirkety rannen 1«

Det er velkendt, hvor ilde det gik Grundtvigs Forsøg paa i Sorø at 
faa oprettet en statslig Højskole. Med Kongens Død i 1848 sank Haabet 
herom i Graven. Dybt skuffet opgav Grundtvig sit gamle Haab om 
Sorø-Skolen, »som en Morgendrøm«, og besluttede »at virke alt, hvad 
jeg kan til Oprettelse af en privat Oplysnings-Anstalt i samme Øiemed, 
der vel aldrig kunde erstatte, hvad der glippede i Sorø, mien dog muelig 
afvende det Værste, der truer, og skiænke det Nærmeste, der fattes det 
Danske Folk og Rige.« (Brev til Grev F. M. Knuth, 3/3 1848).

Den 9. December indtraf det heftige Sammenstød paa Rigsdagen mel
lem »den gamle Danske«, som Grundtvig kaldte sig, og den »latinske 
Cultusminister«, Filologen, Professor J. N. Madvig. Repræsentanten for 
Præstø var bevæget, da han stillede sin dæmpede Forespørgsel »om den 
Undervisningsanstalt, som Kong Christian VIII udtrykkelig sagde og 
lovede mig den sidste Gang, jeg saa hans Ansigt«. Ministerens Svar var 
en kølig Henvisning til Finansernes Tilstand og de endnu uafklarede 
Planer. Saa rammede han Pælen gennem Skolen i Soer med de berygtede 
Ord: »Der skal ikke være en særskilt, Characteren af Danskhed monopo
liserende Undervisningsanstalt!«

Med dette besynderlige Svar skiltes den nye Højskoles og den gamle 
Latinskoles Talsmænd, Grundtvig for utrættet at fortsætte sin Kamp 
gennem de frie Skoler, Madvig for at gennemføre den Nyordning af de 
højere Skoler, som længe var varslet gennem den liberale Presses og 
Stænderforsamlingernes Angreb paa den forældede Latinskole fra Aar-
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hundredets første Aar og iøvrigt forberedt gennem Professor Madvigs 
egne Programartikler i »Maanedsskrift for Literatur«.

Det har været almindeligt at opfatte dette Sammenstød og dets Følger 
som en Lykke for den danske Folkehøjskole. Og det er maaske ogsaa 
rigtigt. Men for det danske Samfund, i hvert Fald for dets Skoler, var 
Følgerne næppe saa gode. Og den Kløft, som fra Begyndelsen aabnede 
sig mellem den offentlige Skole og Folkehøjskolen, er ikke jævnet i 
Dag, selv om der findes Broer over den.

II.
Forholdet mellem Folkehøjskolen og Universitetet fortjente en nøjere 

Undersøgelse. Her kan det kun antydes, bl. a. fordi det i saa høj Grad 
hænger sammen med den politiske Udvikling i forrige Aarhundredes 
sidste Tredjedel, hvor Universitetet stort set var Højres og Højkirkelig
hedens Værn mod det fremstormende Bondedemokrati, som netop fandt 
sit Vaabenkammer i den grundtvigste Højskole. Heller ikke den natura
listiske og positivistiske Videnskabeligheds Sejr betød nogen virkelig 
Tilnærmelse mellem de to Skoler.

Det var Filosoffen Rasmus Nielsen, der allerede i 1860erne gjorde et 
veltalende Forsøg paa at overvinde den hegelske Idealisme ved at forene 
Kierkegaards Individualisme og Grundtvigs Folkelighed, bl. a. gennem 
Tidsskriftet »For Ide og Virkelighed«. Forsøget blev ikke fortsat, men 
brat afbrudt af Naturalismens Indtog i 1870erne.

Georg Brandes nærede visselig meget ringe Tanker om det reaktionære 
Fakultet, hvor han forsøgte at erobre en Lærestol. Men han havde endnu 
mindre Respekt for Folkehøjskolen og bevarede helt op i sin høje Alder 
den Overbevisning, at den var og blev »ca. 40 Aar bag efter sin Tid«, 
saaledes som hele det danske Aandsliv var i 1871! Hans omfattende lite
rære Forfatterskab rummer større eller mindre Monografier af alle dansk 
Aandslivs betydelige Mænd, undtagen Grundtvig, som kun omtales 
fragmentarisk, ofte med adskillig Ringeagt; og da hans Disciple for Alvor 
begyndte at søge Forbindelse med Venstre, var han selv paa Vej mod 
Overmenneskelærens Istinder. Til Gengæld har hans Metode, den per
sonligt grebne Forkyndelse gennem en Digters Værk, det aandfulde, 
europæiske Udsyn og den sikre æstetiske Dannelse haft megen Be
tydning for Halvfemsernes Slægtled i den danske Folkehøjskole.

En af Brandes’ Ungdomsvenner var Jens Nørregaard, der efter at have
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kæmpet som Højskolemand for Skytte- og Forsvarssag, paany søgte 
mod Universitetet, hvor han i 1886 vandt Doktorgraden med en noget 
uakademisk Afhandling om Ingemann — ved Disputatsen haardt trængt 
af Professor Harald Høffding for sin rigelige Anvendelse af Begrebet 
»Hjertet« som Kernen i den Ingemannske Poesi. Med en Række Fore
læsninger over »Spencer, Lotze og Grundtvig« (1890) søgte Dr. Nørre- 
gaard fra Folkehøjskolens Stade at stille dansk Aandsliv i en anden Be
lysning end Hovedstrømningernes Forfatter havde gjort, men uden større 
Held.

En videnskabelig Fremstilling af et grundtvigsk Helhedssyn paa dansk 
Aandsliv har sikkert ofte været paa Tale blandt Højskolens Mænd. Ingen 
har dog evnet at gennemføre det, men Tilløb findes, bl. a. i Rosenbergs: 
»Nordboernes Aandsliv« og Holger Begtrups »Det danske Folks Hi
storie i det 19. Aarh.«. Det blev Vilh. Andersen, der ægget af Bran
des’ polemiske og ensidige Skildringer af dansk Aandsliv og ud fra en 
med Højskolen beslægtet sympatisk Forstaaelse — men uden noget fast, 
kristeligt Livssyn — med størst Held søgte at tegne dansk Aands Hi
storie gennem sit ufuldendte Værk »Tider og Typer« og sin store Lite- 
raturhistorie.

Som Helhed gælder, at skønt baade første og tredje Slægtled af Høj
skolemand i høj Grad rekruteredes fra Universitetet — for de ældres 
Vedkommende især fra det teologiske Fakultet, for de yngres hyppigt 
fra det filosofisk-historiske eller det matematisk-naturvidenskabelige — 
saa har hele Universitetsundervisningens analytiske Metode og inter
nationale Aand været Paavirkninger, som til en vis Grad maatte over
vindes, før de ret kunde gaa i Folkehøjskolens Tjeneste. Det er vel netop 
denne analytiske Metode og den teoretiske Skepticisme, som delvis for
klarer den Mangel paa Evne og Vilje til folkeligt Samarbejde og na
tional Samfølelse, som indtil de senere Aar har været Højskolens Anke 
mod den akademiske Dannelses Repræsentanter i den højere Skole og 
i Etaterne.

Til Gengæld har en Række Akademikere, blandt dem adskillige af 
Universitetets ypperste Lærere, med Glæde stillet sig til Raadighed for 
det frie, folkelige Oplysningsarbejde, baade som Talere ved Efteraars- 
møder og store Folkemøder og ved de i de senere Aar ret regelmæssigt 
gennemførte Universitetskursus for Højskolelærere. I mange Aar var 
Professor Vilh. Andersen en fast Gæst ved flere store Højskolers Efter-
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aarsmøder, og han har fra mange folkelige Talerstole søgt at »gøre Dan
mark glad paa en skikkelig Maade«, som han selv med Grundtvigs Ud
tryk yndede at sige om sine lunerige, friske, undertiden meget sindrige 
Skildringer af danske Digtere.

Men ogsaa Professorer som Harald Høffding, Edv. Lehmann, I. P. 
Bang, A. S. Steenberg og andre har jævnligt besøgt Folkehøjskolernes 
Møder og Kursus, og i de senere Aar har Professor Vilh. Grønbech fulgt 
deres Spor og baade paa Askov, Liselund og Borups Højskole fundet 
taknemlige Tilhørerskarer for sin ejendommelige Forkyndelse.

Utvivlsomt har dette haft større Betydning for Højskolen end for 
Universitetet, selv om det var et af de mange Udtryk for den voksende 
»Erkendelse«, som den grundtvigske Skoleform mødte i det danske Sam
fund. Dog var det først i 1940, at en ung teologisk Professor, Hal Koch, 
der ikke kom| fra Højskolen, i selve Universitetets Auditorier formaaede 
at samle Skarer af unge Studenter, som Steffens om den romantiske Na
turfilosofi og Brandes om fransk Naturalisme, om en jævn og levende 
Skildring af Grundtvigs Liv og Tanker. Om dette bør tydes som Tegn 
paa en ny og dybere Forstaaelse mellem Højskolen og Universitetet, er 
vel endnu uvist.
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III.
Den madvigske Skoleordning af 1850 kom til at betegne en sidste 

Sejr for de klassiske Sprog i den højere Undervisning. Skønt Madvig 
selv havde fremhævet den græske Literaturs Overlegenhed og Oprinde
lighed, blev Latin dog — af praktiske Hensyn— gjort til Hovedsprog i 
den ny Ordning. »Madvigs Grammatik« sørgede her for det nødvendige. 
Som Undervisningsinspektør ved Latinskolerne (til 1874) kunde Madvig 
selv følge sine Skoleplaner ud i Livet. Med sit høje Timietal, sin Mangel 
paa Koncentration og sit Ry for at overanstrenge Eleverne blev denne 
Skoleordning paa næsten alle Punkter en gennemført Modsætning til de 
grundtvigske Tanker om en »Skole for Livet«. Den blev virkelig, hvad 
Grundtvig kaldte »et skolastisk Forbedringshus«.

Kritiken var da ogsaa haard, saa haard, at den senere Cultusminister 
Hall allerede sidst i 1860erne fremsatte Forslag om ret vidtgaaende Æn
dringer, frem for alt en Deling af Latinskolen i en sproglig-historisk og 
en matematisk-naturvidenskabelig Retning. Under Forhandlingerne her
om stillede de tre grundtvigianske Folketingsmænd, F. Bojsen, Sophus 
Høgsbro og Christen Berg Krav om Indførelse af en særlig nordisk
sproglig Retning, den saakaldte »nordiske Artium« ved Siden af de to 
af Ministeren foreslaaede. Den nationalliberale Redaktør C. A. Bille, det 
københavnske Aandsaristokratis Repræsentant, forsvarede med overlegen 
Haan Latinen mod »de Oldnordiske«. N. J. Termansen pegede paa det 
skæbnesvangre Brud mellem den lærde Dannelse og den folkelige og 
talte advarende om »Dannelsens Overmod« og »Pøbelens onde Instink
ter«. Lucianus Kofod angreb de konservative »klassiske Rigsdags
mand« og drillede dem ved at fremhæve Thorvaldsens og Oehlenschlæ- 
gers Ukyndighed i Græsk. »Kunde det lykkes os at vælte den latinske 
Sten bort fra den højere Dannelse,« sagde en grundtvigsk Skolelærer i 
Tinget, »saa vilde vi som Theseus under den finde vore Forfædres Sværd 
og Skol« —

Billedet er grundtvigsk: »Danmarks patriotiske Højskole ligger be
gravet i Saxe og Axel og Holberg og vil trods Romermagten staa levende 
op, saa snart Kongen udsender en Tjener til at vælte Stenen fra, som 
Gud ske Lov ikke er meget stor, ikke større end Badens lille Gram
matik.«

Men den lille Sten laa fastere, end Grundtvig og hans første Disciple 
havde tænkt, og Badens lille var nu afløst af Madvigs store og tunge
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Grammatik, som rugede over den højere Skole Aarhundredet ud. Den 
»nordiske Artium« sejrede i Folketinget, men led Nederlag i Landstinget, 
og dens eneste Frugt i den Hall’ske Skolelov af 1871 blev Oldnordisk 
som et ikke særlig højt agtet Fag i de to øverste Klasser paa begge Linier.

Alligevel er det denne Skolelov, som tilføjede den gamle klassiske 
Skole det afgørende Nederlag, thi ad dens matematisk-naturvidenskabe- 
lige Linie kunde man faa Adgang til selve Universitetet — uden at kende 
Græsk!

Den stærke Tilgang til denne Linie er imidlertid næppe Udtryk for 
noget Ønske om en mere folkelig Undervisning, den betegner blot et 
voksende Krav om »Realundervisning«, som er i Pagt med hele den tek
niske og merkantile Udvikling. Kravet blev stærkt understøttet af Pro
fessor K. Kromans Stridsskrift: Om Maal og Midler for den højere Skole
undervisning (1886), der med praktiske Grunde angriber de efterhaanden 
unyttige klassiske Sprog i Skolen og — m<ed Støtte i engelske liberale 
Pædagogers Tanker — kræver Naturvidenskaben sat i Højsædet i Mod
sætning til Professor S. L. Tuxen, der vilde bygge den højere Dannelse 
paa Historie og Græsk Kultur, en Strid, der minder om Grundtvigs med 
Hans Christian Ørsted i 1814.

Det er dog først efter Systemskiftet i 1901, at der atter kommer Røre 
om den Hall’ske Skoleordning. Nu skulde det gentagne Gange mislyk
kede Forsøg paa at forene Folkeskolen og den højere Skole i en »Enheds
skole« omsider gennemføres. Kravet herom var oprindelig ført frem af 
Latinskolens Mænd, og selv om Loven af 24/< 1903 om højere Almen
skoler, som Latinskolerne nu skulde hedde (Mellemskoleloven), er frem- 
gaaet af et nøje Samarbejde mellem den vestjydske Skolelærer, Kultusmi
nister J. C. Christensen og den klassiske Filolog, Professor M. Cl. Gertz, 
blev den utvivlsomt stærkere præget af den højere Skoles Ønsker og Krav 
end af Hensynet til Folkeskolen. Blandt de Udtalelser fra Landets Rekto
rer, som Ministeriet fremkaldte, lød dog enkelte grundtvigsk prægede Rø
ster: »Den lærde Skole i vor Tid,« skriver Rektor Jacobæus, Aarhus, »bør 
søge at faa sin Plads som Led i den almindelige Folkeoplysningsbevægelse 
og søge Forbindelse med Folkeskolen. Den maa stille som sit Maal at bli
ve en Skole for den højere Almendannelse, der som saadan kan komme 
det størst mulige Antal af Samfundets Medlemmer tilgode.« Professor 
C. Christiansen gaar imod den lange Skoletid og den omstændelige 
Eksamensplan for de højere Skoler: »Universitetet som Landet trænger
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mere til lysvaagne og lærelystne unge Mænd end til Folk, der har faaet 
Mundsmag af alt muligt; for dem er det at lære blevet en Plage, og det 
er næsten umuligt at faa dem til at sætte sig grundigt ind i noget som 
helst.« — Det er i Grundtvigs Aand. »Hvad jeg ventede mest af Kristjan 
VIII’s Højskole, var den nye frie Vej, den skulde aabne uden om vort 
lærde Skolevæsen til en mere dansk og naturlig dannet Embedsstand,« 
skrev Grundtvig til Ingemann Nytaarsdag 1849.

Mellemskoleloven af 1903 har faaet en meget betydelig Indflydelse 
paa vort Skolevæsen. Den fremkaldte talrige Mellem- og Realskoler rundt 
om i Landet, men begyndte samtidig paa betænkelig Maade at tappe 
Folkeskolens øverste Klasser, denne »visnede i Toppen«, som en af dens 
Mænd sagde. Mellemskolen betegnedes i Loven som en »Barneskole«, 
men ved dens Gennemførelse udtaltes det, at den skulde være Skolen 
for den bogligt dygtige Fjerde- eller Femtedel af Landets Børn. løvrigt 
er Loven præget af en human Fremskridtsaand, de gamle Sprog er for
svundet, fraset lidt Latin i 4. Ml. »Det er urimeligt at paastaa, at Homer, 
Herodot og Platon ikke vejes op af nogen anden Literatur,« skrev Gertz 
i en Polemik med den klassiske Dannelses uforsonlige Forkæmper Pro
fessor J. L. Heiberg. »Det er naturligt for en ung Mand at foretrække 
Helgekvadene for Homer, Sagaen, ja Saxo for Herodot.« De exakte Fag 
gik frem paa de andres Bekostning, dog rykkede Svensk for første Gang 
nu ind i Skolen som Fag.

Heller ikke Mellemskolen, hvis Popularitet som de Danskes sikre Vej 
til Eksamensskolerne er uomtvistelig, hvis man skal dømme efter Stati- 
stiken, har undgaaet Angreb. Endogsaa Naturhistorikere (Professorerne 
Biilmann og F. C. C. Hansen) har rejst Tvivl om Værdien af den megen 
naturvidenskabelige Undervisning paa dette Trin, og der ankedes over, 
at denne »Barneskole« har maattet lægge urimelig stor Vægt paa Re
petition og Eksamenstræning, mens den egentlige Oplæring forsømtes. 
Mest betyder dog sikkert den Splittelse, som den paa et alt for tidligt 
Tidspunkt har ført ind i Folkeskolen, hvormed der indføres en Deling 
af Børnene, som det i et folkestyret Land vilde være rigtigst at udsætte 
længst muligt.

Men ogsaa den lærde Skole er efter denne Lov, ikke mindst paa 
Grund af den nysproglige Linie, der beseglede Latinens Nederlag i den 
akademiske Dannelses Historie, blevet langt mere populær end den 
gamle Latinskole. Forsaavidt svarer den til Grundtvigs Ønske for Dren-
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geskolen i Sorø, at man skulde »ikke blot lade den latinske Stil bortfalde, 
men ogsaa indskrænke Latinlæsningen til nogle faa taalelige Bøger« — 
det sidste endda frivilligt.

Om Skolen er kommet videre i Retning af sand folkelig Dannelse, er 
vanskeligere at afgøre. Her afhænger meget af de enkelte Læreres og 
ledende Personligheders Forudsætninger og Indflydelse, og saafremt det 
grundtvigske Skoleideal uløseligt er forbundet med en udpræget per
sonlig Skole, er Kaarene næppe blevet bedre, siden Staten i 1918 i sti
gende Grad har overtaget de hidtidige private Gymnasier og sammen 
med Kommunerne rejst nye rundt om i Landet. Om dette Spørgsmaal 
skrev en ejendommelig Skolemand, H. C. Frederiksen, Ejer og Leder af 
Ordrup Gymnasium, et lille Stridsskrift »Den personlige Skole« (1909), 
hvori det hedder: »Uden Grundtvig er den danske Skole dødsdømt — 
ikke som Fagskole, men som, Børne- og Ungdomsskole.« Han var en 
uforsonlig Modstander af Skoletvang, af Eksamen, og ønskede ikke at 
gøre Kristendom til et Skolefag, men blev dog tvunget til at gøre en Del 
Indrømmelser over for Stat, Kirke og Forældre, indtil han i 1908 brød 
op og blev Lærer paa Vallekilde Højskole.

Grundtvigs Disciple har heller ikke i det 20. Aarhundrede været blide 
mod den højere Skole. Skarpest udtrykte Jakob Knudsen sig i et Fore
drag i Studenterforeningen 1905, »Om Idealitet«, hvor det hedder: »Fan
tasiens Udvikling foregaar (negativt) derved, at man lader Børnene have 
Ro til selv at erobre sin synlige Omverden, og ikke umuliggør denne 
Erobring med udspekuleret Legetøj, Eksempler og Anskueligheder og al 
den anden forud gennemtyggede og gennemsavlede Mad, hvormed 
man i den moderne Børneskole slapper og ødelægger Børnenes centrale 
Evne. Fantasiens Udvikling foregaar (positivt) derigennem, at man ved 
livsinteresseret Omtale lader Børnene gribe og gribes af det, som ligger 
uden for og uden om deres synlige Omverden: det nationale, det reli
giøse, det almenmenneskelige. Atter her, som jeg siger, det modsatte af, 
hvad den moderne eksamenstvungne Børneskole foretager sig; den laver 
alle disse Livssager om til Eksamensfag, det vil sige: slaar dem ihjel, ud
rydder dem af Børnenes Bevidsthed. Den moderne Børneskole vil i 
det hele om ikke mange Aar have gjort en levende Idealist til en ren 
Sjældenhed, ja, noget abnormt i det civiliserede Europa, — hvis der da 
ikke forinden sker en Forandring i vort Skolevæsen.« — »Man ved næ
sten ikke, hvad man savner haardest i den moderne Børneopdragelse;
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Fantasiens Livfuldhed eller Viljens Hærdning hos Barnet. Thi begge 
Dele er man godt paa Vej til at udrydde.« —

Grundtvigs Morgendrøm om at se en dansk borgerlig Højskole vokse 
frem i Sorø, blev tidligt afvist med »et udansk og ufolkeligt Svar«, der 
ved selve sin Form beviste Nødvendigheden af en folkelig Dannelse. 
Men ingen Kender af fremmede Landes lærde Skolevæsen vil benægte, 
at hans Haab om, at en virkelig dansk og nordisk Lærdomsskole en 
Gang skulde afløse den gamle Latinskole, trods alt har deres Andel i den 
Udvikling, som her er antydet.

Havde grundtvigsk sindede Pædagoger i større Tal vovet sig inden for 
den offentlige Skoles Mure, vilde Mulighederne for en Tilnærmelse 
mellem. Højskolen og den offentlige Skole vel ogsaa have været flere.

IV.
Overfor Seminarierne var Grundtvig fra Begyndelsen meget kritisk. 

Han nærede ringe Interesse for Almueskolen og for dens Lærere, der til 
sin Tid burde henvises til »Sorø-Skolen« eller en lignende Anstalt for der 
at uddannes. »Det er derfor rigtignok bestandig min Mening,« udtalte 
Grundtvig i Rigsdagen i 1855 under Debatten om Overskoledirektør 
D. G. Monrads Forslag vedrørende »Borger- og Almueskolevæsenet i 
Kjøbstæderne og paa Landet«, »at ethvert Forsøg paa at ordne denne 
Sag vil være forgæves, saalænge man ikke kan beslutte sig til, i det 
mindste med Hensyn til, hvad man kalder Almueskolen, at rejse en Ind
retning, hvorfra man kan vente, at der i det Hele kan udgaa en folkelig 
Oplysning medens der ogsaa de dannes, som skulle være skikkede til 
Lærere og Ledere i de mindre Kredse omkring i Landet, og det ikke blot 
for Børn, medens de vokse op . ..; det er først, naar Børnene kommer til 
Skjelsaar og Alder, og naar det unge Menneske begynder at spørge 
inde i sig selv, at det hjælper at svare dem til Oplysning af Livet; den 
første Undervisning skal derfor indskrænke sig til noget meget Lidet i 
Tidsudstrækningen, da det, at kjende Bogstaver og lægge dem sammen 
læres bedst hos gamle Koner.« — »Skolelærerne paa Landet skulde der
for ingenlunde være saadanne, at de blot til Nød kunne lære Drengene at 
stave i en Bog og skrive nogle Tal og Bogstaver osv., men de skulle være 
saaledes, at de kunne være Ledere for Ungdommen.« —

Han havde da ogsaa tidligere betegnet de spredte Præstegaards- og 
Statsseminarier som »et Onde« og var enig med Tscherning, der med
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Hentydning til Blaagaards og Jonstrups Anbringelse i nedlagte, mer
kantilistiske Manufakturer, kaldte dem, »uheldige Statsfabrikker«.

Alligevel har de grundtvigske Skoletanker næppe haft bedre Voksested 
inden for den offentlige Skole end en Række af vore Seminarier, og de 
har ad den Vej kunnet yde en ikke ringe Indsats i Folkeskolens Udvik
ling det sidste Hundredaar.

Det begyndte paa Snedsted Seminarium, hvor Grundtvigs varme Til
hænger, Pastor Ludvig Christian Miiller i 1843 blev ansat som For
stander. Ved sin vækkende og fængslende Undervisning førte han ad
skilligt af Folkehøjskolens Aand og Form ind i den ret mekaniserede 
Seminarieundervisning. Som paa de første Bondehøjskoler herskede der 
et patriarkalsk Forhold mellem Forstander og Elever, hvilket bekræftes 
af hans Elev Morten Eskesen, idet man endda fastholdt den gamle 
Skik at sige »Du« til hinanden, hvad der fortsatte, da Seminariet i 1848 
paa Grund af »Befolkningens Mangel paa Renlighed, Ædruelighed og 
Sædelighed«, blev flyttet til Ranum. L. Chr. Müllers grundtvigsk præ
gede »Bibelhistorie« blev i en lang Aarrække benyttet paa Seminarierne 
og i Folkeskolen. Selv kunde han dog ytre sig med nogen Bitterhed 
orn Virkningen af Almueskolen i disse »den indbyrdes Undervisnings«
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mange golde Aar. »Vort Skolevæsen har mange Steder frembragt død 
Ligegyldighed for alt aandeligt i Stedet for levende Kristendom og Fæd
relandskærlighed, Træghed og Dumhed i Stedet for Lærelyst og Op
lysning,« sagde han i 1850erne. Han fik Svar af sin Kollega, Seminarie
forstander, Lic. theol. Fr. Nielsen i Lyngby ved Grenaa: »Skolens An
gribere skal ikke blive ved at raabe »Død, Død!«, naar Folkets Færd i 
Treaarskrigen vidner om Liv. Skolen er ikke uden Del i den faste Tro 
paa et guddommeligt Forsyn, som udtaler sig i ethvert af vore Krigeres 
Breve. Næsten enhver ung Mand af Almuen kan læse og skrive taaleligt 
godt; mange dygtige Mænd af Stænderforsamlingerne, Amtsraadene og 
Rigsdagen har ingen anden Uddannelse end den, Landsbyskolen har 
givet dem.« —

Den af D. G. Monrad udarbejdede Seminarielov af 1857, der indførte 
Eksamen for privat forberedte Kandidater, fik meget stor Betydning for 
Udviklingen af Læreruddannelsen. Den frie Uddannelse, der kunde fore- 
gaa paa private »Friseminarier«, som man sagde med de koldske Frisko
ler i Erindring, havde paa Rigsdagen faaet Venstrepartiernes fulde Støtte, 
endog i saa høj Grad, at man rejste Spørgsmaalet om Nedlæggelsen af 
alle Statsseminarier. Denne Uddannelse, hvis Frugter skulde bedømmes 
af en uafhængig Eksamenskommission, var i Pagt med hele den grundt
vigske Opfattelse af Skolespørgsmål, og i den Bekendtgørelse, der fulgte 
efter Loven, sejrede Metodefrihed og den personlighedsprægede Under
visning over den gammeldags, planmæssige og mekaniserede Form.

Dermed begyndte Privatseminarierne at vokse frem rundt i Landet. I 
1860 aabnede Nathalie Zahle sit Lærerindekursus i København, efter at 
hun havde overtaget et Par private højere Pigeskoler, deriblandt den 
meget grundtvigske Susette Dalgas’ »Dannekvindeskole«. Efterhaanden 
som Frk. Zahles Skole voksede, søgte hun Lærerkræfter fra grundtvig
ske Kredse, ja, fra 1876 indrettedes endda i nogle Aar en Højskole for 
Elever fra Folkeskolen. Paavirket af Grundtvig, som denne betydelige 
Opdragerinde var, har hun evnet at forene den frie Skoleforms Krav med 
de Fordringer om Fasthed og Orden, som en Eksamensskole maa kræve, 
og det var hendes Ønske, at Undervisningen skulde præges af Kristen
dom og Danskhed som paa de grundtvigske Skoler. Dog er hendes væ
sentlige Indsats vel den, at hun løftede de gamle »Pigeinstitutter« op i 
Højde med den højere Undervisning for Drenge og unge Mænd.

1862 aabnede Højskoleforstander P. Bojsen, Gjedved, det første jyd-
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ske Privatseminarium i meget nær Tilknytning til sin Højskole, 1886 op
rettedes Silkeborg Seminarium, der fra 1890 under Semiharieforstander 
P. J. M. Vinthers Ledelse blev det førende grundtvigske Seminarium i 
Landet.

Blandt Statsseminarierne har Jelling ejet en særlig grundtvigsk Tradi
tion, siden den meget ansete Forstander H. J. M. Svendsen 1856—72 var 
Leder. Den er blevet fortsat under Pastor, senere Biskop Sophus Søren
sen, N. A. Larsen, og af de to udpræget grundtvigske Historielærere, 
R. J. Holm, senere Forstander for Statens Forskoleseminarium i Vejle, 
og Marius Sørensen, men ogsaa adskillige andre Seminarier har ejet 
Lærerkræfter, som, er udgaaet fra grundtvigske Kredse eller i hvert Fald 
har haft Forbindelse med Folkehøjskolen.

De fleste »Friseminarier« lededes i grundtvigsk Aand, dog begyndte 
ogsaa andre Retninger at interessere sig for Læreruddannelsen. Efter- 
haanden blev der for mange af dem, og det blev ikke bedre, da en Række 
mindre Kursus begyndte at paaføre Seminarierne en haard Konkurrence 
ved at nedsætte Læsetiden til det lavest mulige. Friseminarierne var i 
Færd med at blive en for kort Genvej til et Lærerembede, og i Stedet 
for en personlighedspræget Undervisning nødtes mange af dem af Kon-
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kurrencehensyn til en mekanisk Kursuslæsning og Manuduktion. Alle
rede i 1889 udstedtes en Række skærpede Bestemmelser, og det paalag
des Eksamenskommissionen, »at den ved tilbørlig og retfærdig Streng
hed sætter Bom for, at slet forberedte, uvidende Individer faar Ret til at 
ansættes i Skolevæsenets Tjeneste.«

Om Svagheder og Fordele ved den gamle Seminarieordning har «Vin
ther i Silkeborg« ytret sig: »Der var Løshed over meget i Uddannelsen; 
mange mødte uforberedte, gik temmelig uforberedte op til Eksamen, 
faldt og læste om igen eller opgav at læse. Men mange mødte ogsaa som 
modne Mennesker med stærk Vilje til at arbejde eller som unge med 
spirende, men ægte Livsinteresse. Og det, at Seminariet kun i ringe Grad 
havde ydre Hold paa sine Elever, maatte naturligt føre til, at man maatte 
se at faa fast Hold i deres Interesser. Endelig havde det ikke ringe Ind
flydelse paa Undervisningens Karakter, at Eksamen holdtes borte fra 
Seminariet, og at man simpelthen var nødt til, naar man ikke vilde gøre 
det hele til Eksamenspiskeri, da at overlade til Eleverne selv at læse og 
lære en hel Del af det Kundskabsstof, der krævedes. Men til Gengæld 
turde og kunde man saa i sin Undervisning slaa sig ned, hvor man 
havde Lyst til at arbejde, og man opdagede, at ens Evner og Elevernes 
Interesser mødtes«. — »For de lidet aktive var det en uheldig Forbe
redelse til Eksamen. Men en saadan Maade at undervise paa rækker vi
dere end til Eksamen og har sit Værd ud over denne. I alt Fald har jeg 
aldrig mødt gamle Elever, der har anklaget os for den Frihed, vi tog os 
til at dvæle, hvor det var frugtbart at tage Ophold. Jeg vil endog mene, 
at en Seminarieuddannelse, der er saa ordnet og regulær og maalbestemt 
m. H. t., hvad der skal kunnes, at den savner Tid til at glemme Eksamen, 
er forfejlet i langt højere Grad end hin gamle Ordning.« Her mødes, som 
man vil se, Højskolens og Seminariets Syn paa Undervisningens Indhold 
og Maal paa sjælden frugtbar Vis.

Selv tog Vinther Del i det forberedende Arbejde, som førte til en ny 
Seminarielov af 1894, der krævede planmæssig, treaarig Forberedelse, 
delte Lærerprøven i to Dele og henlagde Eksamen til Statsseminarierne 
og de anerkendte Privatseminarier, der alle skulde forsynes med Øvelses
skoler til praktisk Uddannelse af de vordende Lærere.

Den Kritik, som ogsaa denne Lov mødte, udgik maaske i højere Grad 
fra Lærernes Organisation og fra faglige Specialister end fra Befolknin
gen selv. Man krævede mere Plads for Realfagene, Indførelse af Frem-
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medsprog, bl. a. med Henblik paa Lærernes Muligheder inden for den 
hastigt voksende Mellemskole, og mere praktisk Skolegerning i Læse- 
tiden.

I 1919 nedsatte daværende Undervisningsminister Kejser-Nielsen Den 
store Skolekommission, der ogsaa skulde fremsætte Forslag til Reform 
af Læreruddannelsen. Adskillige grundtvigske Seminariefolk, bl. a. Se
minarieforstanderne Stig Bredstrup, Jonstrup, og Vinther, Silkeborg, tog 
Del i de forberedende Forhandlinger, og i 1923 fremlagdes Forslag om 
en 4-aarig Uddannelse. Dette Forslag blev fremsat flere Gange af Under
visningsminister Jac. Appel, men mødte Modstand hos Partiet Venstre, 
der dels frygtede, at det vilde svække de private Seminarier, dels saa en 
Fare for, at Tilgangen til Læreruddannelsen skulde blive begrænset til 
den Del af Ungdommen, som gennemgik Eksamensskolerne, saa at den 
saakaldte »Mand fra Ploven« — en hvileløs Genganger fra alle de senere 
Aars Drøftelser af Semjnarieforhold — vilde blive afskaaret fra at gaa 
Lærervejen. Denne Bekymring var ingenlunde ubegrundet. Mens det i 
ældre Tid var ret almindeligt, at Landboungdommens Vej til Seminariet 
gik over Højskolen — en naturlig og i høj Grad anbefalelsesværdig Vej 
— modtog Seminarierne efter Mellemskoleloven af 1903 et voksende An
tal Aspiranter fra de mange Realskoler, hvad der efterhaanden kunde 
føre til den uheldige Ordning, at vordende Lærere sad paa Skolebænk 
uafbrudt fra deres 7. til 21. Aar for derefter at fortsætte paa Katederet, 
uden meget Kendskab til de »driftige Borgeres Huse«, som Grundtvig 
kaldte den bedste Drengeskole, eller til Livet uden for den trange 
Skolestue.

Det var Undervisningsminister F. Borgbjerg, der selv under Debatter 
om Skolespørgsmaal yndede at kalde sig »Grundtvigianer«, som i 1930 
gennemførte den nu gældende Lov om Seminarier.

Den er Resultatet af langvarige Drøftelser i Presse og paa Rigsdag, 
Resolutioner fra Danmarks Lærerforening og Seminarieforeningen, hvor
under der ogsaa fra grundtvigsk Side fremsattes Krav om Eksamens
frihed i Aandsfagene Kristendomskundskab og Dansk Digtning.

I Form og Indhold er denne Ordning et Kompromis mellem folkelige 
og moderne, naturalistiske Pædagogers Ønsker for Folkeskolen, hvad 
der vel har givet den en indre Uligevægt mellem et nedarvet Syn paa, 
hvad der især maa kræves af en Uddannelse til Lærergerning i Folke
skolen — faa, mten solide Kundskaber og et levende, personligt Forhold
Danmarks Folkehøjskole 31
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til baade Lærestof og Børn — og et moderne Krav om faglig og »selv
tilegnet« Indsigt i en lang Fagrække, med Ekskursioner, frie skriftlige 
Arbejder, Speciallæsning og Idræt En Ordning, der rummer fortrinlige 
Muligheder, i første Række den langt grundigere Vejledning i Under
visning af Børn, forbundet med Børnepsykologi og teoretisk Pædagogik, 
men som, naar Eksamenskravene ikke slappes, løber Fare for at præges 
af nogen Uro og Splittelse til Skade for det rolige Skoleliv med Samling 
om væsentlige Opgaver.

Utvivlsomt har grundtvigske Skoletanker Del i Æren for den eksa
mensfrie Speciallæsning, hvor Lærere og Elever efter Evne og Lyst i visse 
ugentlige Timer kan samle sig om historiske, liter ære, naturhistoriske 
eller fysiske Emper, altsammen med det Formaal »at sætte Eleverne i 
Gang med et selvstændigt Arbejde indenfor deres Interessesfære, som 
de kan fortsætte efter Seminarietiden«. Mens det mere skyldes den mo
derne Arbejdsskoles Ideer, at Undervisningsvejledningen som almindelig 
Rettesnor foreskriver, at der »i videst muligt Omfang gives Eleverne 
Lejlighed til selvstændigt Arbejde, der kan bringe dem i direkte Forhold 
til Stoffet, saaledes at de er fortrolige med Fagenes Hjælpekilder, vante 
til at bruge Bøger og Samlinger og øvede i at gøre Iagttagelser i den 
levende Natur.«

V
Det er velkendt, at mange vordende Lærere fra Hertugdømmerne alle

rede for hundrede Aar siden gerne søgte til de kongerigske Seminarier 
Skaarup, Jelling, Bernstorffsminde, bl. a. paa Grund af »den elskvær
dige Modtagelse, det friske Liv, det smukke Forhold mellem Lærere og 
Elever, som mødte dem der«, som det hedder i en tysk Skildring af 
Slesvig-Holstens Skolevæsen fra 1860. Det skyldes derfor næppe alene 
den frie Højskoles Virkninger i dansk Kulturliv, naar Kendere af frem
mede Landes Seminarier kan hævde, at her i Landet er Forholdet mellem 
Lærere og Elever meget friere og Læreren har en rigere Lejlighed til at 
øve personlig Paavirkning gennem sin Undervisning. »Frem for alt gæl
der dette den danske Forstander,« siger Cl. Eskildsen. »Den preussiske 
Seminarieforstander var »Direktor« og Embedsmand, ogsaa uden Uni
form ret stærkt uniformeret; den danske Leder er Forstander i Lighed 
med de frie Folkehøjskolers Forstandere, i Stand til at præge den Skole, 
hvor han virker, saa hvert enkelt dansk Seminarium faar sit Særpræg.«
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Det sidste er utvivlsomt rigtigt. Næppe noget andet Land har saa ret
ningsprægede Seminarier som Danmark, med dets indremissionske og 
grundtvigske Seminarier, ja, hvor endog et Seminarium, K. F. U. M.’s, 
bærer en enkelt Ungdomsbevægelses Betegnelse. Der er heri adskilligt 
af Folkehøjskolens Respekt for den enkelte Personlighed i Skolen og 
Folkerørelsernes Ret til selv at ordne deres egne Anliggender — selv om 
dette ogsaa rummer Ensidighedens Fare.

Men paa et Punkt adskiller den danske Seminarieordning sig iøjne
faldende fra Nabolandenes. Det er dens Eksamensvæsen. Baade den 
svenske, den finske og den schweiziske Læreruddannelse er paa dette 
Punkt langt friere end den danske, og det enkelte Seminarium har en 
langt større Myndighed i Bedømmelsen af de vordende Lærere. »I Dan
mark — Grundtvigs Fædreland! —« udbryder P. J. M. Vinther i sine 
Erindringer, »kunde man ikke tænke sig en Undervisning uden en Eksa
men tilsidst, og ikke en Eksamen uden en indtil de mindste Enkeltheder 
fastslaaet Bestemmelse om, hvor meget der skal kunnes.«

»Den danske Eksamensordning,« skriver Cl. Eskildsen, »med beskik
kede Censorer for alle Landets Seminarier, med enslydende Eksamens- 
spørgsmaal i nogenlunde faste Rammer for hele Landet fører naturligt 
med sig, at der med Hensyn til Stofpensum hersker større Uniformering 
og med Hensyn til Stoffets Behandling mere Lærebogslæsning end paa 
de tidligere tyske, hvor de enkelte Lærere havde langt større Indfly
delse paa Stofvalg, Behandling og Eksamination af de enkelte Emner.«

Denne vidtdrevne Uniformitet, der utvivlsomt er Skyggesiden ved den 
forannævnte frie og personlige danske Seminarieundervisning, afhjæl
pes næppe alene ved Oprettelse af mere eller mindre grundtvigianske 
Seminarier som Konkurrenter til de bestaaende. Vejen gaar snarere om 
ad højt kvalificerede Lærerkollegier ved de enkelte Seminarier og øko
nomisk Uafhængighed af Eleverne, saaledes at Staten uden unødig Be
kymring tør betro Seminariernes Forstandere og Lærerraad en større 
Myndighed end hidtil.

VI
Grundtvigs Tanker om »Skolen i Soer« sigtede lige fra Begyndelsen 

paa en fuldstændig Omdannelse af hele vort Skole- og Undervisnings
væsen. Latinskolen burde afskaffes som en udansk, unyttig og skadelig 
Levning af svundne Tiders Vildfarelser, Embedsmændenes Uddannelse

31*
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henlægges til faglige Seminarier, og den egentlige videnskabelige Forsk
ning samles i et eksamensfrit Akademi, en »lærd Republik« f. Eks. paa 
et nordisk Universitet i Göteborg, hvor »Nordens videnskabelige For
ening« kunde fuldbyrdes. Saa kunde man ogsaa forenkle Børneskolen, 
lade den nøjes med visse Færdighedsfag, og saa lade Hjemmene og de 
»driftige Borgeres Huse« om Resten. Saa skulde der til Gengæld i Dan
mark — og efterhaanden i de øvrige nordiske Lande — rejses frie folke
lige Højskoler, som »er det eneste Middel, hvorved de boglærde efter
haanden kan tilbagevinde det manglende Mesterskab i Modersmaalet og 
derved den levende Indflydelse paa Folkemeningen og Folkestemmen.« 
Derefter vilde lærde og ulærde omsider kunne mødes til sund og le
vende Vekselvirkning »i det store Brændpunkt, hvori alle Folkeoplys
ningens Straaler samler sig.«

Kravet blev gentaget af Gyllingpræsten Otto Møller. I det beske 
Flyveskrift »Forstaaelse og Bedømmelse af Nutidens Fritænkeri« (1881) 
tordner han mod Brandesianismen og foreslaar, at man lukker Latin
skolerne, ophæver Filosofikum og afbryder det politiske Samarbejde med 
»Fritænkerne«. Skriftet havde Brod baade mod den brandesianske Ra
dikalisme og mod den alt for liberale Grundtvigianisme, som det vilde 
stille Ansigt til Ansigt med dens Ophav.

Saadan kom det ikke til at gaa. At Folkehøjskolen efter Christen 
Koids Praksis og i levende Forbindelse med de religiøse, politiske og 
sociale Folkerørelser fik et andet Præg, end Mesteren oprindeligt havde 
tænkt, kan enhver se i Dag. Og den højere Skoleundervisnings Mure 
faldt hverken for det første eller andet Basunstød.

Alligevel er der i Dag ikke ret mange Skoleformer i vort Land, der 
slet ikke er berørt af Grundtvigs mægtige og langtrækkende Skoletan
ker. Ikke mindst gælder dette Folkeskolen, hvis indre Historie i stigende 
Grad bærer Vidne om en frugtbar Vekselvirkning med den grundtvig
ske Friskoles Arbejdsformer og Ideer, hvad da ogsaa kom til at præge 
den nye Lov om Folkeskolen, som Undervisningsminister Jørgen Jør
gensen gennemførte i 1937. Maaske har disse Tanker i den offentlige 
Skole altid virket stærkest ad indirekte Vej, som en urolig Samvittighed 
for de trygge Institutionernes Mænd, som en stadig Paamjndelse om, 
at ingen Skole gør sit Arbejde for Brødets Skyld alene, ejheller for 
Fagets eller Metodens. Der maa være et Helhedssyn, en Livsanskuelse af 
aandelig Art bag, »Ord i Mund og Skrift i Bog skal vor Ungdom lære,
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ret at bruge Kraft og Sprog, Livet til Guds Ære.« Ad den Vej har 
Grundtvig givet sit Folk noget langt større end tidsbegrænsede Skole
former, en aandelig Grundlov for Opdragelse, »det levende Ord«, der 
kan forene Sjælene, »saa alle de eet faar i Sinde«, mens Bogen bliver et 
Hjælpemiddel. At Læreren i Aandsfag skal tro paa, hvad han selv siger, 
at han skal søge Samarbejde med Hjemmene og saa for øvrigt tale, saa 
Børnene kan forstaa ham og bliver glade ved at gaa i Skole, det har den 
grundtvigske Skoleform kunnet lære de andre.

Og selv om Folkehøjskolen vel blev langt det lykkeligste Redskab til 
at vække det »Fremad og Opad« i Sjælene, som fra Platon til Grundtvig 
er al sand Opdragelses Maal, saa findes der mange Lærere baade i 
Folkeskolen og Seminariet, i Gymnasiet og den akademiske Undervis
ning, der — i Aand og Sandhed — erkender det samme Maal bag den 
Kundskabsmeddelelse og Tankeskoling, som er Hverdagens Gerning.



HØJSKOLEN UDENFOR DANMARK



FOLKEHØJSKOLEN 
BLANDT DANSKE I AMERIKA

Af 

ERIK APPEL

Den danske Udvandring til De forenede Stater er den største af de 
skandinaviske. Svenskerne grundlagde allerede 1638 en Koloni der
ovre; den norske Udvandring satte ret kraftigt ind fra o. 1845, og den 

blev i Forhold til det hjemlige Folketal langt den største fra de nordiske 
Lande. Den danske tog Fart efter 1864, og det samme gælder iøvrigt 
den svenske. Fra det nævnte Ar følger dansk og svensk Udvandring 
omtrent samme Kurve. Den stærke norske Samling blandt de udvan
drede gjorde, at mange danske sluttede sig til, og der blev derfor dan
net en norsk-dansk Konference til Fremskaffelse af kirkelig Betjening. 
Men efterhaanden son de danske Udvandrere fandt sammen i større 
Kolonier kom Trangen til egen Kirkedannelse frerti, og man sendte 
Bud hjem om Hjælp, hvilket førte til Dannelsen af et Udvalg herhjem
me, der skulde varetage og støtte Udsendelsen af Præster. Udvalget be
gyndte sit Arbejde 1869, og 1871 udsendtes de tre første Mænd. Der
med var Forbindelsen oprettet mellem Nybyggerne og det gamle Land, 
og det blev til gensidig Glæde og Berigelse. — Den nogle Ar senere 
organiserede »Danske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika« regner sin 
Begyndelse fra Aret 1871. Den blev Grundlag for Folkehøjskolebevæ
gelsen.

Tanken om en Folkehøjskole blev drøftet den 8. September 1872 ved 
et kirkeligt Møde i Neenash, Wisconsin. Forslag blev fremsat og derefter 
blev Tanken jævnlig drøftet, ogsaa herhjemme, og delvis sat i Forbin
delse med Oprettelsen af en Præsteskole. I Maj 1877 fremsatte Pastor 
J. Petersen, West Denmark, Wisconsin sammen med syv Mænd fra 
hans Menighed en Udtalelse, hvoraf jeg gengiver: En Folkehøjskole »vil 
vist blive en Nødvendighed, hvis det virkelige Hjærteliv skal kunne hol
des oppe og ikke gå med dem i Graven, der har fået noget med hjemme
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fra; og Ønsket om, at det både må holdes oppe, styrkes og udvikles 
må dog ligge nær hos hver den, der har noget rigtigt Liv i sig, og navn
lig hos den, der har Børn, som skal vokse op her, thi for de Forældre, 
som har noget af det Liv og Lys, der er Grundlag derhjemme, må det 
vist falde lidt svært at tænke på, at deres Børn skal komme ind under 
en fremmed åndelig Opdragelse, og da især, når det er den amerikanske«. 
Man tænkte sig, at der på Højskolen kunde uddannes Børnelærere.

Aret efter kunde den første Folkehøjskole i Amerika begynde i den 
store danske Koloni Elk Horn i Staten lowa. Præst var her Nordman
den Olav Kirkeberg, der var forberedt til Præstegerning på Askov Høj
skole, og som 1874 af Udvalget herhjemme var sendt til Menigheden i 
Elk Horn. Olav Kirkeberg var en åndeligt stærk udrustet Mand, og 
Tanken om ham som Medhjælper i Folkehøjskolen var hurtigt fremme. 
Den oprindelige Plan at lægge Højskolen i Chicago Syd måtte lykke
ligvis opgives, og derefter blev Elk Horn det naturlige Sted for Begyn
delsen, og 1. November 1878 åbnedes Skolen her med Olav Kirkeberg 
som Forstander. Åbningsmødet blev indledet med Sangen »Hvad Sol
skin er for den sorte Muld«, den eneste Sang, Grundtvig har skrevet 
til en Højskoles Begyndelse.

Der var 16 Elever den første Vinter og blandt dem to Mænd, K. C. 
Bodholdt og H. C. Strandskov, der begge senere blev Præster og fik en 
betydelig Gerning. Begyndelsen i Elk Horn kom i flere Henseender til 
at svare til den i Rødding. Ligesom Wegener her blev Kirkeberg der 
hurtig træt af de mange Vanskeligheder, der fulgte med Nybegyndelsen, 
der navnlig savnede økonomisk Støtte. Dertil kom, at hans legemlige 
Kræfter ikke slog til både til Præstegerning og Højskolegerning. Han 
var som Præst i høj Grad opofrende. Han delte Nybyggernes fattige 
Kår og færdedes i Vinterkulde og Sommerhede til Hest ad de bakkede 
Veje for at besøge dem og især de syge.

Den næste Forstander blev Præsten H. J. Pedersen, der havde faaet 
sin Uddannelse på Ryslinge Højskole. Han var ligeså stærkt optaget af 
Højskoletanken som Olav Kirkeberg og havde samme Evne som han 
til at indvirke på Eleverne gennem sine Foredrag. Men H. J. Pedersen 
vilde være helt fri Mand i sin Højskolevirksomhed og ønskede derfor 
helt det personlige Ansvar. Derfor forlod han efter to Ars Forløb Elk 
Horn (der ejedes af Kirkesamfundet) og rejste sin egen Skole i Ash
land, Michigan.
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Til Oplysning om den første Højskole i Amerika kan følgende Time
plan fra Elk Horn tjene:

H. J. Pedersen: Kirkehistorie (1) og Mytologi (2); P. Jensen: Ver
denshistorie (5), Geografi (2), Fysik (1), Oplæsning af Digterværker 
(3), Dansk Læseøvelse (4); Kr. Østergaard: Danmarkshistorie (5), 
Dansk Retskrivning (4), Sproglære (1), Regning (4), Sangøvelse (1), 
Zoologi (1); Fr. Steffensen: Engelsk Læsning (6), engelsk Skrivning (5), 
Fysiologi (1). Tallene i Parentes er Antal Timer.

Og som et Mål på den Hovedtale, der førtes, kan tjene nogle Ord fra 
H. J. Pedersen til hans gamle Elever. De lyder sådan: »Ros Dig aldrig af 
Fædres Dåd og Bedrifter, som om Æren derfor kunde tilkomme Dig. 
Pral ej med Fædres Ære — hver har blot sin — kan Du ej spænde 
Buen, er den ej Din (Tegner). Vær aldrig fornøjet med at besynge 
Fædres Gerninger, oprejse Mindesmærker for dem og kalke deres 
Grave. Har vi først sunget os glade, da gælder det at gå til Arbejdet. 
Handlingens Dag er altid for Hånden.«

Den følgende Forstander, Præsten Kr. Anker, førte Skolen videre i 
samme Spor nogle Ar, men derefter ændrede han den til »Real- og Folke
højskole«, og dermed var Dødsstødet givet til Folkehøjskolen. Nogle 
Ar efter fik Skolen Navn af College og var dermed helt amerikaniseret, 
om end naturligvis stadig præget af den Danskhed, den til enhver Tid 
havde i Behold.

Ashland Højskole blev bygget i en lille dansk Nybygd, men med et 
Opland af Byer, hvor der Vintrene igennem gik mange danske unge 
Mænd ledige, tærende på Sommerlønnen. Dem havde H. J. Pedersen 
i Tanken, og nogle få søgte også Skolen og blev fortræffelige Elever. 
Indvielsesdagen var festlig med stort Besøg, og et af Togene standsede 
lige ved Skolen. Det vakte Opmærksomhed, at en amerikansk Togfører 
viste en sådan Høflighed mod den danske Højskole. Elevtallet lå i de 
følgende Vintre o. 20, og i Somrene o. 12. Derved kunde Skolen ikke 
økonomisk holdes oppe. Da gamle Elever blev klar over Tilstanden 
samlede de sammen med Skolens Venner en Sum ind til øjeblikkelig 
Anvendelse og tilsagde en årlig Støtte. Men Ashland blev alligevel ikke 
det Sted, H. J. Pedersen havde drømt om. Ryslinge Højskole og Rys
linge Menighedskreds stod ham for Øje. Da han derfor hørte om en ny 
dansk Kolonidannelse ved Tyler, Minnesota, besluttede han sig påny



492

til at flytte sine Teltpæle. Han solgte Skolen til H. C. Strandskov for 
99 Cents (3 Kr. 70 Øre) og rejste til Tyler. Ashland Højskole blev ført 
videre indtil 1902 med skiftende Forstandere. Om dens Endeligt skriver 
H. J. Pedersens Medhjælper de første År, Kr. Østergaard: »Jeg kan ikke 
til fulde forklare mig selv dens triste Saga, men der er næppe nogen, 
som nu vil prøve på at føre dens Historie videre« (1903). Medvirkende 
var dog nok, at de to nærliggende Menigheder, der skulde have været 
dens Støtte, gik over til den af Indre Mission prægede Kirke.

Den tredje Folkehøjskole blev rejst i West Denmark, Wisconsin, af 
Præsten K. S. Nørgaard. Stedet var herligt med Skov og Sø og en Luft
ning, der minder om Danmarks. De bosatte danske var folkeligt og 
kirkeligt blandt de fremmeligste — men Forbindelsen ud til den store 
Verden var besværlig. I tre År holdt Nørgaard Skole, så forlod han 
Skole og Menighed som en Mand, hvis Livskraft og Livsmod var brudt. 
Samme År blev Skolen taget i Brug til Præsteskole under Ledelse af 
Th. Helweg.

Den fjerde Folkehøjskole fik sin ringe Begyndelse i Nysted, Nebraska. 
Her tog Stedets Præst C. J. Skovgaard, uddannet på Askov Højskole, 
fat. Baggrunden var god: en stor dansk Koloni, og der var i den Mænd 
og Kvinder med stor Kærlighed til den danske Folkehøjskole og dertil 
veloplyste Mennesker, men den store Part af Nybyggere var dog uden 
Forståelse. Ved Skolens Åbning udtalte en af dem, at han håbede, Skolen 
vilde blive så amerikansk som muligt. En af Eleverne tog omgaaende til 
Genmæle: »Skal dette være en amerikansk Skole, så var der ingen 
Grund for mig til at rejse herned fra Minnesota; for den Slags Skoler 
har vi der, men ingen dansk Højskole, som jeg trænger til«.

Skolen begyndte med Hensyn til Husrum under de fattigste Kår i 
en gammel Købmandsbod. Det hændte, at det regnede ned i Sengen til 
Eleverne, og at de maatte stå op og fyre i Ovnen for at holde sig varme, 
men det fandt de sig i med Sindsro. Aret efter blev Højskolen bygget 
med Plads til 24 Elever og siden er den udvidet Gang på Gang og blev 
sluttelig en særdeles velindrettet Skole. Efter tre Ars Forløb kørte Skov
gaard fast i dårlig Økonomi og for meget Arbejde i sin Dobbeltstilling 
som Præst og Lærer. Hans Afløser blev H. C. Strandskov, den tid
ligere Forstander i Ashland. Han skriver senere om sin Forstandertid: 
»Fra 1893 var det i nogle År tørre Tider, Misvækst og Arbejdsløshed, 
herude i Vesten. Det var også tørre Tider for Nysted Højskole, men vi



holdt det gående så godt, vi kunde, 
og nu er jeg inderlig glad over, at 
vi holdt ud.«

Strandskovs Afløser hentede man 
fra Danmark. Han hed Thorvald 
Knudsen og fik den hidtil lykkelig
ste Hånd til at fæstne den danske 
Folkehøjskole i Amerika. Th. Knud
sen var fra samme fynske Sogn, Sø- 
dinge v. Ringe, som H. J. Pedersen. 
Hans Far var Friskolelærer, selv 
søgte han sin Uddannelse i Askov 
og København, og det var på Lud
vig Schrøders Opfordring, han tog 
en Gerning op i Amerika. Han købte 
Skolen af Strandskov for 600 Dol
lars, fik Hjælp i Undervisningen af 
den senere Professor ved Køben
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havns Universitet Jens Warming og efter ham af Pastor A. Th. Dorf. 
Samarbejdet med Dorf begyndte godt, men da de to Ungkarle samtidig 
havde hentet sig Hustruer i Danmark, blev det efterhånden nødvendigt 
at skaffe dem hver sin uindskrænkede Tumleplads, initiativrige som de 
begge to var såvel som deres Koner. De delte da Arbejdet således, at 
Dorf blev Forstander og Knudsen Præst for den vidt spredte Menighed. 
Dorf havde i sit Højskolearbejde en uvurderlig Støtte i sin Hustru, Thyra 
Axelsen, Datter af Højskoleforstander Axelsen, Jebjerg.

Imidlertid var H. J. Pedersen kørt træt i Tyler og Ole Stevns havde 
overtaget Ledelsen af Skolen. Stevns skriver om H. J. Pedersen: »Når 
H. J. Pedersen afstod Skolen og trak sig tilbage fra denne Virksomhed 
så var Grunden vel ikke ene den, at Præstegerningen så helt tog al hans 
Tid og Kraft. Grunden lå for Størstedelen deri, at H. J. Pedersen på det 
Tidspunkt så mørkt og håbløst på den danske Folkesag i Amerika.« — 
Ole Stevns og hans Hustru Dorthea ledede Skolen i fem Ar, så rejste 
de til Danmark og overtog Kvissel Højskole. I et Par Ar var A. Bo
bjerg Forstander, og da han trak sig tilbage, sendte Højskolekredsen 
Bud efter Thorvald Knudsen, Nysted, der efter nogen Overvejelse tog 
mod Kaldet. I et Svarbrev af 13. November 1902 skriver Th. Knudsen:
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»Det er ikke let for mig at bryde op fra Nysted, hvor så meget godt 
Arbejde er ved at slå Rod. Her er en velvillig Befolkning, ingen Partier, 
ingen, som vil gøre os Arbejdet tungt, måske nok en Del Ligegyldighed, 
men også en trofast Venneflok, som har ofret meget, og som har Sind 
til at ofre endnu mere. Det er derfor ikke let at sige op og rejse fra dem 
netop nu. — — Tylerkredsen har en åndelig Forpligtelse til at føre 
videre det Højskolearbejde, som er begyndt. Det er min Overbevisning, 
at det, der i Øjeblikket er mest nødvendigt i vort Samfundsarbejde, er 
at få Ungdomsskoler sat i god Skik og få lagt Kraft ind på at samle så 
mange som muligt om den Oplysning, der fører de unge nær til og ikke 
bort fra den danske Kirke.«

»Men jeg er jo både Præst og Skolemand, to Gerninger, jeg elsker og 
gerne vilde virke i, men jeg ved også godt, at det er i Længden umuligt 
at forene begge, så at de for én er lige vigtige, uden at de begge vil lide 
derved. Men trods dette tør jeg for nærværende ikke gå ind på at komme 
til Tyler, undtagen jeg kan overtage begge Gerninger indtil en anden 
Ordning kan finde Sted.«

»Men dertil har jeg endnu en Betingelse at stille, og det er, at Menig
heden vil bygge til Skolen. Den eneste naturlige Ordning for en Høj
skole er, at Hjem og Skole hører sammen, at Eleverne føler sig hjemme 
og med til at bære Hjemmets Glæder og Hjemmets Ære.«

»Kommer jeg til Tyler, vil jeg gerne ved Guds Hjælp prøve at få 
Skolen rejst igen på stærke, varige Fødder, så det virkeligt bliver en 
Støtte for Kredsen og Samfundet. Og jeg er sikker på, I ikke vil kalde 
på mig, med mindre I ogsaa selv vil lægge Skuldrene til, så vi kan lade 
al Smålighed fare og løfte i Flok og løfte med Glæde.«

Og sådan blev det da også. Danebod Højskole fik under Thorvald 
Knudsen og hans Hustrus, Thora Vilstrup, Datter af Provst Vilstrup, 
Borris, Ledelse sin egentlige Blomstringstid som dansk Folkehøjskole.

Til Danebod Højskoles Historie er knyttet en ung Mands opofrende 
Arbejde, hvorom nu skal fortælles. H. J. Pedersen havde tilbudt at bygge 
et Forsamlingshus, når Menigheden vilde give 200 Dollars dertil, men 
da der efter Indsamlingen blev nogen Uenighed om Forsamlingshusets 
Brug, afslog han at modtage dem. En ung Murer og Stenhugger, Kristen 
Klink fra Vallekildeegnen, som havde påtaget sig at opføre Bygningen, 
vilde da intet have for sit Arbejde og en Kammerat tilbød at hjælpe. 
De havde begge været H. J. Pedersens Elever i Ashland. Klink var
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Den gamle Danebod Højskole i Tyler, Minnesota, U.S. A.

kommet til Ashland med Skibbrud på sin Tro, men han havde vundet 
den igen der. Nu var han syg og vidste, at han ikke havde ret lang 
Tid tilbage at leve i. Man så ikke på ham, at han var syg, han stod Dag 
for Dag og kløvede Sten lige så let, som andre kløver Træ. En Dag 
H. J. Pedersen stod og så på ham, standsede han Arbejdet og sagde: 
»Jeg har tre Ønsker, som jeg gerne vilde have opfyldt: at få Stenhuset 
færdig, at nå hjem til Danmark, at få Lov til at dø i min Barnetro.«

Da han senere lå på sit Dødsleje, sagde han til H. J. Pedersen: »Kan 
Du huske, hvad jeg en Dag sagde til Dig? — Stenhuset nåede jeg at få 
færdig. Hjem til Danmark når jeg ikke at komme. Det får nu også være 
det samme, når blot jeg må få Lov til at komme hjem til Faderhuset hist 
oppe.«

Med tre Ars Afbrydelse, 1912—15, hvor Halvdan Helweg, nu Præst 
ved Helligåndskirken i København, ledede Skolen, mens Thorvald Knud
sen ledede Samfundets Skole i Des Moines, forestod denne Danebod 
Højskole til 1920, da den nyoprettede Als Højskole sendte Bud efter 
ham. Om den afgørende Beslutning til dette Opbrud skriver Sønnen, Jo
hannes Knudsen: »Jeg kan se Far gå i Haven Søndag Morgen inden 
Gudstjenesten, uden Frakke og forsvedt, som havde han arbejdet hårdt.
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Det kostede dyrt at træffe den Afgørelse. Hvad mon han tænkte på? Så 
han tilbage på fjorten lykkelige År med Virke og Trivsel, Glæde og 
Sorg, Samarbejde og fælles Håb? Var Håbet blegnet eller så han frem 
til større Håb? Anede han måske Fremtidens Byrder? Jeg ved det ikke. 
Jeg ved kun, at hans Ansigt var forpint og anstrengt, da han kom ind 
for at gøre sig i Stand til at gå hen i Kirken.«

Senere udtalte Th. Knudsen til den mangeårige Redaktør af »Ung
dom« O. C. Olsen, Omaha, da denne forsøgte at holde ham tilbage: 
»Mit Arbejde er færdigt her. Om fem År vil jeg ikke være i Stand til 
at nå ind til den unge Slægt af Dansk-Amerikanere, og jeg selv vil til 
den Tid ikke være rede til at trække mig tilbage.«

De følgende Forstandere fik Ungdommens ændrede Indstilling at føle 
rent sprogligt. Pastor P. B. Ammentorp, der fulgte efter Th. Knudsen 
skriver: »Tyler var allerede dengang stærkt præget af de to Sprog, og vi 
måtte bruge det ny Testamente på begge Sprog samtidig, men det vir
kede ingenlunde forstyrrende, tværtimod.« Efter Ammentorp kom Al
fred Nielsen, der havde fået hele sin Uddannelse i Amerika. Han blev 
der i tre Ar til 1926 og siger i en Askedstale: »Vi lever i en Tid, der for
langer synlige Resultater. Vi lægger mere Vægt på, hvad Mennesker gør, 
end hvad de er. »Bring home the bacon« er en kendt Sætning. De, som 
ikke har meget Gods eller Guld, kan der ikke være meget ved. Denne 
almindelige Tankegang præger hele vort Liv. Ja, vor Tid er stærkt op
taget af Flertalstænkning. Jeg tror, jeg tør sige, at de fleste er taknem
lige for, at de er som de andre Mennesker. Men det er ikke blot i Tøj og 
Sko, at vi skal være på den sidste Mode, men hvad værre er, man må 
også ordne sit indre Liv, sit Livssyn, sin Tankegang derefter. Kan man 
ikke det, er man noget af en Særling: en »high brow«, en »crank«.

Vi har ikke kunnet få det til at gå, som vi havde ønsket det. Det har 
stillet større Krav til mine Kræfter, end jeg har kunnet holde ud til.«

Den samtidige Præst i Tyler, Alfred Jensen, skriver i Arsskrift for 
Danebod Højskole 1924: »Der bygges endnu med Kraft paa Kineser
mure. Mange af Folkets bedste Mænd øder deres Kræfter og Tid derpå. 
På Kryds og Tværs gennem vort Samfund rejses Murene, spalter og 
deler, skaber Bitterhed, Had og Forfølgelser, kalder Menneskers laveste 
Følelser frem. — En tredje Kinesermur er den, som de styrende i Landet 
søger at rejse mellem Forældre og Børn. Den spalter og deler Hjemmene 
indbyrdes, afkræfter Forældrenes Indflydelse hos Børnene, fører disse,
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tit midt imod Forældrenes Vilje, ind i Tankegange og på Løbebaner, der 
sårer det dybeste og bedste til døde, som Hjemmene har søgt at elske 
frem i Børnene og de unge. Far og Mor sættes altsaa ud af Spillet. 
Statens Skolemaskine skal nok for Fremtiden besørge Produktionen af 
Borgerskabet.«

Efter Alfred Nielsen tager C. P. Højbjerg fat med tilsyneladende 
ukuelig Energi. C. P. Højbjerg, der i Fjor afsluttede sin Virksomhed 
som Sognepræst i Ringe på Fyn, var næst Th. Knudsen den Mand, der 
lagde flest Kræfter ind for Folkehøjskolen i Amerika, og som holdt 
længst ud.

Højbjerg indførte: »8 Dage paa Højskole i Amerika« og kaldte det 
»Aabent Hus og Skole paa Danebod«. Af et Brev, en Deltager skrev 
forud til en Kammerat, anfører jeg: »I Morgen rejser jeg til Danebod, 
for at fylde min Sjæl med høje Idealer. For at tænke over store Mænds 
og Kvinders Liv og Bedrifter, baade dem fra Fortiden og dem fra vore 
Dage, Hedninger saa vel som Kristne. For at studere nogle af Tidens 
Problemer og prøve paa at danne mig min egen Mening om, hvad der 
er ret og rigtigt. For at færdes imellem Mænd og Kvinder, der ligesom 
jeg selv er ivrige efter at finde Sandhedsglimt. — Saadan er Livet paa 
den danske Folkehøjskole. — Vores Sind er saa fyldt med betydnings
løse Problemer, at der kun er meget lidt Plads tilovers for de betyde 
lige Ting.« Brevet er skrevet på Engelsk.

Til Forstaaelse af det engelske Sprogs voksende Magt tjener følgende. 
Højbjerg blev opfordret til at holde nogle Foredrag paa Samfundets 
Skole i Des Moines. Han talte paa Dansk og en Deltager skriver: »Til 
det første Foredrag havde han en fyldt Sal, til det andet meget færre Til
hørere og til det sidste kun nogle faa.« Ved Afrejsen udbrød Højbjerg: 
»Det er mit sidste Besøg her.« Han blev dog overtalt til at komme igen, 
og da bruge det engelske Sprog. Han kom og havde Salen fyldt under 
alle Foredragene.

Højbjergs Efterfølger i Danebod blev Holger Strandskov, Søn af 
H. C. Strandskov og født i Amerika. Det engelske Sprog er nu frem
herskende i Undervisningen, men det danske er stadig levende, hvad 
følgende Skildring fra 1934 af en ung Kvinde viser: »Med Hensyn til det 
danske Element — maa jeg sige, at jeg blev glædeligt overrasket ved at 
opleve, at næsten alle taler Dansk og Amerikansk med Lethed. Jeg har 
sluttet mig til en Begynderklasse i Dansk og vil uden Tvivl snart selv
Danmarks Folkehøjskole 32
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komme til at høre til den Kategori. Afsyngningen af danske Sange og 
Salmer og de hyppige Bemærkninger som gøres paa Dansk, tjener til at 
give en Følelse af, at det er en Stump af gamle Danmark, der er over
flyttet til Minnesotas Sletter.« — »Men jeg har gemt det bedste til sidst, 
foruden det vilde jeg absolut mangle noget, og det er den aandelige 
Styrkelse, som skabes ved Foredragene, der berører hele Omraadet af 
menneskelige Interesser.« Også dette er skrevet på Engelsk.

At det er med Sorg nogle ser det danske Sprog vige for det engelske, 
vidner følgende Udtalelse om. Den er skrevet af F. N. Thomsen, Tyler, 
i Bladet »Ungdom«, der i de senere Aar er helt engelsk skrevet: »Jeg 
læste »Ungdom«s Julenummer (Jul 1939), men blev skuffet. Med Und
tagelse af to smaa Digte findes der ikke Dansk. — Spørg mange af de 
unge, for hvis Skyld det tilsyneladende er nødvendigt, at alt skal være 
Engelsk, hvad de helst vil høre: Juleevangeliet paa Dansk eller Engelsk, 
saa skal I nok faa Svar. Ja, hos unge, der naturligst taler Engelsk, findes 
der endnu ikke saa lidt Dansk.«

»Vilde det da ikke være sund Fornuft, om vi i nogen Grad holdt 
Dansk i Live iblandt os, i Stedet for at kaste det over Bord saa hurtigt 
som muligt. Thi det danske Sprog er dog vel ikke blevet saa fattigt 
iblandt os, at det ikke mere kan udtrykke det, der kan tiltale Menne
sker af dansk Rod. Det er vel ikke os selv, der er blevet fattigere.«

Brydningerne er til Tider store inden for det dansk-amerikanske Folk, 
et nyt Slægtled er fremme og er førende. — Det prøver af al sin Evne 
at faa den danske Folkehøjskole levende og livligt omplantet paa det 
engelske Sprog. 1927 skriver en af de ejendommeligste blandt det yngre 
Kuld, Højskoleforstander og Præst Aage Møller: »Er der Mulighed 
for et Højskoleliv længere, spørges der. Ja, det skal jeg love for, der er, 
hvis vi bare vilde regne med de Muligheder. Det er dem, der gaar og 
ikke er glade i deres Hjærter, der knuges under Materialismens Bjerg
vægt, dem, der saa gerne vilde tro, at Aand endnu er Magt, der skal 
samles.«

En anden Præst af samme Kuld, Ottar Jørgensen skriver: »Er Højsko
lens Aand da saa at sige bundet til en bestemt Skoleform? Kan den ikke 
tænkes at være til Stede, d. v. s. saa det duer noget, der, hvor en fem- 
seks Lærere staar samtidig i deres Klasser og underviser. Dersom nu 
disse Lærere er besjælet af Højskolens Aand — de har jo maaske haft 
deres Trier, deres Schrøder, deres H. J. Pedersen og saa dertil været i
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Grand View College, Des Moines, U. S. A.

Forbindelse med Virkeligheden, saaledes som nu Livet pulserer støt og 
stærkt omkring os! Hvad i hele Verden skulde saa forhindre, at en
hver Klassetime kunde være en lille Højskole, hvor Højskolens Aand 
baade findes og virker. Hvorfor standse ved Th. Knudsens Tid, naar 
der tales om, at vi kender ogsaa Højskolens Åndepust blandt os? Jo, 
der har været Tider, siden Knudsens Tid, en nyere Tids Tider, om man 
vil, hvor alle Skolens Folk, Lærere som Elever samledes paa den Maade, 
som vi alle indrømmer er et af Højskolens livsstærke Kendetegn. Det 
lovende ved dette var og er, at de, der samledes, var ikke den gamle 
Højskoletids Ungdom, men det var denne og vor Tids Ungdom.«

Ovenstaaende Forsvar er ført med Henblik paa Kirkesamfundets 
Skole i Des Moines, men det kan gælde for de egentlige Højskoler og
saa. Præsteskolen, Lærerskolen og Ungdomsskolen i Des Moines med 
Navnet Grand View College, har været en særlig omtvistet Skole, un
der de skiftende Forstandere. Den var ingenlunde tænkt som en Folke
højskole, men det var et klart og stærkt Ønske, at Højskolens Aand 
skulde råde der.

De hidtil omtalte Højskoler rejstes alle i Midtstaterne, hvor de fleste 
danske bor. 1911 grundlagdes imidlertid en Højskole i den samme Aar

32*
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dannede Koloni »Solvang« i Santa Ynes Dalen i Calefornien. Dalen er 
meget smuk, gennemstrømmet af Santa Ynes Floden og omgivet af lave, 
men delvis skovklædte Bjerge og høje Bakker. Stedsegrønne Ege giver 
Plantevæksten Karakter, men Mangfoldigheden i den er stor og yppig. 
Kolonien blev grundlagt af den tidligere Forstander for Grand View 
College, Benedict Nordentoft, der var Forstander for Præsteskolen 
1903—10. Han har udført et betydeligt og uegennyttigt Arbejde blandt 
Danske i Amerika. Han var en retlinet Personlighed, men blev noget 
omstridt, fordi han ikke havde den umiddelbare Tilknytning til den 
danske Folkehøjskole. Hans Medlærer var P. Hornsyld og Præsten 
H. M. Gregersen. 1914 blev rejst en stor og smuk Skolebygning, som fik 
Navn af Atterdag College. 1920 rejste Nordentoft til Danmark og døde 
som Sognepræst i Kolding 1943. Hans Efterfølger blev nuværende Sog
nepræst i Taars, Evald Kristensen, der forbavsende hurtigt fik god For
bindelse med sine Landsmænd derude. Skolen er derefter, som de an
dre Højskoler, blevet ledet af i Amerika opvoksede og uddannede 
Mænd, og dens Tilværelse ligner nu de andre Højskolers. Den nuvæ
rende Leder er, så vidt jeg kan skønne, Aage Møller.

Udenfor De Forenede Stater grundlagde Danskere fra Staterne i Aaret 
1917 en Koloni ved Navn Dalum i Alberta, Canada, og her rejste Præ
sten P. Rasmussen en dansk Folkehøjskole, som han med stor Energi, 
Opofrelse og Dygtighed har holdt i Live. Den har været Samlingssted 
for Danskere og i det hele øvet en Virksomhed, der ret nøje svarer til 
en dansk Folkehøjskole herhjemme. Da Indvandringen til Canada er af 
nyere Dato og vedblev, efter at Indvandringer til de Forenede Stater 
blev vanskeliggjort, har den Mulighed for at bevare sit danske Præg en 
Tid endnu. Jeg anfører nogle Ord af P. Rasmussen fra et Aabningsmøde 
paa Skolen: »Det hedder i en Sang om Gud, »han som hører naar Muld
jorden sukker«. Det kan vi ikke i den Grad. Dertil er vi ikke lydhøre 
nok og har ikke Kærlighed nok. Men bag ved al jeres Tale (Elevernes) 
vilde jeg gerne kunne høre nogle af Længselens Toner, som klinger der
inde. Det kunde jo være, jeg paa en eller anden Maade kunde være til 
lidt Hjælp i Retning af at vise hen til Steder, hvor Længselen stilles. 
Naar I færdes paa disse Steder, enten det er syngende, talende eller le
gende, da vil jeg prøve at lytte til, om jeg kan høre Livets gode Tone 
bagved.«

Med Verdenskrigens Udbrud mistede vi efterhaanden al Forbindelse
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med Landsmænd i De Forenede Stater som andre Steder. Naar Fred og 
Opbygningstid er inde, vil vi knytte Forbindelsen igen og med Op
mærksomhed følge det unge frimodige Slægtleds Kamp for at bevare 
den danske Folkehøjskoles inderste Væsen, selv med det engelske Sprog 
som, Udtryk for det.

Ogsaa blandt Landsmænd i Argentina blev der rejst en dansk Folke
højskole. Den danske Udvandring hertil begyndte allerede i første Halv
del af det ny Aarhundrede. Fører blandt de første Danske blev Hans 
Fugl, senere kaldet Juan Fugl. Han var Lærer ved Borgerskolen i Stege, 
men befandt sig ikke vel derved, fordi der var saa mange, der vilde 
blande sig i Skolearbejdet. Hans Temperament krævede fuldt person
ligt Ansvar og Frihed. Derfor gik Tanken en skønne Dag mod Amerika. 
Paa sine gamle Dage sagde Fugl dog, at hvis der i hans Ungdom havde 
været Folkehøjskoler, var han næppe udvandret. Nu blev Udvandringen 
Alvor og i 1844 gik Fugl i Land i Buenos Aires, og 1848 havnede han 
i Tandil. Her dannedes 1866 »Det protestantiske Selskab« med Juan 
Fugl som Formand. Medlemmerne var danske, tyske og engelske. 10 
Aar senere kunde de Danske danne egen Menighed og deres første 
Præst var Oscar Meulengracht. 5. Juni 1876 lød den første danske Præ
diken i Argentina. Dette er Begyndelsen til den danske Menighedsdan
nelse, der her som i Nordamerika blev Grundlag for Folkehøjskolen og 
for dansk Børneskole. 1908 dannes »Dansk Skoleforening i Argentina« 
nærmest for Børnenes Skyld, men Tanken om en Skole for de unge var 
samtidig fremme. Præsten Chr. Jensen*) forsøgte en Vinter 1910—11 at 
have Skole for 10 Karle, men opgav igen. Derimod opretholdtes de flere 
Dages Møder, han fik sat i Gang og som nærmest svarer til »8 Dage 
paa Højskole« herhjemme. Ved en Sommerfest 1915 fremsatte Blas Am
brosius Forslag om en Højskole, og han blev den drivende Kraft til dens 
Opretholdelse sammen med sin Bror Niels. 1916 gik der Bud til Dan
mark efter en Forstander, men Krigstilstanden hindrede den udpegede 
Mand, Johannes Villumsen (nu Seminarielærer i Jelling) i at naa frem 
til Begyndelsen, hvorfor man telegrafisk tilkaldte C. Corbet fra St. 
Croix, der kom og tog fat med 26 indmeldte Elever. Det var Meningen at 
holde Skole for Karle fra 15. Juni til 15. November og for Piger fra 
1. April og til 1. Juli.

*) Fornylig taget sin Afsked som Provst i Ærøskøbing. Navneskifte til Ovnbøl.
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Paa den danske Grundlovsdag 1917 holdtes en Indvielsesfest. Den 
store lyse Gymnastiksal kunde næppe rumme de mange Deltagere. Her
om blev skrevet i Bladet »Syd og Nord«: »Varmt og mægtigt steg San
gen, da vi ved Gudstjenesten, som indledte Indvielsesfesten, sang den 
gamle Dagvise: Den signede Dag med Fryd vi ser«. Det var med Glæde, 
man lagde Mærke til, at den danske Sang i denne Kreds er lyslevende 
trods den store Afstand fra Fædrelandet.« Skolen blev rejst i Cascal- 
lares i den sydlige Del af Provinsen Buenos Aires. Den havde bag sig 
Menigheden fra Tres Arroyos og Omegn, hvis Formand var Blas Am- 
brocius. Stedets Præst er S. K. Sunesen, der er den hidtil utrættelig
ste Arbejder for Danskheden i Argentina. Sidst i Januar 1918 dukkede 
pludselig Johannes Villumsen op, der ledede Skolen til 1923 og blev af
løst af Reinholdt Rasmussen fra Galtrup Højskole. 1919 blev der byg
get en Børneskole med Plads til 70 Elever, den var i væsentlig Grad be
stemt for Børn, der ønskede Forberedelse til Konfirmation samtidig med 
dansk Undervisning. — Skolens gode Nabo og Støtte var Martin Pe
dersen og hans Hustru, Søster til Lars Bækhøj. Deres Søn overtog se
nere Ledelsen af Skolen.

Højskolen kom ikke til at svare til Forventningerne, idet Tilslutningen 
blev for ringe. Men Børneskolen blev stor og blev efterhaanden den 
egentlige Skole. Der holdes »8 Dage paa Højskole« omkring 1. Oktb., 
saa vidt muligt hvert Aar. Og er der da en Foredragsholder fra Danmark 
paa Rejse i Argentina, taler han hver Dag. For mange Danske er disse 
8 Dage paa Højskole Aarets store Begivenhed, hvor de samler ind til 
Resten af Aaret. Der er rejst Forsamlingshuse flere Steder, ogsaa i den 
nordligste danske Koloni, der har hjemme i Eldorado, i Urskoven i 
Missiones. Her bor en Søn af Ludvig Schrøder, og han er førende i de 
åndelige Arbejder der. Forsamlingshusene er vel kun en ringe Er
statning for en Folkehøjskole, men de støtter dog det danske Folkeliv. 
Det maa bemærkes, at de Danske i Argentina ikke har dannet Kolo
nier som i De Forenede Stater, men bor i Smaagrupper, der vanskelig
gør Rejsning af Skoler og Kirker. Trods dette er Danskheden særdeles 
levende dernede, og Omgangssproget er saa at sige udelukkende Dansk. 
— Naar Krigen er standset, og der igen bliver fri Fart over Havet, maa 
den danske Folkehøjskole paany optage Forbindelsen med Landsmænd 
i Argentina og sende nogle af sine bedste Mænd derned i flyvende Høj
skolevirksomhed.
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Nævnes maa sluttelig, at det folkelige Arbejde baade i Nordamerika 
og Sydamerika har faaet en værdifuld Støtte af den danske Presse. I De 
Forenede Stater maa særlig fremhæves Bladet »Dannevirke« under man- 
geaarig Ledelse af Sønderjyden M. Holst i Ceder Fails, lowa; i Syd
amerika maa Bladet »Syd og Nord« under Redaktion af Johannes Ben- 
nike nævnes. Dertil kommer, at der blandt udvandrede Landsmænd 
har været flere Digtere, hvis Sange har haft en ikke ringe Betydning 
for det folkelige Arbejde. Fra Nordamerika bør nævnes F. L. Grundt
vig, Adam Dan og Kr. Østergaard, fra Sydamerika S. K. Sunesen.

Vore Landsmænds Liv i Udlandet maa være som en Del af vort eget. 
Hvad der derfor fra vor Side herhjemme kan gøres for at vedligeholde 
Forbindelsen, bør villigt gøres.



FOLKEHØJSKOLEN UDENFOR DANMARK
Af

ERNST J. BORUP

Skønt det var en dansk Folkehøjskole, Grundtvig saa utrættelig skrev 
og talte om gennem mange Aar, var det ikke hans Tanke, at Folke
højskolen skulde være forbeholdt Danmark alene. Allerede i 1832 siger 

han, at Mangelen af en folkelig Højskole er et stort Savn i alle Lande, 
et Savn, der maa afhjælpes, jo før jo hellere, om ikke Revolutionerne 
som Dødskampe skal gaa hele den nye Folkeverden rundt og opløse 
baade det læge og det lærde Samfund.

Selv vendte han sig direkte til Nordmændene med Opfordring til 
at rejse Højskoler i Norge, og efterhaanden tænkte han sig folkelige 
Højskoler, »trindt i Norden«, tilsidst kronede af den nordiske viden
skabelige Højskole i Gøteborg.

De danske Højskoler havde da heller ikke virket i ret mange Aar, 
før man i andre Lande begyndte at fatte Interesse for dem. I Sofus 
Høgsbros Blad »Dansk Folketidende« fra 1868 til 1883 kan man finde 
adskillige Artikler og Notitser om de danske Folkehøjskoler »bedømt« 
i Tyskland, Schweiz, Østrig, England, Frankrig og paa Island.

I 1869 maatte Prof. Chr. Flor og Ludvig Schrøder i Breve give en 
lettisk Skolemand, R. Thomsen, udførlige Oplysninger om Højsko
lernes Betydning i Danmark, og i Tidsskriftet »Danskeren« for 1890 
oplyses det, at Fredrik Bajer havde skrevet en Artikel om Højskolen i 
et østrigsk Tidsskrift, hvilket foranledigede, at Cornelius Appel i et 
Brev maatte give en østrigsk Godsejer nærmere Underretning om 
Skolerne.

Ogsaa Udlændinge skrev fra Tid til anden om disse Skoler, saaledes 
Franskmændene George Cogordan i 1876, Duc Quercy i 1895 og den 
parisiske Professor Paul Passy i 1902. I 1889 skrev en Englænder, Da-



Sagatun Højskole

vid M. Lewis, til Ludvig Schrøder om Oplysninger, som blev optaget 
i et engelsk pædagogisk Tidsskrift. I 1897 tog en finsk kvindelige Akade
miker, Maikki Friberg i Zürich Doktorgraden paa en tysk Afhandling om 
»Entstehung und Entwickelung der Volkshochschulen in den nordischen 
Ländern«, Bern 1897. I Rusland har Prof. Dr. V. Arnoldji i Charkof søgt 
at oplyse sine Landsmænd om de danske Folkehøjskoler. Hans Skrift 
er oversat til Dansk af J. Kure, Odense 1905.

Allerede omkring 1864 begyndte Nordmænd og Svenske og ret hur
tigt ogsaa Folk fra andre Lande at gæste danske Højskoler, og Højsko
lerne er forlængst blevet overført til de øvrige nordiske Lande, som nu 
hver for sig har sin livskraftige Højskolebevægelse. I 1939 fandtes der 
over 200 Folkehøjskoler i Norden. I flere andre Lande baade i og uden
for Europa har man søgt at efterligne dem, og i normale Tider kommer 
Gæster i Snesevis fra alle Verdensdele til Danmark for at studere Høj
skolerne og deres Betydning, og der er i dette Aarhundrede skrevet 
Bøger om de danske Højskoler paa mange fremmede Sprog. Højskolerne 
er ikke blot blevet et stærkt Baand mellem de nordiske Lande, men har
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i høj Grad bidraget til at gøre Danmark kendt over hele Verden som et 
førende Land paa Folkeoplysningens Omraade.

Udlændinges Interesse for de danske Folkehøjskoler bunder ofte i 
en Tro paa, at det er disse Skoler, som er Hovedaarsagen til den danske 
Befolknings Dygtighed paa Landbrugets Omraade, og de har ofte svært 
ved at fatte, at de efter deres Idé ikke blot henvender sig til Landboer, 
men vil give en almenmenneskelig Oplysning, som har Bud til ethvert 
ungt Menneske, der ønsker at tage Del i sit Folks Fællesliv paa et eller 
andet Omraade. Enkelte af de fremmede finder dog ind til det egentlige 
og bliver da i Regelen begejstrede Forkæmpere for Højskolesagen i 
deres Hjemland. Men der synes at være noget om, hvad Forstander 
C. P. O. Christiansen nylig har skrevet, at Højskoletanken er et saa 
ejendommeligt Udtryk for den nordiske Aand, at den i det væsentlige 
synes at gøre Holdt dér, hvor Norden støder sammen med den øvrige 
Verden: »Kun i Norden har den fundet Vækstvilkaar eller faaet Lov til 
at leve og blomstre. Den er fulgt med de udvandrede Nordboer til 
U. S. A. og Argentina, og den har begejstret enkelte Mænd og Kvinder 
i de angelsaksiske Folk til at bygge Skoler. Her tænkes paa England 
og Canada. I Polen og Tyskland har der været Skoler af den nordiske 
Type, i Schweiz og Japan har enkelte Mænd kæmpet for denne Sag, men 
oftest mod haard Modvind, mod Uvilje fra Overklassernes Side — den, 
der ogsaa kendes i Danmark — og mod Uforstand i Folkets brede Mas
ser for, hvad der tjener det bedst«.

I det følgende skal der gives en kort Oversigt over Højskolebevægel
sens Stilling i andre Lande, som den var ved denne Krigs Udbrud.

Norge. Udenfor Danmark slog Højskolen først Rod i Norge, hvor 
Grundtvig selv havde mange Venner ,og hvor hans kirkelige Grund
tanker og hans Salmer gennem Aarene har haft stor Betydning. Det 
var det lyse og »glade« i Grundtvigs Kristendomssyn, der især blev til 
Hjælp for mange i Norge, hvor en barsk og streng Pietisme havde Tag 
i store Dele af Folket. Blandt dem, der i Norge var med til at berede 
Jordbunden for Folkehøjskolerne, kan nævnes Digteren Henrik Werge- 
land, Folkeskolelæreren Ole Vig og Præsten W. A. Wexels.

I Aaret 1864 oprettede to unge Nordmænd, Herman Anker og Olaus 
Arvesen, der begge havde været i Danmark og var blevet Grundtvigs 
Disciple, den første norske Folkehøjskole »Sagatun« ved Hamar, og 
flere fulgte snart efter. En af de betydeligste Foregangsmænd var Chri-
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stopher Bruun, som 1867 begyndte en Højskole i Seil i Gudbrandsdalen, 
senere flyttet til Fykse i Gausdalen og 1875 til Vonheim. En anden bety
delig norsk Højskolemand var Viggo Ullmann, som dog hurtig blev 
draget bort fra Højskolegerningen af politisk Virksomhed. Det var ham, 
der en Gang spøgende udtrykte Forskellen paa den upolitiske danske 
Højskole og de mere politisk prægede norske saaledes: »Vi holder os 
til de brændende Spørgsmaal, I derimod til de udbrændte.«

I Norge kom Højskolerne hurtigt i Modsætning til Statsmagten, som 
søgte at imødegaa dem ved at oprette offentlige Fylkeskoler (Amts
skoler). Af disse fandtes der i 1939 18 i Norge, men de var da forlængst 
blevet højskoleprægede. Da den norske Højskole i 1939 fejrede sit 75 
Aars Jubilæum, fandtes der 29 egentlige Folkehøjskoler foruden Fylke
skolerne og ca. 20 saakaldte kristelige Højskoler, og den norske Ar
bejderbevægelse var da i Gang med at rejse egne Højskoler.

En nulevende norsk Højskolemand sagde i 1939: »Maaske blev Folke
højskolen i Norge ikke saa stærk som i andre nordiske Lande. Men den 
er alligevel trængt dybt ind i en stor Part af Folket og har været med 
til at skabe det norske Samfundsliv og Aandsliv. Der er ikke Tvivl om, 
at den har sin Del af Æren for, at sandt Demokrati er helt rodfæstet 
i Landet.«
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I Norge har »Målsagen«, Kampen for at gøre Landsmaalet til det 
officielle Sprog (begyndt af Ivar Asen), givet Højskolebevægelsen en 
særlig Baggrund, og de norske Folkehøjskoler er gaaet foran i Kam
pen for at skabe en nynorsk Kultur paa Grundlag af Bygdernes gamle 
nationale og kristelige Særpræg. Den norske Højskole nød efterhaan- 
den almindelig Anerkendelse og støttedes rundeligt af Staten, men de 
enkelte Skoler havde som i Danmark bevaret deres frie, selvstæn
dige Præg.

Ved 75 Aars Jubilæet udtalte tidligere Statsminister J. L. Mowinkel: 
»Ingen Bevægelse i vort Aandsliv har haft større Betydning. Fra vore 
Folkehøjskoler er der straalet ud over Landet en kulturel Vækkelse, 
som har virket befrugtende paa næsten alle Lag af Befolkningen. Og 
denne Vækkelse har baade religiøst, kulturelt, socialt og nationalt skabt 
Grundlag for en Rejsning af hele Folket i stigende Forstaaelse af Aands
værdiernes Betydning for Frihed og Fremskridt.«

Sverige. I Sverige oprettedes de første Højskoler i 1868, men allerede 
tidligere havde Mænd som Historikeren E. G. Geijer og Folkeskole
læreren Torsten Rudenschöld i Otterstad i Vester Götland uafhængig 
af Grundtvig slaaet til Lyd for Oprettelsen af Skoler for Ungdommen, 
ligesom Bønderne i visse Egne selv ønskede oprettet »Medborgerskoler«. 
Tanken vandt Genklang i akademiske Kredse, men først da man havde 
lært den danske Højskole at kende, førtes den ud i Livet.

Den Mand, som først vakte en almindelig Interesse for Højskole
sagen, var »Aftonbladet«s daværende Redaktør, Dr. August Sohlmann. 
Gennem en tilfældig Samtale paa en Rejse med Prof. Chr. Flor hørte 
han om de danske Højskoler og fik Syn for, at man ogsaa i Sverige 
trængte til saadanne Skoler for Bondeungdommen. Han sendte saa en 
Medarbejder, Dr. O. V. Alund, til Danmark for at studere de danske 
Folkehøjskoler, og han fik Forbindelse med Højskolemænd som Ludvig 
Schrøder, Ernst Trier, Jens Nørregaard og J. C. la Cour. I en Række 
Artikler i »Aftonbladet« skildrede Dr. Alund sine Indtryk og fik Sa
gen ført frem til Drøftelse paa »Den nordiske Nationalforening«s Møde 
i Stockholm i Decbr. 1867. Og allerede Aaret efter oprettedes de tre 
første svenske Højskoler: Herrestad (senere Lunnevad) i Öster Göt
land, Önnestad i Kristiansstad Län og Hvilan i Skaane.

I Løbet af 70erne kom yderligere en Snes nye Skoler til. Derefter kom 
der en Stilstandsperiode, men efter 1900 en ny, stærk Vækst. I 1939 



havde Sverige 56 Højskoler, hvoraf 
Halvdelen er oprettet i dette Aar- 
hundrede. Elevtilgangen har været 
i stadig Vækst. I 1938 besøgtes 
Skolerne af godt 6000 Elever.

De svenske Højskoler er mere in
stitutionsprægede end de danske. De 
ejes aldrig af Forstanderne, men af 
Foreninger eller Landstingene (Am
terne). De faar en langt større Un
derstøttelse fra Stat og Amt end de 
danske Højskoler. Rektorer og Læ
rere ansættes af Skolemyndigheder
ne, men de enkelte Skoler nyder 
fuld Frihed m.H.til Undervisningen.

Den svenske Højskolebevægelse 
har udviklet sig ret uafhængigt af 
den danske, omend der stadig har 
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været Samarbejde mellem Højskolerne i de to Lande. Den er mere almen 
i sit Væsen, mere socialt og kundskabsmæssigt betonet, nærmest med 
et kristeligt-humanistisk Grundpræg. Der lægges megen Vægt paa 
Studiekredsarbejde, og praktiske Fag og Fagafdelinger spiller en stor 
Rolle. Den har i langt højere Grad end de danske Højskoler faaet 
Forbindelse ogsaa med Industriarbejderne og Byernes Ungdom. Ele
verne kommer fra alle Samfundsgrupper omtrent i Forhold til disse 
Gruppers Størrelse.

Skolerne er iøvrigt meget forskellige. Nogle er oprettet af bestemte 
religiøse eller kulturelle Bevægelser. Sigtuna er en kristelig præget Høj
skole, Wendelsberg er rejst af Afholdsbevægelsen, Jakobsberg af den 
kooperative Bevægelse, Brunnsvik af Arbejderbevægelsen o. s. v. Men 
trods disse Forskelle er der dog et aandeligt Fællesskab mellem 
Skolerne.

Den svenske Højskolebevægelse har navnlig i Aarene efter Verdens
krigen været i en rig og frisk Fremgang og vundet større og større Ind
flydelse i sit Hjemland. Gennem Aarene har der været en god og hyp
pig Forbindelse mellem de svenske og de danske Højskoler, dels ved 
gensidige Besøg af Lærere og Elever, dels gennem de fællesnordiske
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Højskolemøder. Ved den svenske Højskoles 75 Aars Jubilæum i 1943 
var enkelte danske Repræsentanter til Stede.

Sveriges Højskoler har deres eget Særpræg, men ingen vil fornægte 
Broderskabet med de danske Højskoler.

Finland. I Finland oprettedes de to første Højskoler i 1889, en finsk
sproget i Kangasala og en svensksproget i Borgå. En egentlig Højskole
bevægelse begyndte i 1891 blandt Studenterne i Helsingfors. De svensk- 
sprogede Studenter oprettede to Højskoler, i Nyland og Osterbotten, 
og de finsksprogede fire, i Sydfinland, i Osterbotten og i Savolaks. Der
efter fulgte den ene Højskole efter den anden, og i 1939, 50 Aar efter 
den første Skoles Oprettelse, var der ialt 59 finske Folkehøjskoler, 
hvoraf 15 var svensksprogede.

De finske Folkehøjskoler er direkte inspirerede fra Danmark, bl. a. fra 
Askov, hvor flere af de førende finske Højskolefolk havde gjort Stu
dier eller været Elever. Det var særlig Højskolernes Betydning for Søn
derjylland, som optog Finnerne, og de finske Højskoler kom da ogsaa 
til at spille en stor Rolle for Styrkelsen af Nationalfølelsen baade i Rus
sertiden og under Frihedskampen i 1917-18. De bæres af en stærk kriste
lig og national Aand og nyder almindelig Anerkendelse for deres store 
Betydning for Ungdommens Udvikling og nationale Vækkelse.

Spaltningen mellem Finner og Svensk-Finner gjorde sig en Tid stærkt 
gældende i Højskolernes Kredse, og en Trediedel af Skolerne havde 
Tilknytning til pietistiske kristelige Retninger. Men de senere Aars 
Prøvelser har styrket Fællesskabet mellem de forskellige Skoleretninger.

I Aand og Arbejdsmaade ligner de finske Højskoler meget de dan
ske, dog lægges der mere Vægt paa Husholdning og praktiske Fag end 
her. Som de norske og svenske Højskoler har de finske Fællesundervis
ning for Mænd og Kvinder om Vinteren og kun korte Sommerkursus 
for Kvinder. Det samlede aarlige Elevbesøg var i 1939 ca. 3000 paa de 
finsksprogede og ca. 600 paa de svensksprogede. Ca. 2/s af Eleverne var 
Kvinder. Skolerne ejes udelukkende af Foreninger, og Staten yder god 
Støtte baade til Skolerne og Eleverne. Baade i Kommunalstyrelserne, paa 
Rigsdagen og i Regeringen har tidligere Højskolelærere og Elever 
haft en ikke ringe Indflydelse ligesom de har haft Betydning for det 
kulturelle og økonomiske Liv, bl. a. for Andelsbevægelsen.

Island. Ogsaa Island har sine Ungdomsskoler, bl. a. 6 Folkehøjskoler, 
2 Landbrugsskoler og flere Husholdningsskoler. Højskolerne er opret-
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tede med Statsstøtte, bl. a. for at supplere Børneskolernes Undervisning. 
De bliver da ogsaa flittigt besøgt af ca. 500 Elever aarlig, hvilket i For
hold til Befolkningen er flere end i de andre nordiske Lande. Der læg
ges megen Vægt paa praktiske Kundskaber, Gymnastik og Idræt, og 
Skolerne har kun Elever om Vinteren. Den største islandske Højskole er 
Laugarvatn. Islands Højskoler adskiller sig en Del fra de danske, men 
Lederne har i Regelen været i Danmark for at lære de danske Højsko
ler at kende, og mange unge Islændinge har gennem Aarene været Ele
ver paa danske Højskoler, især paa Askov.

Paa Færøerne findes en Folkehøjskole i Thorshavn, som har været i 
Gang siden 1900.

Prof. Edvard Lehmann har en Gang skrevet, at Folkehøjskolen er Dan
marks betydeligste Bidrag til den fælles nordiske Kultur, og givet er 
det, at Højskolernes Udbredelse til alle de nordiske Lande og deres 
Betydning for hvert enkelt Land har skabt et stærkt og rigt aandeligt 
Fællesskab og knyttet stærke personlige Baand mellem de nordiske Folk.

England. I England fattede nogle Skolemænd allerede i 1880erne In
teresse for de danske Højskoler, og nogle af dem gæstede i 1890erne 
Askov. I 1894 holdt Alfred Povlsen efter Opfordring et Foredrag i Ox-
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fond om den danske Folkehøjskole, og i 1900 holdt Jacob Appel et lig
nende Foredrag i Essex. En engelsk Skolemand, Mr. J. S. Thornton, 
havde under et Ophold paa Naås Sløjdseminarium i Sverige omkring 1890 
hørt om de danske Højskoler, og efter et Besøg ved nogle af dem blev 
han en glødende Ven og Forkæmper for Højskolen i sit Hjemland. Fra 
1890 til 1922 gæstede han meget hyppigt de danske Højskoler og skrev 
og talte om dem i England. Han havde sine Særheder, men en mere tro
fast og utrættelig Ven har Højskolerne næppe haft. Han fik adskillige 
Landsmænd til at besøge danske Højskoler, bl. a. den rige Chokolade
fabrikant George Cadbury fra Bournville ved Birmingham, som i 1903 
havde skænket Kvækerne en Slags Højskole, Woodbrooke, i Bournville. 
I 1909 oprettede Cadbury endnu en Højskole, Fircroft, i det nærliggende 
Selly Oak med den dygtige Skolemand Tom Bryan som Leder. For
inden sendte han Bryan og andre Englændere til Danmark, hvor de blev 
saa stærkt betagne af Højskolen i dansk Form, at de tog den til For
billede for Fircroft, der iøvrigt væsentligst besøgtes af Industriarbejdere. 
Gennem Venskabet mellem Holger Begtrup og Tom Bryan knyttedes 
der en varig Forbindelse mellem de engelske Højskoler og Danmark. 
Og da Begtrup oprettede sit »Vindue i Vest« paa Frederiksborg, havde 
han bl. a. det Maal at vække unge Danskes Interesse for de engelske 
Højskoler. Det lykkedes i høj Grad, og mange af Nutidens danske Høj- 
skolemænd har i kortere eller længere Tid været Elever paa Wood
brooke og Fircroft, ligesom mange Englændere har været paa Højskole 
i Danmark især paa Den internationale Højskole i Helsingør, som bl. a. 
har nær Forbindelse med Arbejderkollegiet Ruskin College i Oxford.

I England kan man ikke tale om en Højskolebevægelse, men der fin
des altsaa Højskoler, og adskillige Englændere har Kendskab til de dan
ske Højskoler.

Tyskland. Ogsaa i Tyskland har der været Interesse for de danske 
Højskoler. En af de første, som fik Øje paa dem, var Generalsuperinten
dent (Biskop) J. Kaftan fra Kiel, som i 1876 skrev en Afhandling om 
Grundtvig som Nordens Profet. Under den sociale Kongres i Berlin 1890 
havde Kejser Wilhelm en længere Samtale med Geheimeraad C. F. Tiet
gen om de danske Højskoler, og Aaret efter maatte Tietgen under Kej
serens Besøg paa Fredensborg atter uddybe Emnet.

En af de bedste Bøger om Højskolerne er skrevet af Tyskeren Dr. 
A. H. Holhnann, som i nogle Aar var Landbrugsattaché i København: 



(Die dänische Volkshochschule und 
ihre Bedeutung für die Entwicke
lung einer völkischen Kultur in Dä
nemark. 1909). Den er ikke blot 
oversat til Dansk af A. Vedel 1910, 
men til flere Sprog, bl. a. til Japansk, 
og den har bidraget meget til at gøre 
Højskolerne kendt ude i Verden.

Under og efter Verdenskrigen 
vaagnede der i flere Lande en stærk 
Interesse for den nordiske Højskole
bevægelse. I Erkendelse af, at den 
hidtidige Ungdomsopdragelse ikke 
havde bestaaet sin Prøve, mente man 
bl. a. i Folkehøjskolerne at have 
fundet en Skoleform, der kunde tje
ne til Fornyelse og Genrejsning af 
den nedbrudte Folkekraft. Lige efter 
Verdenskrigen gik der saaledes en 
»Højskolefeber« hen over Tyskland. 
Der rejstes et meget stort Antal 
»Volkshochschulen« rundt i Tysk
land, men mest i Byerne. De havde dog væsentligst kun Navnet tilfælles 
med de danske Højskoler, og var i Regelen en Art Aftenskoler for Indu
striarbejdere og andre Byfolk med Professorer og andre Akademikere 
som Lærere og med flere Hundrede Elever, der mødte til Forelæsninger 
og Undervisning. Nogle Kostskoler oprettedes dog paa Landet, og en
kelte af dem havde noget af den virkelige Højskoles Præg, og der var i 
flere Tilfælde ogsaa noget at lære for danske Højskolefolk, som besøgte 
disse Skoler. Efter Omvæltningen i 1933 er vist alle disse Skoler for
svundet, men der har gennem Aarene været en ikke ringe Interesse hos 
mange i Tyskland for Grundtvig og Højskoletanken, og der er skrevet 
flere Afhandlinger paa Tysk om Højskolebevægelsen.
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Fritz Wartenweiler

Polen. Ogsaa i Polen har der været gjort Højskoleforsøg, og mange 
Polakker har gennem Aarene aflagt Studiebsøg ved danske Højskoler. 
Allerede i det 18. Aarhundredes Slutning forkyndte polske Tænkere og
Danmarks Folkehøjskole 33
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Digtere, at man maatte hente Kraft fra Folkesjælens Dyb for at højne 
den nationale Kultur, og de paapegede Nødvendigheden af at bygge Bro 
over Kløften mellem Overklassen og det menige Folk. I Russertiden rej
stes i Polen langt over 100 Landbrugsskoler, og efter Verdenskrigen be
gyndte man under Indflydelse fra Danmark ogsaa at rejse Folkehøj
skoler. Omkring 1938 var der en halv Snes Højskoler i Gang. Vide 
Kredse var stærkt interesseret i Skolernes Arbejde, men de mødte me
gen Modstand fra Regeringens Side. De polske Højskoler søgte at bygge 
paa den gamle Almuekultur, og Undervisningen skulde være hævet over 
Døgnets Stridigheder og politiske Skillelinjer. Eleverne var oftest mere 
modne end ved de nordiske Højskoler, bl. a. fordi Skolerne i Forhold 
til Befolkningstallet var saa faa, at kun de allermest vaagne unge be
søgte dem.

En enkelt tysk-protestantisk polsk Højskolemand, Dr. Fritz Seefeldt, 
var stærkt paavirket fra danske Højskoler og forstod noget af det væ
sentlige ved Højskolen. — For Tiden er der næppe Højskoler i Gang i 
Polen.

Schweiz. I 1910 kom en ung schweizisk Student, Fritz Wartenweiler, 
til Danmark og blev saa stærkt grebet af Højskoletanken, at han lige 
siden da har viet sit Liv og sit Arbejde til at indføre Højskolen i sit 
Hjemland. Han lærte sig Dansk til Fuldkommenhed og er bedre kendt 
med den danske Højskoles Historie og Traditioner end mange Dan
ske. I 1924 tog han i Zürich Doktorgraden paa en Afhandling om 
Grundtvig som nordisk Folkeopdrager. Omkring 1920 begyndte Warten
weiler en lille Højskole »Nussbaum« i en privat Villa i Frauenfeld, men 
da dette Forsøg mødte store Vanskeligheder, slog han ind paa en Virk
somhed som omrejsende Foredragsholder og Højskoleapostel. Han sam
lede sine Landsmænd til Ferieuger i Stil med vore »8 Dage paa Høj- 
skole«-Møder og har efterhaanden vundet mange Schweizere for Høj
skoletanken. En Forening for Oprettelse af »Volksbildungsheime« blev 
dannet i 1925, og denne Forening har oprettet flere Skoler, bl. a. Kvinde
højskolerne »Casoja« ved Lenzerheide og »Heim« i Neukirch an der 
Thur. Disse Skoler er Frugter af Wartenweilers Virksomhed. Men sin 
Begejstring for og dybe Forstaaelse af Højskoletanken tændte han Ild 
i mange unge Schweizere og fik dem til at rejse til Danmark paa Høj
skoleophold og til at arbejde for Rejsning af Højskoler i Schweiz. I 1935
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Herzberg »Volksbildungsheim« ved Arau i Schweiz

byggede den schweiziske Højskoleforening en ny Højskole til Warten- 
weiler paa »Herzberg« ved Arau, og her driver Wartenweiler nu sin 
Højskolevirksomhed, men fortsætter stadig sit Rejsearbejde og sin folke
lige og pædagogiske Forfattergerning. Gennem hyppige Besøg af War
tenweiler i Danmark, og Genbesøg af danske Højskolefolk og »8 Dage 
paa Højskole« for Danske paa Herzberg er Forbindelsen mellem Schweiz 
og Danmark blevet styrket. Wartenweiler er maaske den Udlænding, 
som bedst har forstaaet Højskolens egentlige Idé, og med sine fortrin
lige Evner til at give den Udtryk er han en Højskolemand af første Rang 
og en af Højskolens bedste Forkæmpere i vor Tid.

I nogle Aar i Mellemkrigstiden holdtes der en nordisk Højskole i 
Genéve, skiftevis ledet af Højskolemand fra et af de nordiske Lande og 
med nordiske Elever, hvis Formaal var at faa Indblik i det mellemfolke
lige Arbejde, der udgik fra Folkeforbundsbyen.

Ogsaa i andre europæiske Lande som Estland, Østrig, Ungarn, Bulga
rien o. fl. har der været Interesse for at oprette Højskoler efter dansk 
Mønster. Gennem flere Aar har Forstander H. Thorlø, Haslev Højskole,

33*
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tilrettelagt en Uddannelse i Danmark for unge bulgarske Landmænd og 
er paa Grund af dette Arbejde udnævnt til bulgarsk Vicekonsul i Dan
mark.

Også» fra Lande udenfor Europa har der været vist megen Interesse 
for vore Højskoler, og især i Japan har der været gjort flere Forsøg paa

Kanji Kato og Hustru

at oprette Folkehøjskoler. Hovedmanden i den japanske Højskolebevæ
gelse er en tidligere Landbrugsskolemand Kanji Kato, som ved Læsning 
af A. H. Hollmanns Bog om de danske Højskoler, der i 1913 blev oversat 
til Japansk, fik sin Interesse for disse Skoler vakt. I 1922 rejste Kato til 
Tyskland og besøgte Dr. Hollmann, og derefter opholdt han sig i 10 
Maaneder i Danmark, hvor han ikke blot besøgte de fleste af vore 
Ungdomsskoler, men lærte vort Sprog og studerede Folkelivet grundigt 
og dybtgaaende. Kato havde megen Forstaaelse for Højskoletanken især 
i den Form, Kold havde givet den, og han var selv en aandfuld Skole
mand. Efter sin Hjemkomst arbejdede han paa at faa oprettet en Folke
højskole i Japan, men .først efter at han atter i 1926 havde gæstet Dan
mark i 6 Maaneder sammen med sin Hustru blev hans Højskole: Totnobe



517

Tomobe Folkehøjskole ved Tokio i Japan 
Eleverne med Kato i Spidsen hilser den opgaaende Sol

Kokumin Kottogakko, d. v. s. Folkehøjskolen i Tomobe, nær ved Tokio, 
aabnet.

Denne Japans første Folkehøjskole fik hurtigt over 100 Elever, og Kato 
blev i sit Hjemland kendt som en Fornyer af Ungdomsundervisningen. 
Hans Arbejde vandt ham mange Venner, og i Aarene fra 1926 til 1935 
besøgte Japanere i Hundredvis Danmark og de danske Højskoler, og i 
de fleste Tilfælde havde deres Besøg Forbindelse med den af Kato rejste 
Bevægelse i Japan. Flere japanske Højskoler blev i de følgende Aar op
rettede, bl. a. af en Spejderfører, Hirondo Hirabayasi, som en Vinter 
havde været Elev paa Vallekilde og besøgt andre danske Højskoler, og 
af Eiichi Ohtani, der ogsaa efter Besøg i Danmark oprettede en Højskole 
i Kuzura i Japan. Det saa ud, som om en virkelig Højskolebevægelse 
var ved at vokse frem i Japan, men under de senere Aars urolige Forhold 
er de japanske Besøg i Danmark hørt op, og Underretning om de japan
ske Højskolers nuværende Stilling savnes.

Ogsaa Skolefolk fra Australien, Syd Afrika, Indien og Kina har be
søgt danske Højskoler og interesseret sig for at begynde lignende Skoler 
i deres eget Land. Især syntes Kineserne at have Forudsætninger for at 
forstaa, hvad den egentlige Mening med en Højskole er, mens Japanerne
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Niels Bukh og hans Elever sammen med japanske Studenter foran et lempel i Japan. 1931

oftest undrede sig over, at man ikke lærte det praktiske Arbejde paa 
Skolerne.

I Nord- og Sydamerika har danske Udvandrere oprettet deres egne 
Højskoler, som imidlertid skildres andet Steds i denne Bog. Her skal 
kun nævnes, at en amerikansk Dame, Mrs. Olive D. Campbell, omkring 
1920 gæstede de skandinaviske Lande og især underkastede Højskolerne 
i Danmark, Norge, Sverige og Finland et grundigt Studium, som satte 
Frugt i en udmærket Bog: »The Danish Folk School«. Macmillan, New 
York 1928, hvori hun giver en fængslende Skildring af sine Indtryk fra 
de nordiske Højskoler. Hendes Forstaaelse og Beskrivelse af Højskoler
ne hører til det bedste, som er skrevet om dem i den ret store Højskole
litteratur paa fremmede Sprog.

I sin Hjemegn, Knoxville i Tennessee, har hun talt til Arbejderne om 
Højskolerne og selv gjort heldige Forsøg paa at samle dem til Højskole
undervisning.

Som man ser, har de danske Højskoler erhvervet sig en vis Verdens
berømmelse. Hertil har blandt andet ogsaa P. Manniches »Internationale
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Højskole«, ved Helsingør bidraget ved at samle Elever fra mange Lande 
om sin Undervisning.

Ogsaa Niels Bukh har med sine berømmelige Gymnastiktogter til 
mange Lande og fremmede Verdensdele været med til at gøre Danmark 
og dets Højskolegerning verdenskendt, ligesom de mange udenlandske 
Elever paa Gymnastikskolen i Ollerup har bidraget dertil.

Den store Interesse udefra har ofte foranlediget, at danske Højskole- 
mænd har maattet skrive Artikler og Bøger om Folkehøjskolerne for at 
give Udlændinge det fornødne Kendskab til deres Idé og Virksomhed. 
Af saadanne Bøger kan nævnes: »Den danske Folkehøjskole«, 1916 
udg. af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler paa Tysk, Fransk 
og Engelsk til Brug i Krigsfangelejrene under Verdenskrigen, H. Beg
trup, H. Lund og P. Manniche: »The Folk High Schools of Denmark«, 
1926, oprindelig paa Engelsk, senere oversat bl. a. til Spansk, og Boje, 
Borup og Riitzebeck: »Dansk Folkeopdragelse«, 1929, af hvilken der 
foreligger baade en tysk og en engelsk Udgave. Udenrigsministeriets 
Tidsskrift: »Danish Foreign Office Journal«, der udkommer paa Tysk, 
Fransk og Engelsk, har ved flere Lejligheder bragt illustrerede Artikler 
om Folkehøjskolerne.

Aarsagen til den store Interesse ude i Verden for de danske Højskoler 
ligger uden Tvivl i, at de er en ejendommelig dansk Opfindelse, et 
originalt dansk Bidrag til Verdenskulturen og et særpræget Udtryk for 
nordisk Aand og Tankegang, som man bedst lærer at kende i Moder
landet. Men deri ligger ogsaa den Begrænsning, at de ikke uden videre 
kan omplantes til andre Lande. Højskoler maa i ethvert Land vokse frem 
af Landets egen Muld og udformes i Overensstemmelse med det paa
gældende Folks Natur. Derfor er Folkehøjskolerne ikke ligefrem en 
Eksportartikel, men et Forbillede og lysende Eksempel for de Folk, der 
har Sans for en folkelig, menneskelig Ungdomsopdragelse, og derfor kan 
vi roligt vise dem frem for fremmede Gæster uden at frygte nogen Kon
kurrence fra de andre Lande. Hvor de slaar Rod, vil de bidrage til at 
fremme Respekten for andres Særpræg og det menneskelige og aande- 
lige Fællesskab mellem Folkene. Derfor kan man kun ønske Højskole
tanken den videst mulige Udbredelse ogsaa udenfor Danmark.



HØJSKOLEBEVÆGELSEN PAA FÆRØERNE
Af 

JOANNES RASMUSSEN

IForaaret 1873 rejste en ung Pige, Betty Jacobsen fra Torshavn, til 
Vallekilde Højskole.

Nogle Aar i Forvejen havde denne unge Piges Søster, Ellen Cathrine, 
opholdt sig i Jylland for at lære Husholdning, og blandt de Mennesker, 
hun kom til at omgaas, udfoldede der sig et rigt grundtvigsk Aandsliv. 
Hun, der omtales som et fint, udpræget Følelsesmenneske, blev straks 
grebet af det grundtvigske Livssyn, og der vaagnede hos hende en le
vende Interesse for disse nye Tanker, som hun aldrig siden tabte af 
Syne. — Det kan vist godt siges at være med hende, at Højskole
bevægelsen først naaede til Færøerne. I de Breve, hun skrev hjem, for
talte hun om alt dette nye, hun oplevede og om Højskolebevægelsen, og 
hun opfordrede sin Søster, Betty, til at rejse ned til Danmark og besøge 
en saadan Skole.

Det var forsaavidt ikke helt tilfældigt, at det blev Vallekilde Høj
skole, der først blev besøgt af Færinger. Da det paa daværende Tids
punkt var forbundet med store Vanskeligheder, saavel økonomisk som 
paa anden Maade, at foretage en saa lang Rejse, henvendte den unge 
Pige sig til en dansk Præst paa Færøerne, Rudolf Lorentzen Jensen, 
en af Højskolesagens Venner, og forespurgte, om han eventuelt kunde 
hjælpe hende til eh Understøttelse. Rudolf Jensen var meget interesseret, 
og da han samme Aar rejste til Danmark i andet Ærinde, fik han en 
Ordning i Stand med Myndighederne dér, saaledes at Færinger ogsaa 
fik Del i de Understøttelser, der blev bevilget til Højskoleelever. Sam
tidig spurgte han Forstander Trier, som han var en personlig Ven af, om 
han ikke kunde tænke sig at faa en ung Pige fra Færøerne paa sin Høj
skole. Det kunde Trier godt, og det følgende Aar tog Betty Jacobsen 
paa Vallekilde Højskole. Der er ingen Tvivl om, at Forsøget faldt godt
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Rasmus Rasmussen

ud, thi Sommeren efter tog hun afsted igen sammen med endnu en fær
øsk Pige; men denne Gang vendte hun ikke tilbage til Færøerne, hun 
blev boende paa Højskolen i Vallekilde hele sit Liv.

I den kommende Tid tog unge Færinger nu hvert Aar paa Højskole i 
Danmark, fortrinsvis paa Vallekilde.

Trier holdt meget af de Færinger, der kom paa hans Skole, og han fik 
hurtigt Opfattelse af deres nationale Ejendommeligheder og Forstaaelse 
af, hvordan Retningen af det Aandsliv, der var ved at udfolde sig paa 
Færøerne, nødvendigvis maatte blive, hvis der skulde være nogen Mulig
hed for aandelig Trivsel og Vækst. Dette var en Sag, han ofte drøftede 
med de færøske Elever. Hans Syn herpaa illustreres udmærket ved den 
efter ham citerede jævne Udtalelse: »Det bliver ikke rigtig godt der
oppe hos jer, før I faar Forkyndelsen paa jert eget Modersmaal baade i 
Skolen og Kirken; men det kommer vel nok engang.«

Sikkert er det, at de Færinger, der besøgte grundtvigske Højskoler i 
Danmark, blev stærkt paavirket af de Tanker, der laa til Grund for disse 
Skoler, og for dem alle kan det siges, at de efter Hjemkomsten viste sig 
at være blevet færøsk-nationale i fremtrædende Grad. Det nationale Liv, 
der i den kommende Tid sætter sine Spor paa Færøerne, med Krav om
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Modersmaalets Indførelse i Skole og Kirke og om Folkeoplysning paa 
færøsk-national Grund, har saaledes for en stor Del hentet Næring fra 
Højskolebevægelsen i Danmark.

Tiden forud for 1900-Tallet blev en national Vækkelsestid paa Fær
øerne. Svend Grundtvigs Bog om Sprogsagen, »Dansken paa Færøerne«, 
1845, havde bragt Røre om Spørgsmaalet. V. U. Hammershaimb lagde i 
1850erne faste Retningslinier for det færøske Skriftsprog, og i 1870erne 
opstod der blandt de færøske Studenter i København en bevidst national 
Digtning. Alt dette gav Genklang paa Færøerne, og med Stiftelsen af 
»Foringafelag« faar disse nye Tanker fastere Former. Foreningen udgav 
Bladet »ForingatiSindi«, den første færøske Avis. Hele denne Bevægelse 
havde meget tilfælles med Højskolebevægelsen i de andre nordiske 
Lande.

At Højskolebevægelsen finder Sangbund paa Færøerne, er kun natur
ligt, naar vi betænker, at der er Tale om et Tidspunkt, hvor det færøske 
Sprog er udelukket saavel fra Skolen som fra Kirken, og at der sam
tidig er ved at vaagne et Krav om Folkeoplysning paa nationalt Grund
lag. Af stor Betydning blev derfor de Friluftsfolkemøder, der første 
Gang afholdtes i Sommeren 1894. Initiativet hertil blev taget af to tid
ligere Elever fra Vallekilde Højskole. Disse Folkemøder afholdes stadig 
hvert Aar og har dannet et betydeligt Led i den nationale Udvikling.

I »Foringafelag« er Simun av SkarSi, vistnok dengang han var Elev 
paa Seminariet i Torshavn, kommet i Kontakt med Højskolebevægelsen. 
Mange fremtrædende Personligheder i »Foringafelag« var tidligere Høj
skoleelever eller Venner af Højskolesagen, og det maa her nævnes, at 
bl. a. havde »Foringafelag« med i sit Program: Oprettelse af en færøsk 
Højskole. Efter at have taget Lærereksamen tog Simun av SkarSi paa 
Askov Højskole (1896—98) og kom her i Forbindelse med Rasmus 
Rasmussen, der i samme Tidsrum besøgte Højkolen. R. Rasmussen 
havde i Forvejen været paa Vallekilde. Hos de to modnedes nu Tanken 
om en Højskole paa Færøerne, og for at føre denne Tanke ud i Livet 
rejste de hjem i 1899.

Det var en betænkelig Sag at begynde en Højskole for en Befolkning 
paa kun ca. 15.000 Mennesker; særlig i Betragtning af, at der ikke fand
tes noget økonomisk Grundlag for dette Arbejde. Vel var der Mænd, 
der omfattede Foretagendet med Interesse, og som gav det sin Støtte, 
men hos det store Flertal blev det mødt med den største Skepsis. Tids-



523

Færøernes Folkehøjskole i Thorshavn

punktet var vel heller ikke det gunstigste. »Foringafelag«, der forud 
havde spillet en saa stor Rolle, var nu sygnet hen. Den umiddelbare 
Aarsag synes at have været en Strid om Retskrivningen, der optog Sindene 
stærkt; men den dybereliggende Grund var sikkert de stærkt modstri
dende Anskuelser, der kom til Udfoldelse nu, da flere af de ledende 
Kræfter var blevet tvunget til at deltage i det politiske Liv. Den natio
nale Optimisme, der havde kendetegnet »Foringafelag«s Blomstringstid, 
var nu afløst af Tvivlraadighed.

Vanskelighederne var saaledes store, men det, der til syvende og sidst 
gjorde Udslaget og blev det afgørende, var vel Troen paa selve Sagen 
med Henblik paa de Resultater, Højskolen i Danmark kunde fremvise.

I Efteraaret 1899 blev der saa taget fat paa Skolegerningen. At opføre 
en selvstændig Bygning til dette Formaal kunde der til at begynde med 
ikke være Tale om, og man nøjedes derfor med, i Bygden Klakksvik, at 
leje et Hus, der skulde tjene baade som Skole og Beboelseshus for Læ
rere og Elever. Der meldte sig 19 Elever til det første Kursus — et saa 
stort Antal, at en Del maatte søge Ophold ude i Byen. Undervisnings-
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forholdene den første Vinter var meget primitive, men da Skoleaaret var 
til Ende, var man dog saa godt tilfreds med Resultatet, at man saa smaat 
begyndte at tænke paa at opføre en Bygning. Midler var ikke til Stede, 
men Interessen for Skolen syntes nu at være voksende. Ved Gaver, rente
frit Laan og Kredit blev der skabt Mulighed for at faa Skolen rejst. Man 
havde valgt Stedet FagraliS, vest for Klakksvik, og her begyndte det 
andet Skoleaar i November Maaned 1900.

Undervisningen var anlagt efter Erfaringer, de to Lærere havde høstet 
paa danske Højskoler, og kom derfor i Hovedtrækkene til at følge de 
samme Linier, omend Fordringerne i mangt og meget blev tillempet de 
særlige Forhold, Skolen arbejdede under. Færøsk Sprog var Hovedfag paa 
Skolen, og en lang Aarrække var Højskolen den eneste Skole, hvor der 
undervistes i Færøsk. Af Historien blev der lagt Vægt paa Nordens Hi
storie, særlig Færøernes og Kirkens Historie. I dansk Sprog og Littera
tur er der blevet undervist 6 Timer ugentlig.

Ligesom Højskolerne i Danmark i sin Tid ofte mistænktes for at være 
Udklækningsanstalter for Venstre, saaledes blev Højskolen paa Fær
øerne, efter den politiske Partidannelse Samband-Selvstyre i 1906, be
skyldt for at være Udklækningsanstalt for Selvstyrepartiet. Nu synes 
man, dette er ganske uforstaaeligt, men dengang blev det fortolket som 
et selvstyrepolitisk Udslag, at der paa Højskolen blev afholdt Guds
tjeneste paa Færøsk. Polemiken om Højskolens politiske Kulør, der blev 
ført offentligt og ofte under meget skarpe Former, vanskeliggjorde i høj 
Grad Skolens Arbejde; men trods alt dette har unge Mænd og Kvinder 
fra begge Lejre altid søgt Skolen.

Efterhaanden var det blevet et udbredt Ønske blandt Skolens Venner 
at faa Højskolen flyttet til Torshavn, og da man nu ogsaa var klar over, 
at Bygningen i FagraliS var for lille, enedes man om at rive den ned og 
flytte den til Tårshavn. Her opførte man saa i 1910 en ny Skolebygning, 
dobbelt saa stor som den gamle.

Lige fra Begyndelsen havde Højskolen haft økonomiske Vanskelig
heder at kæmpe med. Kort før den blev flyttet til Torshavn var det dog 
ved Velvilje fra forskellig Side lykkedes at gøre den til selvejende In
stitution. De Tilskud, Skolen fik, var usikre, idet den, grundet paa det 
lille Elevtal, ikke dengang kunde komme ind under Loven om Tilskud' 
til Højskoler. Fra Lagtinget fik den altid nogen Støtte, selvom der var 
Kræfter, der satte sig stærkt herimod. En udmærket Hjælp fik Højsko-
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len i »Føroya Folkahåskulafelag«; det var en Elevforening, der i 1912 
blev stiftet af gamle Elever. Denne Forening har hjulpet Skolen paa 
mange Maader og har uddelt Understøttelser til Eleverne.

I 45 Aar har den færøske Folkehøjskole nu virket. Arbejdsvilkaarene 
har ikke altid været saa gode, som man kunde ønske det; men Skolen 
har altid haft sine tro Venner. Den har i sit Virke haft Rødder i det 
færøske Folkeliv, og den har stræbt efter at bevare og udvikle de Aands
værdier, der er bestemmende for vort Folks Fremtid.

I 1942 døde Simun av SkarSi. Sammenslutningen af færøske Idræts
foreninger har hædret hans Minde ved at skænke en Gymnastiksal til 
Højskolen. Hermed blev et af Skolens store Ønsker opfyldt; idet den 
altid havde manglet Mulighed for at byde sine Elever nogen Form for 
Idræt.

Det Arbejde, som Simun av SkarSi og Rasmus Rasmussen viede alle 
deres Kræfter — paa et Tidspunkt da Troen paa en færøsk folkelig Kul
tur paa et nationalt Grundlag kun var en vag Forestilling — har Lagtinget 
nu ogsaa vidst at værdsætte, idet det for nogle Aar siden tildelte dem 
en Pension.

Med den færøske Højskole har den grundtvigske Livsopfattelse i den 
danske Højskolebevægelse bevist sin Ægthed. Den har paa Færøerne 
gjort Færingen færøsk-national og været en af Grundpillerne i vort fol
kelige Oplysningsarbejde.



ISLAND OG DEN DANSKE HØJSKOLE 
I HUNDREDAARET

Af

ARNE MØLLER

Der burde ikke mangle en Hilsen fra Island til den danske Højskole 
i Aar. Al den Stund vi dog vel alle kan være enige om: Uden Edda 
og Saga ingen Højskole.

Men mens Ragnarok staar paa, og uden Forbindelse med Island som 
vi er, er det ikke muligt at høre Islands Stemme i Koret. Vi maa nøjes 
med at vide, at der bag Atlanterhavsdønningerne sendes Tanker til Dan
marks Højskole i disse Dage; men de bliver ikke til »Tungens Ord«. Og 
det er et Savn, især for den Skole, som arbejder ud fra Overbevisningen 
om, at vi i »Tanken og Tungens Ord« har Sjælens »allerbedste Vinger«.

Som en fattig Erstatning for Islands egen Røst har man bedt mig 
bringe en Hilsen.

Det er jo sandt, at det at gaa fra Højskolens hundrede Aar til Islands 
»tusind Aar« er, som det var for ungen Svejdal, da han gik til Graven for 
at høre sin »Moders Maal«. Eller som Grundtvigs Motto fra Edda til 
»Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn fordansket ved Nik. Fred. 
Sev. Grundtvig, Præst« lyder:

Paa gyngende Bænk, under Bølgen saa sval, 
som buldrende monne henbruse, 
med Saga forlyster sig Odin i Sal, 
og tømmer de klare Guld-Kruse!

Dette Regnskab, denne unægtelige Hovedpost paa Islands Kreditside, 
skal ikke gøres nærmere op her; det vilde Island ved en saadan Lejlighed 
dog næppe have løftet Røsten for, det vilde Moderen næppe være optaget 
af at foreholde sin jubilerende Søn.
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Laugarvalnsskolen paa Island

Det skal kun slaas fast, at der blev holdt Højskole, før »den danske 
Højskole« begyndte, dengang da Præsten Grundtvig forlystede sig sam
men med Odin og Sagaen i Snorro Sturlesøns Heimskringla og tømte 
»de klare Guld-Kruse«.

Man læse blot Grundtvigs Indledningsdigt til »Hans Højhed Chri
stian Frederik Prins af Dannemark, de gamle Kongers Søn, Heimskring- 
las fødte Værge«, hvor han nævner Snorre »Søn af Odin og af Saga«.

Som et Udtryk, blandt mange, for den danske Højskoles egen 
Taknemmelighedsgæld til Island vil jeg blot minde dem, der har 
hørt Christoffer Bågø tale om nordisk Gudelære eller Saga, om, hvor
dan hans høje Skikkelse lyste af nordisk Aand, naar han, henrevet af 
sine Syner, talte til Eleverne om Højnordens dunkle Old. Som Lars 
Eskeland har udtalt det: »Mit første Indtryk af Bågøs Skikkelse, Røst 
og Personlighed var næsten overvældende; thi der jog igennem mig en 
Følelse af, at her var jeg overfor min Helt og mit Ungdomsideal — det 
var jo selve Olaf Trygvason, som stod der i Stuen og talte til mig. Og 
dette Indtryk tabte sig ikke, da jeg kom Bågø paa nærmere Hold og 
lærte ham at kende.«
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Hvad Mytherne betød for Ludvig Schrøder er saa vel kendt, at det 
blot behøver at nævnes.

Et Par Ord skal der derimod siges om Islands Gældspost. Thi den 
danske Højskole har begyndt at betale af paa Danmarks Gæld til Island 
baade for Snorre og for mange andre Gaver i de tusind Aar.

Ikke saaledes, at Island ligefrem har omplantet Højskolen fra Dan
mark paa lignende Maade, som sket er i Norge og Sverrig. Det kunde 
man for saa vidt have ventet med større Ret for Island. Men det har 
ikke været Tilfældet. Det er kun spæde Spirer, der paa Island har været 
til Højskolevirksomhed paa dansk Maner, om jeg saa maa sige.

Hvorfor Nordens Sagafolk i hvert Fald ikke endnu er blevet et af 
Nordens Højskolefolk, kan der vel nok gives Grunde for; men det ligger 
uden for denne Ramme. Men lige saa sikkert er det, at Islændere længe 
har følt sig hjemme paa danske Højskoler, og at mange i Aarenes Løb har 
søgt dertil. Jeg har mange Gange baade paa Rejser til Island og her
hjemme mødt Tak for den Forstaaelse, de selv og deres Folk havde 
fundet paa Højskolen, Tak for, at det var en Selvfølge, at en Islænding 
var velkommen paa en dansk Højskole.

Lad mig eksempelvis nævne nogle Navne paa Islændere, som selv 
bedre vilde have kunnet give Udtryk for deres Taknemmelighed.

Den første, der har talt til mig om sin Gæld til den danske Højskole, 
er, tror jeg, den afdøde Historiker Professor Jon Jonsson A<5ils, der paa 
min anden Rejse til Island 1910 fortalte mig om, hvordan Ernst Trier 
havde opsøgt ham, som andre Islændere paa Regensen, for at vise ham 
Gæstfrihed paa Vallekilde Højskole.

Paa samme Rejse lærte jeg en Mand at kende, den bekendte Land
brugsskoleforstander Halldår Vilhjålmsson paa Hvanneyri, som blev en 
af mine gode islandske Venner. Han kunde, hver Gang jeg siden traf 
ham, ikke blive træt af at tale om, hvad han skyldte Danmark, hvad han 
havde faaet paa Dalum Landbrugsskole og paa Landbohøjskolen, men 
især paa Askov Højskole. Specielt mindes jeg hans Grebethed af Poul 
la Cours Skikkelse og Tale.

Blandt nulevende skal jeg blot nævne Præsten horsteinn Briem 
paa Akureyri. Da han var Undervisningsminister 1932, bad han 
mig hjælpe med til, at islandske Lærere kunde faa Lejlighed til at lære 
den danske Højskole at kende. Dette førte bl. a. til, at der hvert Aar 
kom to Lærere fra Island paa det nordiske Lærerkursus paa Askov.



529

Det var ogsaa med til at fremme den Interesse for en nærmere For
bindelse mellem den islandske og den danske Skole, som Dansk-Islandsk 
Samfunds Sekretær paa Island Seminarielærer Hallgrimur Jonasson var 
og forhaabentlig igen vil blive den ivrige Talsmand for, naar vi atter 
kan mødes.

Der kunde naturligvis nævnes mange andre Navne — kendte eller 
ukendte — paa islandske Mænd og Kvinder, der i Tidens Løb er ble
vet paavirket af den danske Højskole. Men foruden denne direkte per
sonlige Forbindelse er den danske Højskoles Paavirkning ogsaa indirekte 
at spore gennem den Ungdomsskole, som er opstaaet paa Island, siden 
det 1918 blev et selvstændigt Rige.

Disse Ungdomsskoler er blevet rejst som Led i en folkelig Genrejs
ning, og de har i forskellige Henseender gaaet i Lære hos den danske 
Højskole, baade hvad Undervisning og det daglige Samvær mellem Læ
rere og Elever angaar. Derimod vil man gennemgaaende næppe finde 
dem prægede af det grundtvigske Syn paa det menneskelige og det kri
stelige; man kunde vel snarere karakterisere Undervisningen som en Art 
praktisk Realskole. De særlige Naturforhold og de særlige Tidsforhold 
har selvfølgelig givet Ungdomsskolerne paa Island deres særlige Præg, 
saadan som Ungdomsarbejdet i hvert Land maa tilpasses efter Forhol
dene.

Der gør sig i øvrigt forskellige Synspunkter gældende mellem dem, 
der er optaget af Ungdomsbevægelsen paa Island. Og det skulde ikke 
undre mig, om der efter Krigen vilde blive en rigere aandelig Veksel
virkning mellem den islandske Ungdomsskole og den danske Højskole, 
naar vi atter kan mødes som to nordiske Stammefolk paa helt lige Fod 
og kan faa Lejlighed til at udveksle Tanker og dyrekøbte Erfaringer.

Paa Højskolelærernes Tog til Island lige før Krigen og det Kursus paa 
Laugarvatnskolen, der blev holdt under Ledelse af Dansk-Islandsk 
Samfunds Formand paa Island nu afdøde Biskop Jon Helgason viste det 
sig, at der var nok at tale sammen om og meget, der forbandt danske og 
islandske Ungdomslærere. Og det vil gaa her som altid, at der hvor 
der er mest Liv og Kærlighed og Klarhed, der vil Fremtiden ogsaa være 
for dem, der skal have Ungdommen i Tale i den frie Skole.

Danmarks Folkehøjskole 34



NORSK HELSING
Af

MARTIN BIRKELAND

Den fyrste norske folkehøgskulen var Sagatun ved Hamar. Han vart 
grunnlagd 1864 av Herman Anker og Olaus Arvesen. Den andre 

var Christopher Bruun sin skule i Gudbrandsdalen. Men begge desse sku- 
lane er nedlagde for omkring 50 år siden. Den eldste norske folkehøg
skulen som lever no, er Sogndals, grunnlagd 1871.

Dei yngste er to arbeiderhøgskular, Ringsaker og Østmarka, begge 
opna 1939. I alt er her no 30 folkehøgskular. Dei fleste av dei er for tida 
stengte. Men dei vert vel snart opna igjen. I alle fall står lærarane fer
dige til å halde fram, så snart skulane får huse att (igjen).

Alle desse skulane reknar opphavet sitt i Danmark, i den rørsla 
Grundtvig og Kold og dei andre høgskulemennenen skapa for 100 år 
sidan og seinare.

Attåt (ved siden av) folkehøgskulane er det hos oss 25 ungdoms- 
skular, reiste av indremisjonskrinsar, og vel 30 fylkesskular, som er reiste 
av fylka(amtene).

Begge desse skuleslaga har den same ytre ramma, men er delvis ulike 
folkehøgskulane i innhald. Dei har no bileta av Grundtvig, Kold og 
Bruun i skulesalane, og reknar seg som greiner av folkehøgskulen.

Til saman er det bortimot 90 norske skular som direkte eller indirekte 
har røtene sine i dansk åndsliv, endå om dei veks i norsk jord og er 
norske. Det er mange hundre norske lærarar og lærarinner som gjerne 
ville ha vore i Danmark og høgtida 100-årsdagen til folkehøgskulen. 
Mange av oss kjenner det som eit stort sakn, ja ei sorg at vi ikkje kan 
få vere med dykk danske arbeidskameratane våre no.

Herman Anker hente kona si frå Danmark, frå ei god høgskuleætt, og 
han var mykje der nede, ja vart personleg kjend med Grundtvig. Arve
sen var og i Danmark. Det same var Christopher Bruun. Ja han gjekk
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i krig for Danmark 1864. Han såg den danske saka som ei nordisk sak. 
Rett nok såg han som nordmenn flest med kritikk på det danske styret 
i Norge i unionstida. Han ville eit sjølvstendig Norge. Men det nye 
Danmark, som hadde gjeve oss Grundtvig og folkehøgskulen, stod ikkje 
i nokon motsetnad til det unge Norge med Wergeland, Bjørnson og Ivar 
Aasen. Tvertom. Dei to landa var som brør, med sin eigen, sermerkte 
vokster (vekst), men to brør som heilt naturleg ville hjelpe kvarandre 
når ytre farer truga.

Som desse fyrste norske folkehøgskulemennene har dei som etter kom, 
like til no, mest alle vore i Danmark. Har dei ikkje vore det, så er det 
vel meir slump enn plan og vilje som er skuld i det.

Det var sjølvgjeve at vi måtte til Danmark. Folkehøgskulen hadde 
arbeidt der i 20 år før Sagatun og Vonheim tok til. Der voks skulen fram 
og fekk si form* og kanskje det djupaste innhaldet. Difor fekk og dei 
danske folkehøgskulane med åra ei langt sterkere makt i folkelivet enn i 
granne-landa. Både by og land vart nøydde å sjå og rekne med folke
høgskulen i Danmark. Det gjekk seinare og tyngre i Norge. Rett nok 
har den norske folkehøgskulen hatt ikkje liten innverknad på åndslivet 
i norske bygder, men mindre i byane. Skulen har levt eit stillfarande liv, 
serleg i seinare tid, kanskje altfor stilt. Det er ikkje nokon stor del av 
det norske folket som veit noko nemnande om folkehøgskulen her i 
landet. Dei veit meir om den danske, for det står i alle historiske og 
geografiske lærebøker at »den danske folkehøiskolebevegelse har hatt 
stor og gavnlig innflydelse både på det økonomiske og åndelige liv i 
landet«.

Ungdommen her har ikkje strøymt til folkehøgskulane, før dei to siste 
krigsåra. No dei er stengde, ser folk gagnet av dei. Mellomskular, eller 
realskular, og gymnas veks det opp landet rundt. Og vi er eit av dei 
mest eksamensridne folk i verda, endå om folkehøgskulen har arbeidt 
her i 80 år. Difor har det hendt at somme folkehøgskulelærarar har vorte 
mismodige av og til. Vi trong kveik og godt mot. Då bar det oftast til 
Danmark. Vi ville ha kompaset i orden, og samle styrke. Folkehøgsku
lane der nede har teke overlag godt imot oss. Det var fyrst og fremst 
Askov. Men det var og dei andre, store og små skular. Eg veit de var 
småforarga på desse norske »stipendiatane« som stansa berre ein dag 
eller to, åt, såg husa, og ingen ting fekk med seg.

34*
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Men de var gjestmilde og vener med dei som hadde så mykje vit at 
dei gav seg tid — og høyrde.

Eg gløymer aldri 1911 då kona og eg var 2 månader rundt på danske 
folkehøgskular. Vi syntest skulane var strålande, varme og gode. Vi 
reiste heimatt fylte av tru og arbeidsmot. Noko liknande har hendt med 
mange andre.

Og så alle dei andre gongene seinare! Eg veit ikkje kva som tok oss 
mest. Kanskje var det songen. Han kunne stundom vore meir finslipt. 
Men for ein varme og ei makt det var i han! Det var som taket lyfte seg, 
og vi stråla av livslyst.

Kanskje var det etterårsmøta, der eldre høgskuleelevar samlast til fore
drag, song, musikk og samvær. De danske er makelaust flinke til å tale. 
De kan tale over ein time og få folk til å høyre med glede. Det er det 
ikkje mange norske som gr eier.

Etterårsmøta har ikkje vi norske fått til. Men så er det ikkje så like 
til, så gresgrendt her er (tyndt befolket).

Noko av det som gjorde starkast inntrykk, var gudsteneste i kyrkjer 
fylte av høgskulefolk. Der fekk vi verkeleg ei kjensle av kva »Guds 
menighed« er. Den sida av Grundtvig-programmet har vi norske høg- 
skulefolka heller ikkje fått til. Kanskje er dette ei av hovudårsakerne til 
at den norske folkehøgskulen ikkje har fått slikt tak på folket som den 
danske. Her ligg ei oppgåve og ventar på unge norske folkehøgskule- 
lærarar. Men ho er ikkje lett.

Den reint faglege opplæringa kan ein visst finne like god i Sverige, så 
godt utdana lærarstand der er. Eg trur og at den norske held mål.

Men det var ånd, liv og varme vi møtte i dei danske folkehøgskulane 
som ingen annan stad.

Det er no og huvudsaka i folkehøgskulen. Finst ikkje det, så nyttår 
det oss ingen ting med million-bygnader og symje-basseng (svømme-b.).

Vi for heimatt frå Danmark fylte av trong til å kunne tø (smelte) 
isen og kulden i det vinterlange landet vårt, og vi såg større på arbeidet 
vårt enn før.

Dette skal de danske høgskulefolk ha takk for.
Sjølvsagt skal kvart land setje sin stempel på folkehøgskulen. Men eg 

trur at den norske folkehøgskulen hadde vorte betre, om han hadde teke 
den danske endå meir til mønster.

Eg veit at det er fleire ting de arbeidskameratane våre ser kritisk på
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hos oss. Eg minnest frå det nordiske høgskulemøtet i Hardanger i 1926.
Ikkje rettare eg hugsar, sa Lars Bækhøj: »Det er visst bra skoler I 

norske brødre driver. Men det er ikke højskoler. Elevene er for unge«.
Noko er det i dette. Aldersgrensa er komen langt ned.
Men mange norske folkehøgskular har vorte så inneklemde mellom 

andre skuleslag, og dei har vorte my kje bruka til førebuing (forberedelse) 
til somme av desse andre skulane. Det har gjort at det har vorte teke 
for mykje omsyn. Folkehøgskulen har mist noko av den skarpskorne 
profilen han hadde frå fyrst av her i vårt land og.

Til meir folkehøgskulen let kome fram i dagen det pedagogiske synet 
som er grunnlaget for han, til meir han avgrensar oppgava si, til større 
gjerning og framtid har han.

Dette ser vi best i Danmark.

Det har av og til vore sagt at dei norske høgskulefolka er for sterkt 
dansk-påverka, syng for mykje danske songar o. s. v.

Men den skuldinga kan vi ta med ro. Det er ikkje mange her til lands 
som meir enn høgskulefolka er fylte av »selvstendighedens æresfølelse« 
— i god meining. Folkehøgskulemennene har vore av dei aller fremste i 
striden for norsk målreising.

Og folkehøgskulane har vore grunnlaget for Noregs ungdomslag, som 
har vore så stor og god ei makt i den største og rikaste tida i norsk 
historie.

. Elles var det Grundtvig som fyrst sa at nordmennene måtte reise sitt 
eige skriftmål igjen, jamgodt med dansk og svensk. Det var eit vilkår 
for verkeleg nordisk samarbeid. Dette skjønar alle vaksne høgskulefolk 
i Danmark no.

Vi vil vår eigen folkelege vokster. Men vi er ikkje så dumstolte at vi 
trur vi kan alt best sjølve.

På mange område kan vi lære av grannane våre og vere takksame for 
lærdomen. Og vi norske folkehøgskulefolk er inderleg takksame for alt 
de danske høgskulefolk har gjeve oss.

I Danmark her eg høyrt somme seie at folkehøgskulene no er dårligare 
enn dei var før. Det trur eg ikkje. Av dei som arbeider i norsk folkehøg- 
skule no, er eg ein av dei som har vore of tast i Danmark og i ei lang 
rekkje år. Og eg synest at dei mennene som er i høgskulen der no, står
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like høgt, ser like vidt og er like sterke som dei som siglde (seilte) i 
fint ver før i tida.

Aldri har den nordiske folkehøgskulen hatt større oppgaver, aldri har 
han vore meir naudsynt (nødvendig) enn no og i åra som kjem.

Det var Grundtvig som skreiv:

Tvang til tro er dårers tale.
Hjertet værger sig med fynd.
Tvungen tro ei sorg kan svale, 
føder mere løgn og synd.
Kun til helved kan der tvinges, 
men til himlen bare ringes, 
frihed følger sandheds ånd.

Vi ynskjer ei framtid for den danske folkehøgskulen og den nordiske, 
— og for all kristen og folkeleg vokster 1



HILSEN FRA FINLAND
Af

HELMER J. WAHLROOS

När Grundtvig i sin bekanta skrift »Om Nordens videnskabelige För
ening« utvecklade sina tanker om nödvändigheten av att skapa ett 

nordiskt universitet, nämnde han inte Finland. Grundtvigs nordiska syn
krets sträckte sig helt naturligt icke öster om Ålands hav. Av de nordi
ska länderna slöt sig också Finland sist av alla till den nordiska folk- 
högskolkretsen. Men säkerligen skulle Grundtvig med glädje ha hälsat 
Finland välkommen ... Och fråga är om något annat av de nordiska län
derna förutom Danmark så ömt och så trofast som just Finland vårdat 
det speciellt grundtvigska arvet i folkhögskolan. Förklaringen härtill lig
ger dels i tydligt skönjbara lynnesdrag i folkkaraktären och dels i sam
stämmigheten med Danmarks och Finlands historiska öden. Det är ett 
faktum, omvittnat bf. a. vid talrika nordiska folkhögskolmöten, att oavsett 
språksvårigheterna finska, och jag kunde gott skriva finländska, och 
danska kongressdeltagare alltid haft lätt att finna varandra, det ges en 
sinnets glättighet och impulsivitet hos båda, som för samman. Danskar 
och finländare ha lätt för att entusiasmeras, röra sig gärna bortom da
gens oväsentligheter, äro mer eller mindre spekulativa.

Alla veta vi, vilken uppgift den danska folkhögskolan gavs från be
gynnelsen. Finland gränsar också till en stormakt, Nordens gräns i öster 
är vår gräns. Folkhögskolan i Finland blev från början en kampskola, 
den skulle väcka allmogeungdomen till insikt om vilka andliga värden 
det gällde att försvara i striden mot Ryssland, de skulle ge den kun
skaper, höja den, stålsätta den.

Den första folkhögskolan i Finland, den i Borgå med svenska som 
undervisningsspråk, kom till först 1889. Långt därförinnan hade folk
högskolan varit under debatt i Finland, man kände här Grundtvig och 
Kold och man hade interesserat följt med folkhögskoltankens genom
brott i Sverige. Det är sant att den direkta impulsen till grundandet av
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Nordiske Hojskolefolk paa Universitetet i Helsingfors i August 1936

Borgå folkhögskola kom från grannlandet i väster, men lika sant är att 
nittitalets alla folkhögskolor i Finland direkt kommo att bygga på den 
danska folkhögskolans grund, på ordets makt att väcka och levandegöra. 
Danmark blev för de blivande och unga folkhögskollärarna det Pale
stina, det heliga land, dit pilgrimsfärdarna utsträcktes. Man greps här 
av en hänförelse, som varade livet igenom. Och hur mycket än en ny 
tid har kunnat, genom att ställa nya fordringar på folkhögskolan i Fin
land, omdana denna, så har den dock städse bevarat andan från Dan
mark.

Man kan gott säga, att folkhögskolan i Finland står närmare den dan
ska folkhögskolan än den rikssvenska, den finländska folkhögskolan har 
förenat i sig element från skolorna, såväl i Danmark som Sverige, som 
båda varit impulsgivande. Finlands folkhögskola har mycket av den 
danska folkhögskolans eld och respektlöshet för de yttre formerna, våra 
skolor bäras såsom de danska ofta upp av personligheternas kraft mer 
än av undervisningens tyngd.

Min uppgift är också att betona den tacksamhetsskuld den finlands
svenska folkhögskolan känner gentemot folkhögskolan i Danmark. Jag 
har redan betonat, att den danska folkhögskolans fosterländska väckel-
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searbete vann livlig genklang i Finland, där man på nittitalet var så mån 
om allt, som kunde stärka vårt folks motståndskraft och göra det skickat 
att försvara västerlandets gräns mot Ryssland. Men Grundtvig hade 
visat också på en annan uppgift:

Modersmaal er vort Hjertesprog, 
kun løs er al fremmed Tale, 
det alene i Mund og Bog 
kan vække et Folk af Dvale ...

sjunger han, och det är naturligt att den sången skulle bli förstådd och 
älskad icke minst av Finlands svenskar. Folkhögskolan slog värn också 
om vårt språk, den sattes som ett led i den nationella väckelsen såväl 
på finskt som på finlandssvenskt håll. Den svenska och den finska folk
högskolan i Finland hade vart sitt språk att värna sig om, men de ham
nade aldrig i stridsställning mot varandre, kommo aldrig i skilda läger, 
ty mer än språket gällde dock alltid fosterlandet, det gemensamma, äl
skade, alltid hotade fosterlandet.

Ett faktum är att den finlanssvenska folkhögskolan i hög grad varit 
en stridens skola, den har alltid fört en dubbel försvarsstrid, inåt för 
värnandet av den finlandssvenska folkstammens rätt att leva sitt liv 
efter sin egen art, utåt i kamp mot hotet från öster, ibland förnimbart 
endast som ett avlägset moln vid horisonten, ibland rasande över oss 
med det lössläppta elementets hela raseri. Våra skolor ha på sina väggar 
redan två marmortavlor med namn i guldskrift på forna folkhögskol- 
elever, som fallit i kampen för friheten. I detta nu samlar vi på namn 
för den tredja marmortavlan? Skall denna bli den sista?

När detta skrives rasar striderna åter på Karelska näset. Ingen av oss 
kan säga, när och var den ryska offensiven skall dämmas upp. Men en 
sak är viss: de ideal, den tro och den anda, som varit och är folkhög
skolans och som vi räkna som folkhögskolans danska arvslott, höra till 
det oförstörbara, som skall bärgas undan tidens stormflod och vara en 
källa til kraft också i framtiden.

De Hilsener, vi fra den svenske og den finsksprogede finske Højskole har faaet Til
sagn om, er paa Grund af Forholdene ikke naaet frem.



VI
UDTALELSER

AF GAMLE HØJSKOLEELEVER



Redaktionen har i Festskriftet gerne villet bringe nogle Hilsener fra gamle Højskole
elever. Da det er vanskeligt at faa alle Skoler repræsenterede og endda desuden faa 

Udtalelser fra Højskolens forskellige Tidsaldre, er vi gaaet en anden Vej og har bedt 
Mennesker, der repræsenterer ret forskellige Livsstillinger og Anskuelser, om at udtale 
sig om deres Højskoletid. Vi har dog samtidig bedt om, at Udtalelsen blev formet saa- 
ledes, at det mere blev en Hilsen til den danske Højskole som Helhed, end en Omtale 
af den enkelte Højskole, som den paagældende selv har gæstet som Elev.

Al or var Højskolepige, Lærling, som Forstanderen kaldte det, i et af 
de første Hold paa en af de ældste Skoler. Det er nok det, som har 
haft størst Betydning.

Da Hjemmet tidligt flyttede til Amerika, fulgte Højskolen med. Den 
medbragte Bogsamling, der bl. a. rummede Grundtvigs Oversættelse af 
Saxos Danmarkskrønike og af Bjovulfs Drapa, nogle indbundne Aar- 
gange af »Danskeren« m. m. af samme Slags og saa Grundtvigs Salmer 
og en Sangbog for Friskoler — vistnok Morten Eskesens — var, tillige
med Morbroders, Konrad Jørgensens, »Højskolebladet«, levende Forbin
delse med det danske.

Vor Børneskole i Neenah, Wisconsin, hvor vi var saa lykkelige at faa 
Thorvald Helweg som Præst og Lærer (Helweg blev senere Valgmenig
hedspræst i Vallekilde og derefter Præst i Idestrup) var af samme Aand. 
Mor kunde alle de gamle Sange og Fru Helweg lærte os de ny — og 
hvor blev der sunget!

Bøgerne blev gennempløjet, ja nærmere spist op, og der dannede sig en 
sær og sikker Forestilling hos Barnet om, hvad det var at være Dansker. 
Det var ikke nok, at man talte og forstod Dansk. Nej, der var rigtige 
Danskere og saa andre, der lige saa godt kunde være Amerikanere. Nu
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ser jeg, at det, som i min barnlige Forestilling udgjorde Danskheden, 
var den Indvielse i den danske Folkeaand, som Grundtvig havde givet 
sine Lærlinge. Th. Helweg var i denne Henseende forbilledlig, en rigtig 
Dansker, i samme Forstand hvori et andet Folk har brugt Navnet: »en 
sand Israelit«.

Hvor jeg længtes efter at lære det Folk at kende, som var mit, efter at 
komme paa Højskole i Danmark og der faa Svar paa de Livsspørgsmaal, 
som unge Mennesker er saa utaalmodige efter at faa løst. Og omsider 
gik da Ønsket i Opfyldelse. Jeg kom paa samme Skole i Danmark, som 
Mor havde besøgt. Imidlertid var Højskolen, i Løbet af de 25 Aar der 
var gaaet, naturligvis forandret. For det første var den blevet en stor 
Skole. For det andet var de Lærere, jeg kendte saa godt fra Mors 
Skildringer, 25 Aar ældre. Dem kunde der naturligvis ikke være Tale 
om at betro sine personlige Spørgsmaal. Men de havde nok at give til 
et aabent Sind. Og der var nye, yngre Lærere — med rige Kilder at 
øse af. Og saa var der Kammeraterne. Man stod ikke ene med sin Ube
hjælpsomhed. Selv om ungdommelig Blyhed ikke tillod gensidige Be
troelser, fik man gennem Kammeratskabets Oplevelse Glimt af den sam
me Aand, som man havde mødt hos de »rigtige Danskere«. Det gik ogsaa 
efterhaanden op for en, at man ikke havde Krav at stille om Svar paa 
de brændende Spørgsmaal: »Hvorfra, hvorfor og hvorhen«. Svarene 
maatte man selv leve sig frem til. Men det dagedes for en, at man her var 
kommen paa Spor af det, man søgte. Eller er det først senere gaaet helt 
ind i Bevidstheden, at det var paa Højskolen, der blev kastet Lys over 
den Vej, som skulde følges? Det var i hvert Fald ikke usundt, at der 
ikke blev Lejlighed til at faa de personlige Problemer frem til Drøftelse, 
hverken for Lærere eller Kammerater, men at man gennem det fælles 
Arbejde fik Rod i Fællesskabet. Senere traf man mange »rigtige Dan
skere«, ogsaa uden for Højskolens Kreds. Det var da ikke godt andet. 
Det almenmenneskelige — og de dybere Perspektiver ind i Aandens store 
Verden naas ikke ved Grublen og Selvransagelse alene, men bedst 
gennem Oplevelsen af Folkefællesskabet.

Hvad Højskolen har betydet for mig? Umuligt at sige, eftersom jeg er 
født ind i den og slet ikke kan tænke mig, hvorledes Livet vilde have 
formet sig uden den.

Signe Bjørner 
Redaktør.
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Ved Højskolens 100 Aars Jubilæum i Danmark er der Grund til at 
mindes den Betydning, den har haft for det danske Folks Udvikling. 
Mangfoldige unge Mænd og Kvinder har ved et Højskoleophold faaet 
deres Livssyn udvidet, og de fleste har ogsaa lært noget. Det sidste læg
ger jeg for min Del ikke ringe Vægt paa.

Højskolen drager de unge Mennesker ind under Paavirkning paa 
et Tidspunkt i deres Liv, hvor de er stærkt modtagelige, og hvor deres 
daglige Virksomhed i Almindelighed ikke giver dem synderlig Mulig
hed for aandelig Udvikling. Heri ligger efter min Mening Højskolens 
Grundidé, og den har vist sig overordentlig frugtbar.

Det er Højskolens Lærere, der møder Eleverne, og deres Opgave er 
at faa det til at gro i de unges Sind. Men Eleverne møder ogsaa hinan
den, og den Værdi, der ligger i det daglige Samliv og Kammeratskab, 
maa sættes højt. For mange Højskoleelever giver dette nære Samliv med 
en Kreds af Kammerater maaske den stærkeste Udvikling og de rigeste 
Minder.

Højskolen har været Skolen for Landboernes Ungdom. Byernes Ung
dom har som Hovedregel staaet fjernt. Jeg har inden for Arbejdernes 
Oplysningsforbund været med til at oprette Højskoler, som særlig 
skulde drage Byernes Ungdom til sig. Det er ogsaa lykkedes, og jeg 
tror, der er rige Muligheder i Fremtiden. Maaske lægges Skolelivet 
noget anderledes til Rette i disse Højskoler end i de andre, men selve 
Højskolens Grundidé er den samme.

Jeg vilde iøvrigt ønske, at Landets og Byernes Ungdom kunde blan
des noget mere paa vore Højskoler. Det er af stor Værdi, at de unge 
fra forskellige Kredse lærer hinanden at kende.

C. V. Bratnsnæs, 
N ationalbankdir ektør.

Højskolens Betydning kan vel ikke fuldt ud måles; men at denne 
Form for Ungdomsskole — for den enkelte som for hele vort Samfund 
— har sin store Mission, kan der ikke være nogen Tvivl om. En Række 
Fremskridt i vort Erhvervsliv — først og fremmest indenfor Landbruget 
— peger tilbage på Højskolen, idet dens Elever har været i de forreste 
Rækker, for at vort Land kunde placeres indenfor Nationernes Elite.

På en velledet Højskole kan der, om man selv vil, læres meget; men
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ikke mindst betydningsfuldt er det, at »Urværket« sættes i Gang, hvor
ved Lysten til selv at arbejde videre, når Højskoleopholdet er forbi, er 
vakt til Live.

Både fra Opholdet på én af vore udmærkede Landbrugsskoler og én 
af vore ansete Højskoler har jeg de bedste Minder. De historiske Fore
læsninger havde min store Interesse, og Samfundslæren, som man netop 
havde optaget som Fag under mit Højskoleophold, åbnede Udsigt til 
en Verden, som jeg senere skulde stifte nærmere Bekendtskab med. Det 
udmærkede Kammeratskab, der udvikler sig på en sådan Skole, har og
så sin store Betydning.

Efter Afslutningen af mit Ophold på Høj- og Landbrugsskole var jeg 
meget optaget af på min Hjemegn at være med i Arbejdet for, at stadig 
flere af vore unge Mænd og Kvinder kunde få Blikket åbnet for, at vi 
Mennesker også må dyrke andre Interesser end de rent materielle og 
derfor også søge til vore Ungdomsskoler i meget større Tal end hidtil.

Den danske Højskole vil i denne Oplysningens Tid, hvori vi lever, 
og efter at den frygtelige Krig, der nu hærger Verden, er endt, få en 
Betydning som måske ingensinde før; den får bl. a. den store Opgave 
at være Formidler mellem Samfundsklasserne. Ikke Klassehad, men 
Samfundsforståelse er det, vi mere end noget andet trænger til, om det 
skal gå os vel i kommende Tid.

Søren Brorsen,
Forsvarsminister.

Naar jeg ser tilbage paa den Tid, jeg gik i Latinskole og min Høj
skoletid, har Forskellen altid forundret mig. Fra mine Aar i Latinskolen 
har jeg kun enkelte gode Minder, medens Højskoleopholdet staar for 
mig som den bedste Tid i mit Liv.

Hvori ligger dette? I begge Tilfælde var man ung og omgivet af 
jævnaldrende Kammerater, i begge Tilfælde bødes der en udmærket 
Lejlighed til at lære noget. Og dog er der denne himmelvide Forskel.

Jeg tror, det ligger i, at man som Barn ikke var moden nok til Under
visningen. Skolen søgte at bibringe en et Kundskabsmateriale, der kun 
undtagelsesvis løftede en, men som oftest føltes som et Tryk. De For
dringer, der stilledes, var altid lidt større end dem, man kunde hono
rere, meget af Stoffet var tørt og uinteressant, og Konkurrencen, Karak-



545

tergivningen og de frygtede Eksaminer gjorde Opholdet i Skolen til alt 
andet end en Glæde.

Derfor ser jeg Højskoleopholdet som en Oprejsning for Skolens Ar
bejde. Først nu var jeg kommet i en Alder, hvor jeg ikke alene lærte, 
men forstod, og det var altsammen paa Frivillighedens Grund.

Højskolen er en dejlig demokratisk Indretning. Det er det eneste 
Sted, hvor jeg har været, hvor Penge ikke betød noget. Havde man 
skaffet Udveje for de seks Maaneders Ophold, spillede Penge ikke 
mere nogen Rolle, man tænkte slet ikke paa dem; alle var lige. Dette 
var godt baade for den fattige og for Velhaveren. Her var den person
lige Indsats alt, de ydre Kaar uvæsentlige.

Under mit Højskoleophold aabnedes en ny Verden for mig: Filoso
fiens. Pastor Carl Kochs Foredrag om Søren Kierkegaard gjorde et dybt 
Indtryk paa mig og førte mig senere til Studiet af Ludvig Feilberg, 
Schopenhauer og andre store Tænkere. Alene af den Grund føler jeg 
mig i dyb Gæld til den danske Højskole.

Viggo Cavling, 
Redaktør, København.

Engang blev jeg bedt om at tale om Forholdet mellem den Indflydelse, 
som Grundtvig har øvet i den danske Højskole, og den han har øvet i 
den danske Menighed. Skønt Indflydelsen stammer fra den samme 
Kilde — dette forunderlige Opvæld af aandelige Kræfter i Grundtvig 
— saa blev Virkningerne dog forskellige, eftersom de fik Udslag i den 
danske Højskole eller den danske Menighed. Forskellen vil jeg ikke 
her komme nærmere ind paa, da det kun er Højskolen, jeg her vil 
tale om.

Vi Præster i den danske Menighed har saa umaadelig meget at sige 
den danske Højskole Tak for. Vor ældste nulevende Højskolemand, 
ham, der bragte den danske Højskole ind paa Brostenene i København, 
takkede mig en Gang for, at jeg havde gjort Forskel paa den grundt
vigske Forkyndelse og den grundtvigske Lære. Samtidig havde jeg gjort 
den Erfaring, at en Præst kan være saa ensidigt bundet til den grundt
vigske Lære, at han føler det som en Haan mod Læren, naar der, side
stillet med denne, nævnes den grundtvigske Forkyndelse.

Her er det, Menigheden er kommet i sin dybe Gæld til Højskolen.
Danmarks Folkehøjskole 35
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Hvor er den danske Højskole dog lykkelig derved, at den helt er blevet 
til ved den mest vidunderlige, hjertelige, stærke, aandelige Forkyndelse. 
Hvilken Lykke i sin Ungdom at have faaet en saa mægtig Forkyndelse 
ind over sit Liv; det blev jo bestemmende for hele Livet. Ja, det følger 
da vel ogsaa med i Evigheden. I fem Vintre har jeg siddet under Ludvig 
Schrøders mægtige Forkyndelse; dermed var min Skæbne givet. Saa 
overvældende kunde han virke paa mig, saa jeg mindes, at jeg en Dag 
fuldstændig glemte, at der befandt sig andre i Foredragssalen end 
Schrøder og mig, og da han tillige altid talte saa mærkelig personligt, 
ja, saa midt under Foredraget svarede jeg ham højt til stor Forfærdelse 
for alle — men dog mest for mig selv, der troede mig ganske alene med 
Schrøder og saa pludselig opdagede mig siddende midt i den store For
samling af alle Eleverne. Ved en meget stor Mindefest paa Askov hu
sker jeg, at en fremmed Deltager bagefter sagde: »Det maa dog have 
været en ganske mærkelig Skole, som har opfostret saa uhyre forskel
ligt tænkende Mennesker.« Der stod en af de førende Socialdemokra
ter, en Folketingsmand, op og takkede for, hvilke Værdier Askov havde 
givet ham, og hvorved han blev sat i Gang. Der stod en venstremoderat 
Landmand op og takkede ligesaa begejstret for, hvad han skyldte Askov 
for sit Højskoleophold, der havde givet ham Kræfter til sin Gerning. 
Ikke mindre hengivent takkede en begavet Journalist fra den radikale 
Retning for de Værdier fra Askov, som han havde begyndt sin Ger
ning med.

Bare Schrøder nævnte Ordet, var jeg jo med det samme inde i den 
Herligheds Verden, som han stod og forkyndte — saa hørte denne 
Verden mig til med det samme. Ja, men saa var det jo virkelig min 
Verden, og ingen kunde tage den fra mig; jeg havde Ejendomsret over 
den, for den levede; den var jo til inden i mig, og hvem magtede vel 
at trænge derind og fratage mig den.

For vor elskede gamle Skole Askov ønsker jeg særlig dette ene: en 
Fortsættelse af og en ny Udvikling af denne enestaaende Forkyndelse, 
der skabte denne Skole, som Forkyndelsen jo ogsaa paa samme Maade 
skabte de andre Højskoler. Derfor: Forkynd! Forkynd! Det giver Liv 
— det giver Kræfter — det giver Fællesskab. Lære alene kan saa let 
friste til Uenighed, til Fattigdom.

For Menighedsskolen »Liselund« vil det være en Nødvendighed, at 
Højskolens Mænd altid virker med der. Holger Begtrup og Thomas
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Bredsdorff gjorde den stærke, gode Begyndelse; siden har saa mange 
flere af Højskolens Folk givet os deres værdifulde Bidrag. Inderlig 
varm Tak til Højskolens Mænd og Kvinder for deres aldeles uundvær
lige Bidrag til Menighedslivet ved deres rige Forkyndelse! Jeg er lykke
lig i min sikre Tro paa, at saadan vil det altid vedblive at være.

Tak! Tak! Tak!
Niels Dael, 

Frimenighedspræst, Liselund.

Man har anmodet mig om en lille Hilsen til Højskolernes Festskrift i 
Anledning af 100-Aaret, og en saadan Hilsen sender jeg gerne, da min 
Højskoletid stadig staar for mig som et af de smukkeste Minder fra 
min Ungdom.

Jeg var i min Ungdom 2 Vintre paa Højskole og arbejdede samtidig 
3 Sommerhalvaar som Haandværker, det meste af Tiden i Nærheden 
af Højskolen for en af Skolens Lærere, og selv om naturligvis selve 
Højskoleopholdet var langt det vigtigste og værdifuldeste, saa var det 
alligevel saadan om Sommeren, at jeg skulde være meget langt fjernet 
fra Skolen, hvis jeg ikke hver Lørdag Aften, naar Arbejdet var til Ende, 
satte mig paa min Cykel og kørte »hjem«, som jeg kaldte det, for at 
tilbringe dejlige Søndage paa Højskolen med Gymnastik, Boldspil, 
Sang, ofte Foredrag o. s. v., og sommetider en lille Dans om Aftenen 
(hvad der forøvrigt sjældent blev givet Tilladelse til); og naar jeg Man
dag Morgen tidlig atter kørte til mit Arbejde, saa sang jeg omkap med 
Fuglene og syntes, at Livet var meget dejligt.

Det er saaledes ikke vanskeligt at forstaa, at naar jeg nu sender en 
Hilsen og Lykønskning i Anledning af 100-Aaret, saa skal denne Lyk
ønskning ledsages af en Tak for, hvad jeg fik Lov til at opleve i de 
Aar, jeg var saa nær i Forbindelse med Højskolen.

Nu var selve Højskoletanken ikke særlig fremmed for mig, før jeg 
kom paa Skolen; jeg var opvokset i et stærkt grundtvigiansk præget 
Hjem, og begge mine Forældre havde været paa et kortere Højskole
ophold paa Askov; men selv om Højskolebevægelsen ikke var fremmed 
for mig, saa greb selve Højskoleopholdet mig alligevel saa dybt, at jeg 
især efter det første Vinterophold syntes, at der egentlig ikke var noget 
andet Sted i Verden, der var noget ved at være end paa selve Højskolen,

35*
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og da Højskoleopholdet sluttede, var min eneste Trøst, at jeg i Løbet 
af ca. 8 Dage skulde tilbage igen for at blive i Nærheden hele Sommeren.

Det er muligt, at Højskolen nu efter 100 Aars Forløb har løst sin 
største Opgave, den at vække den danske Ungdom, især Landboung
dommen, saa den kom til at rette Blikket opad og udad i Stedet for 
nedad, men der vil utvivlsomt i lang Tid endnu være Brug for den 
danske Folkehøjskole, hvis bare den forstaar, at Tiderne skifter, og 
Menneskene forandrer sig med Tiden, saaledes at det, der var god La
tin for 100 Aar siden, maaske ikke i ligesaa høj Grad er det nu mere.

Til at løse de kommende Opgaver ønsker jeg Højskolen Held og 
Lykke.

Esper Eising, 
Murermester, København.

Hvor langt tilbage i min Barnetilværelse Højskolens Indflydelse kan 
spores, er ikke let at afgøre. Den har nok været der allerede, da Far i 
Mørkningstimen fortalte Træk af Danmarks Historie, mens vi Børn i 
Skæret fra Kakkelovnsilden laa paa Tæppet i Dagligstuen, og Mor 
istemte en Sang, vi gerne vilde lære. En Virkelighed blev Højskolens 
Verden for os ved vore Forældres Samtaler om deres Skoleophold og 
ved Besøg i Hjemmet af Forstander eller Lærere fra deres Skoler.

Ganske selvfølgeligt indgik et Højskoleophold i vore Fremtidsplaner; 
men det kunde i vor Generation forberedes gennem et Efterskolekursus 
Nord for Kongeaagrænsen. Dermed aabnedes Døren til Danmark, og vi 
sønderjyske Børn i 14—15 Aars Alderen mærkede for første Gang 
Trygheden og Glæden ved at være i dansk Skole blandt danske Læ
rere og Kammerater. Med Begejstring gik vi i Gang med at lære at 
udtrykke os skriftligt paa vort Modersmaal, mens vi lyttede til Fortæl
linger fra vort Lands Historie og Digtning og fik en Følelse af dansk 
Tankesæt, som øgede Trangen til nøjere Forbindelse med dansk Arv. 
Grunden til positiv Danskhed blev for os ofte lagt paa Efterskolerne, 
mens Højskolerne fik Lov at udbygge og underbygge.

Min Højskole evnede desuden at aabne Vinduet mod Vest og gøre 
det paa en saadan Maade, at Trangen til at lære Frændefolket hinsides 
Havet nærmere at kende maatte tilfredsstilles. Havde Efterskolen gjort 
os positivt danske, saa gav Højskolen mange af os en spirende Fornem-
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melse af Verdensborgerskab, som har kunnet overleve tvende alvorlige 
Rystelser. Lige saa afgørende som Synerne, der oprulledes fra Katede
ret, var maaske Samværet med jævnaldrende interesseret Ungdom fra 
forskellige Egne og Samfundslag. Uden større Vanskelighed fandt vi 
sammen i »Interessegrupper«. Børneopdragelse var det Emne, vi stadig 
kom tilbage til i min Kreds ud fra den naturlige Forudsætning, at det 
snarest blev vort Omraade i Livet. At der i vort Folk var Brug for os 
alle og en Plads, vi hver især skulde fylde, havde Højskolen givet os en 
lykkelig Følelse af. At vi vilde evne at fylde den, troede vi paa med 
ungdommelig Sikkerhed. Takket være min Højskoledannelse fik jeg 
betroet Opgaven at føre grundtvigske Traditioner videre i H. C. Frede- 
riksens Skole i Ordrup. Nu har Stat og Kommune der som andre Steder 
overtaget Forældrenes Skole; men til den daglige Morgensang synges 
endnu efter Højskolesangbogen. I min Tids sønderjyske Hjem var det 
Forældrene, der sang dens Ord og Toner ind i Børnene. I Ordrup 
hændte det, at Børnene tog Forældrene med til Morgensang for at lære 
dem Sange, de var kommet til at holde af. Ad mange forskellige Veje 
er Højskolens Indflydelse trængt ud i vort Folk, fra lige saa forskel
lige Hold vil Takken i Hundredaaret samle sig om Skolen, der for 
mange blev Skolen for Livet.

Thyra Solmer Folke, 
Skolebestyrerinde, København.

For 52 Aar siden kom jeg en Vinter paa Højskole. Den Gang var 
det kun ganske faa unge Mennesker paa min Hjemegn, som havde væ
ret en Vinter paa Højskole og derigennem modtaget Paavirkning. Jeg 
mødte derfor paa Skolen med noget uklare Forestillinger om, hvad et 
saadant Højskoleophold kunde bringe. Men vi, der i den Tid mødte 
frem som Højskoleelever, kom ogsaa med et umiddelbart og modtage
ligt Sind, og derfor fik den Vinters Oplevelser og Paavirkning for 
mange af os bestemmende Betydning for hele vor senere Livsindstilling.

Saadan gik det mig. Min Interesse for Historie, Litteratur, folkelige 
og aandelige Spørgsmaal blev vakt saa stærkt, at jeg altid tænker til
bage paa mit Højskoleophold med Taknemmelighed.

N. Frederiksen,
Formand for Statens Jordlovsudvalg.
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JnLvad jeg takker Højskolen for.
I mit Hjem var Højskolen — Askov og Rødding — næsten altid 

med, naar Far og Mor fortalte om deres Ungdom. Og at vi skulde paa 
Højskole, var ligesaa givet, som at vi i det hele taget skulde hjemmefra.

Og dog har jeg tit tænkt paa, om det for noget andet Slægtled kunde 
blive saa stor en Oplevelse at komme paa Højskole, som det blev for 
os, der ikke havde gaaet i nogen dansk Barneskole. Meget, som Børn 
ellers lærer at kende der, mødte os her for første Gang. Jeg tænker 
især paa Dansk og Danmarkshistorie. For den 17—18aarige var det som 
en straalende Solopgang over Livsdagen. Som at komme højt op og se 
den hele Verdens og Livets Herlighed ligge udbredt for sin Fod. Folke
fællesskabet oplevedes som en Virkelighed. Øret blev aabnet for Folke- 
aandens Tale og for Modersmaalets Skønhed. Vor egen sønderjyske 
Skæbne blev rykket ind i dens større Sammenhæng.

Næst mit gode Barndomshjem var det Højskolen, der gav Livet Maal 
og Retning. Under de seneste Ventetider og Ørkenvandringen var det 
Synerne fra Højskolen, man levede paa, og et Nummer af Højskole
bladet kunde bringe kosteligt Bud til den ensomme i det fremmede fra 
den Verden, man hørte hjemme i.

Det er denne indre Verden, dette skjulte Danmark, Højskolen luk,- 
kede op for os, og som vi ogsaa nu bygger vort Haab og vor Tro paa.

P. J. Gad, 
Gaardejer, Hejsel.

Det er ikke alene en god gammel Tradition, mange Landbohjem øn
sker at hævde, naar de stadig sender deres Ungdom paa Højskole. 
Landbohjemmene ved, at Højskolen er Stedet, hvor Ungdommen kan 
erhverve den aandelige Udvikling, som er nødvendig for at højne Land
bostandens Tilværelse baade paa den ene og den anden Maade.

Et lignende Syn paa Tingene findes ikke i ret mange Byarbejder
hjem. Her findes ingen Højskoletradition, og det er min Opfattelse, at 
mange Bymennesker opfatter Højskoleopholdet som noget ganske over
flødigt. Man aner maaske nok Højskolens store kulturelle Betydning for 
Bondestanden, men for sit eget Vedkommende tillægger man den rent
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faglige Uddannelse større Værdi. Desværre snyder man derved de fleste 
af Byernes Unge for den aandelige Oplevelse, et Højskoleophold kan 
være.

Tidspunktet for et Højskoleophold falder som Regel, naar man skal 
til at staa paa egne Ben. Man føler da, at man mangler baade det ene 
og det andet, og denne Selverkendelse er et godt Udgangspunkt for et 
Højskoleophold. Den melder sig sikkert paa ganske samme Maade hos 
Landboungdom og Byungdom. Trangen er altsaa den samme, men kun 
yderst faa af Byernes Ungdom fatter, at Højskolen ogsaa er noget for 
dem. Den er saa at sige placeret som en Landboinstitution.

Som ung Byarbejder, der har haft Lejlighed til at opholde sig paa en 
Højskole, vil jeg gerne sige, at Højskolen for mig kom til at betyde 
et Skub fremad. Det er svært at udtrykke, men Tilværelsen blev derefter 
til noget mere end den sædvanlige Trædemølle. Foredragene om Kultur
historie, Filosofi, Kunst, Samfundslære m. m. fik for mig den største 
Betydning og lukkede op for det, Tilværelsen egentlig drejer sig om. 
Jeg maa aabent indrømme, at der er Grænser for, hvad man kan faa ud 
af saadanne Emner paa et halvt Aar, men Højskoleopholdet gav mig i 
det mindste saa meget Indblik, at jeg aldrig siden har tabt Lysten til 
selv at arbejde videre.

En stor Oplevelse var det ogsaa i Studiekredse at se Ting, man til 
daglig beskæftiger sig med, løftet op i et højere og større Sammenhæng. 
Jeg tænker her særlig paa et Emne som Fagforeningsforhold, som man 
troede drejede sig om, hvorvidt man skulde have 5 Øre mere eller mindre 
i Timen. I Studiekredse lærte vi efterhaanden at se Fagforeningsbevægel
sens Betydning og Værdi ikke alene for Arbejderklassen, men ogsaa for 
hele Samfundet. Studiekredsene krævede iøvrigt en stor Indsats af hver 
enkelt Elev, men man følte sig rigeligt belønnet for sine Anstrengelser.

For mig har Højskoleopholdet betydet et videre Udsyn, end jeg ellers 
kunde have naaet, en klarere Forstaaelse af Samfundsforholdene og 
endelig en Følelse af mere Balance i Tilværelsen. Det er derfor mit Haab, 
at langt flere Byarbejdere end hidtil ved Siden af deres faglige Ud
dannelse maa faa Lejlighed til at komme paa Højskole.

Oluf W. Hansen,
Malersvend,

Skive.
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Den danske Folkehøjskole har haft en Betydning, navnlig for den 
danske Bondestands Udvikling og Fremskridt, som er uden Sidestykke 
i vort Lands Historie.

I det daglige Samvær og Samliv med jævnaldrende Kammerater om
kring Tyveaarsalderen modnedes under Højskoleopholdet hos de bed
ste af Eleverne Viljen tik at gøre en Indsats i det praktiske Liv. Det var 
ikke de elementære Skolefag — hvor fornødne de end er — der star
tede Højskolernes Elever til en nyttig Gerning til Gavn for dem selv 
og til Fremdrift og Fremskridt for Land og Folk.

Det var den personlige Paavirkning gennem Foredragene og Sangen 
og hele Samlivet under de for alle ens og fælles Kaar, der gjorde Ud
slaget. Gennem Foredraget blev Danmarkshistoriens, Verdenshisto
riens, Danmarkslitteraturens og Verdenslitteraturens store Skikkelser le
vendegjort for Eleverne og paa en saadan Maade, saa det forpligtede 
dem til at sætte egne Evner og Kræfter ind til fuld Udnyttelse i deres 
senere Liv.

Mange, der ikke i deres Ungdom selv har oplevet den danske Folke
højskole, har — trods god Vilje — svært ved at forstaa Betydningen 
af et saadant Skoleophold. De finder Undervisningen for splittet, for 
uvirkelig, for ukonkret, for uordentlig o. s. fr. — Men den Kendsger
ning lader sig ikke bortforklare, at uden den danske Folkehøjskole 
havde det danske Folk ikke i det sidste Sekel naaet til det Kultur
standpunkt, hvorpaa det befinder sig i Dag.

H. Hauch, 
Landstingsmand, Sølund.

I Hundredaaret for den danske Folkehøjskoles Bestaaen vil jeg gerne 
sende min Hilsen. Blandt Minderne fra svundne Tider indtager For
bindelsen med Højskolen en særlig Plads. Indtrykkene fra Højskolens 
Verden mødte mig allerede i Barndomshjemmet. De gamle Højskole
lærere kunde fortælle og synge, saa Drengen maatte lytte. Dette var en 
Forberedelse til de senere Højskoleophold. Hvad var det saa, der var 
det egentlige? — Som Aarene gaar, sker det, at Tingene kommer til at 
ligge i en klarere Belysning, og Svaret maa nu blive dette, at gode 
Kundskaber er en nyttig Hjælp i det praktiske Liv; men Hovedsagen 
var dog nok dette, at det historiske Vidnesbyrd gav Livet større Me-
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ning og Sammenhæng. Saaledes var det for de gamle og saaledes vil det 
være fremdeles, hvor der sker et Møde mellem det levende Ord og 
aabne, modtagelige Sind. Nu drager tredie Slægtled, vore egne Børn 
til Højskolen, vi lader dem rejse med en vis Tryghed, fordi vi tror, de 
kommer i godt Selskab, at den gamle Linje: »Langt mere værd end det 
røde Guld, det er sin Gud og sig selv at kende«, er fastholdt.

Vi haaber paa en Styrkelse af Livsmodet under en haard Tids knu
gende Tryk, saa Ungdommen føler, at der, trods dette, er noget at 
leve for.

»Virkeligheden er alle Tings Prøve« og Kampen mellem uforligelige 
Modsætninger vil altid være til Stede, at være et Led i denne Kamp er 
ikke det letteste, men derfor kan det godt være det lykkeligste. — 
Vi haaber paa en større Klaring af, at Højskolen har noget værdifuldt 
at bringe ud til hele Folkets Ungdom, fordi vi trænger til det gensidigt 
forstaaende og det gensidigt forpligtende i vort Folkeliv.

For Højskolens Hjælp til Forstaaelsen af disse Ting, har jeg stor 
Grund til at bringe min Tak, ikke blot for, hvad jeg modtog under min 
Højskolevirkelighed; men ogsaa for en mangeaarig Forbindelse med 
flere af Højskolens Lærerkræfter, der har været mig en betydelig Hjælp i 
mit Arbejde.

Nye Tider kommer, men Grundtvigs Klarsyn over Maal og Midler i 
Folkeopdragelsens Tjeneste vil fremdeles staa sin Prøve. —

Lykke til Videreføring af denne Arv.
Otto Henriksen, 

Gaardejer, Brande.

I de to Vintre, jeg var paa Højskole, fødtes i mig et helt nyt Livssyn, 
Jeg fik Øjnene op for Menneskelivets store Betydning. Dets Herlighed 
og dets dybe Fald. At det er noget stort at være Menneske, at der i hvert 
Menneske er en Kærne, der kan blive til en Blomst med himmelsk Flor 
— herlig som en Stjerne, som Ingemann synger. Dette nye Syn paa 
Mennesket gav mig Respekt og Forstaaelse for andre Mennesker. Der
udaf — af dette Menneskesyn — og gennem den historiske Tale, der 
lød paa Højskolen, fødtes ogsaa en Forstaaelse af Folkelivet og dets Be
tydning, man oplevede Fællesskabet, Samhørigheden med sit Land og 
Folk paa en ny Maade. Ansvarsbevidstheden over for ens Land blev le-
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vende. Man lærte at synge af Hjertet: Hver Glans, hver Plet vil jeg bære, 
som falder paa Danmarks Navn.

Højskolen gav mig ogsaa min Barnetro tilbage. Jeg var 25 Aar, da jeg 
ved et Tilfælde kom paa Højskole, og var da aandelig talt ude at svøm
me. Det levende Vidnesbyrd, der lød om Kristentro og Barneret hos 
Gud sammen med et saa rigt levet Menneskeliv, gav mig Troen paa 
Kristendommen som en Realitet tilbage. Ikke fordi der blev prædiket 
for os Elever, men hele Skolens Liv og vel særlig Morgen- og Aften
andagterne gav mig Visheden for, at Kristentroen var en Magtfaktor i 
disse Menneskers Liv.

Disse tre Klange i Højskolens Forkyndelse: Menneskelivet, dets Her
lighed og dets dybe Fald, Fællesskabet i Folkelivet og i Menigheds
livet, var for mig den store Oplevelse af Højskolen, og det gav mit Liv 
en ny Rigdom.

Maatte Højskolen ogsaa i Fremtiden være den store Vækker og 
Igangsætter, saa Lovsangen stadig maa lyde over Danmarks Agre af 
nye Slægter.

Anders Jensen, 
Gaardejer, Vaarbasse.

»At vække, nære og oplyse det Menneskeliv, man hos den danske 
Ungdom tør og maa forudsætte«, det satte Grundtvig som Højskolens 
egentlige Øjemed, og det har den bestræbt sig for at virkeliggøre.

Saaledes mødte Højskolen os, som var dens Elever i Begyndelsen af 
Aarhundredet, og det blev et festligt Møde.

Ungdomslivet formede sig den Gang mere tilbagetrukket og ubemær
ket end nu. Det var egentlig først paa Højskolen, vi uden for Hjemmets 
Kreds mødte et særligt Hensyn til Ungdommens særegne Livskrav; men 
der blev de imødekommet baade med Forstaaelse og med Myndighed.

Hvis Eleverne var blevet spurgt, hvorfor de kom paa Højskole, vilde 
mange af dem sikkert have svaret, at de kom for at lære noget, og der
med tænkte de paa almindelige Skolekundskaber.

Det afviste Højskolen heller ikke. Vi læste, skrev og regnede med 
Flid fra den første Dag. At kunne det til Gavns ansaa Forstanderen og 
Lærerne for en nødvendig Betingelse for selv at erhverve sig Kundska
ber og tillige som en Livskunst, man aldrig blev færdig med at dyrke.
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At det var Alvor, kunde vi nok skønne deraf, at Forstanderen selv un
derviste i Regning hele Vinteren.

Men selv om denne Undervisning var en god Begyndelse, der baade 
satte os i Gang og i Trit, saa var den jo alligevel ikke det egentlige.

Efterhaanden som vi blev hjemme paa Skolen og kendt med Lærerne 
og Kammeraterne, fik Dagliglivet gennem Foredrag, Sang og Samliv et 
dybere Indhold.

Hvad der laa deri, kunde være forskelligt for den enkelte Elev, men i 
det væsentligste var det alligevel en Oplevelse af Samhørigheden med 
Folk, Fædreland og Modersmaal. Og igennem det var der noget der 
kaldte og noget der manede, noget der styrkede Personlighedslivet. Det 
blev en Hjælp til »at indtage og udfylde en gavnlig Plads«. Lad mig 
slutte med at gentage, hvad en gammel Elev engang har skrevet: Jeg be
gyndte at gaa paa Højskole i 1904, og synes aldrig jeg har hørt op med 
det siden.

Jes K. Jessen, 
Friskolelærer, Trunderup.

Folkehøjskolen var ikke noget helt ukendt for mig, da jeg 18 Aar 
gammel kom som Elev til en af vore Højskoler. Baade min Mor og min 
Far havde været paa Højskole, og jeg havde fra mine Barneaar fulgt mine 
Forældre til kirkelige og folkelige Møger i »Kirkeligt Samfund«s Kredse, 
i Foredragsforening og Højskoleforening og var derfor fortrolig med 
Aanden og Tonen i Højskolekredse. Alligevel blev Højskoleopholdet en 
ny og stor Oplevelse. Rent kundskabsmæssigt fik jeg ikke særlig meget 
ud af det, men jeg indsugede i fulde Drag den aandelige Næring, som 
Skolen i rigt Maal gav os. Hvad det var som i saa Henseende fik Betyd
ning, kan jeg ikke klart gøre Rede for. Det var Aanden og Tonen i Sam
livet mellem Lærere og Elever, det var Mødet med en Kreds af Ung
domslærere, der brændte af Interesse for at lade Ungdommen faa Del i 
de folkelige og aandelige Oplevelser, som havde beriget deres eget Liv 
og varmet deres Sind — det var Foredragene, hvor man i Sandhed kunde 
tale om en personlighedspræget Undervisning, det var Morgensangen 
og Fællessangen i det hele taget, det var alt dette, der greb os om Hjertet 
og førte os ind i en ny og skøn Verden.

Nævnes maa ogsaa den Betydning, det fik for mange af os, at vi i
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Højskoletiden om Søndagen i Kirken levede med i et rigt og levende 
Menighedsliv, der gav os en Forstaaelse af, hvilke Værdier det kristelige 
Fællesskab indeholder.

Der er sikkert kloge Folk, der vil karakterisere Højskolelivet som naivt 
og barnligt, og maaske ser det saadan ud set højt oppe fra; men se udover 
det danske Folk, hvad der rører sig der, og se udover Danmarks grønne 
Agre, og Højskolen vil spores allevegne. Højskolen skabte Grøde og 
Vækst i dansk Folkeliv og fik tillige Betydning for store Fremskridt i 
Samfundsliv og Erhvervsliv. Netop i disse Aar, da Hundredaaret pas
seres, har Folkehøjskolen faaet bekræftet sit folkelige Livssyn. I Folkets 
Skæbnetime blev det dette folkelige Livssyn, der blev Bærepillen i et 
rigt og stærkt folkeligt Fællesskab, som blev vort Folks Ankerplads i 
Tidens Nød. Varsler dette ikke om nyt Vaarbrud for Højskoletanken?

Ydre Former kan ændres, og hvem ved, om noget saadant maaske 
endda kunde bringe Fornyelse og Livskraft med sig; men Folkehøjsko
lens bærende Livsidé: det vækkende og kaldende, det levende Ord og 
den stærkt personlighedsprægede Skole, er nu saa grundfæstet, at der in
gen Fare er for, at dette Grundsyn forlades.

Og har der været Tider i Højskolens Liv, hvor der kunde være Fare 
for, at dens indre Frihed blev antastet, saa er denne Fare der ikke mere. 
Ikke paa noget Tidspunkt i Folkehøjskolens Historie har der indenfor an
svarlige politiske Kredse af alle Afskygninger været saa stor Forstaaelse 
af, at Højskolen skal være en fri Skole, som i disse Aar.

Folkehøjskolen skrider over Hundredaaret, ikke som en Gamling, hvis 
Flamme er udbrændt, men ungdomsfrisk og arbejdsivrig mod nye Maal, 
der vinker forude. Kan Folkehøjskolen fastholde sin Egenart og sit Sær
præg og vinde nye Kredse i Folket, er der meget nyt og stort i Vente. 
Mine bedste Ønsker følger den paa Vejen frem.

Jørgen Jørgensen, 
Indenrigsminister.

Det var i Slutningen af 1870’erne, at jeg første Gang kom paa Høj
skole. Det var ikke nogen større Højskole; vi var kun mellem 30 og 40 
Elever; men des inderligere blev Samlivet mellem os Elever og desto 
nærmere blev Forholdet til Forstanderen og Læreren. Det var især For
standerens Foredrag om Verdenshistorien og Lærerens Foredrag om
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Danmarkshistorien og dens Mænd, der blev af Betydning for os Elever. 
Jeg mindes endnu tre Foredrag, som Læreren holdt om Grundtvig. Vi 
talte ikke om det, vi havde hørt, men meget mere om, hvad vi engang 
kunde naa at udrette her i Livet, paa den Plads, vi nu blev sat paa; det 
optog vore Sind og gav sig Udtryk i vore Samtaler.

Det var i de Tider, hvor Højskolen ikke var velanskreven mellem Folk 
i sin Almindelighed; man sagde, at naar Karlene kom paa Højskole, lærte 
de kun at høre Foredrag og ryge paa lang Pibe, og Pigerne lærte 
nok at sy og brodere og løbe til Møder; men bagefter kunde de Unge 
ikke udføre rigtigt Arbejde. Denne Opfattelse vendte sig hurtigt: man 
opdagede, at Karlene blev dygtigere til deres Arbejde, og at Pigerne 
godt kunde malke, naar de kom fra Højskolen, saa det kneb slet ikke 
med at faa Pladser.

Efterhaanden som de blev ældre, dem, der havde været paa Højskole 
og stiftede Hjem,, blev det ud fra disse Hjem, at Udviklingen tog Fart. 
Det blev fra disse Hjem, Andelsbevægelsen, Brugsforeningsbevægelsen 
og Andelsmejerier og Slagterier blev rejst.

Det blev ret naturligt de Folk, der havde været paa Højskole, der 
kom ind i Bestyrelserne for de paagældende Foretagender. Senere blev 
det da ogsaa dem, der havde været paa Højskole, der blev Ledere af 
den folkelige og kristelige Bevægelse, og naar Frimenighedsbevægelsen 
er saa stærk her paa Himmerland, skyldes det ikke mindst den Paavirk - 
ning, som Højskolen har ydet. Ogsaa i det offentlige Liv, og navnlig i 
Kommunalbestyrelserne og Amtsraadet, har Højskolen sin Andel. Der 
er for mig ingen Tvivl om, at for os, der var paa Højskole i 1870’erne og 
80’erne, betød Højskolen og det Liv, vi Unge levede, efter vi havde været 
paa Skolen, hvor vi blev ved med at samles, uhyre meget for vort Liv i 
det hele, var en Kilde til Glæde og skabte rigere Indhold i vor Tilværelse.

Jensen-Sønderup,
fhv. Hypotekbankdirektør, Sønderup.

I et privat Selskab for nylig kom Højskolen paa Tale, og forskellige 
Udtalelser kom frem. En af dem, der vandt almindelig Tilslutning, var, 
at »de, der har været paa Højskole, næsten altid er glade for det, uanset 
om det har paavirket dem noget videre eller ej.&
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Dette er vistnok ogsaa betegnende for Højskolen i det sidste Slægt
led. De mange, der har været Højskolens Elever, og de endnu flere, der 
har deltaget noget i den af Højskolen prægede Mødevirksomhed, er som 
Regel glade og tilfredse. Ja, saa godt som hele Nationen ser paa Høj
skolen med Velvilje og en vis Stolthed. Men hvordan er det med Paa- 
virkningen? Ja, der maa Højskolens Venner indrømme, at den ikke i 
den vanskelige Mellemkrigstid har været det Salt, man kunde have haa- 
bet, og som vi trængte til. Og i den nationale Rejsning, som vi dog til 
en vis Grad har haft under den tyske Besættelse af Landet, har Høj
skolen og Bondestanden (der jo især har været dens Elever) ikke været 
førende.

En Forklaring kan sagtens findes, dels hos Højskolen og dels hos 
Bonden. Det maa være forfærdelig svært at være tredie Slægtled i en 
Skole, der er født af en aandelig Vækkelsesbølge. Det er jo Bølgens 
Natur først at stige og derpaa at synke tilbage til et jævnere Leje. Det 
har alle Bølger i Historien gjort.

Og Bonden! Han lever nu i et Folk, der mere og mere bliver et By
folk. Bymæssige Livsformer breder sig, selv paa Landet (Stationsbyerne), 
og Bondestanden har økonomisk og politisk været i Defensiven i de 
senere Aar. Derfor har økonomiske Interesser hos mange trængt de 
aandelige og nationale tilbage.

Dog mest hos de Bønder, der staar Højskolen fjernest. Man gør stor 
Uret, hvis man tror, at Højskolen slet intet har betydet i Nutiden. Og 
nye Kredse har taget Tanken op, navnlig Arbejderne. Det er mit be
stemte Indtryk, at stærke Kræfter i Arbejderhøjskolerne virker i Ret
ning af at nærme disse til det egentlige og det væsentlige i den alminde
lige Højskole. Maatte denne ogsaa nærme sig til Arbejderne — og Byerne 
i det hele — med Forstaaelse af alle Samfundsgruppers nationale og 
folkelige Sammenhæng.

En fremtrædende dansk Mand sagde for et Par Aar siden: »Jeg vil 
absolut gaa ind for den danske Ungdom; men man skal forlange noget 
af den!« Det er sandt. Er det egentlig gaaet op for Folkets Flertal, hvil
ken Dødsfare vort Land har været i i disse sidste Aar, og hvad der nu 
kræves af os? Men jeg ved, at denne Brand har virket langt stærkere 
i mange unge end i de fleste ældre, og en saadan Ungdom er en frugtbar 
Arbejdsmark for Højskolen. Gid denne ogsaa selv maa være tændt af 
Branden. Thorkil Kristensen,

Professor, Aarhus.
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J eg mødte Udtryk for Folkelivet i sin helt ægte Form i en jævn Bonde
mands daglige Tale, Liv og Virke — ogsaa det kristne Menneskeliv for
talte hans Færd mig noget om, omend paa en meget stilfærdig og indi
rekte Maade. Han var én af Højskolens gode Lærlinge, som i Aarene 
efter 64 kom med i det kristne Folkelivs stærke Strøm, der bar saa meget 
afgørende med sig for vort Folk og Land, og det er da ikke mindst den 
Form for Højskolevirke, vi skal lægge Mærke til: Resultatet i det virke- 
ligej daglige Liv. Denne Bondemand var, mere end han selv ved, Skyld i, 
at jeg allerede som Barn bestemte hos mig selv, at jeg vilde paa Høj
skole og tillige, hvilken Højskole, jeg vilde paa, og som nittenaarig ung 
Mand naaede jeg mine Ønskers Maal i saa Henseende.

Her, og siden paa andre Højskoler, blev der nu lukket op for mig til 
Folkelivets Kilder, især ved at høre Danmarkshistorien fortalt saa le
vende, saa det var, som man var medlevende, skønt Kildevældet tabte 
sig eller havde sit Udspring i en Tid, der var langt forud for det, Histo
rien kan knytte Aarstal til. Men heller ikke her var det alene til Folke
livets Kilder, man blev vist hen, nej, ogsaa her var Staastedet, hvorfra 
der taltes, den Kristnes.

Der lukkedes op indadtil, saa det blev ens Attraa dybest inde i Hjertet 
at leve et kristent Menneskeliv midt i sit Folk. — Og paa disse andre 
Højskoler levedes og arbejdedes der efter den samme Linje. Men nu blev 
det Verdenshistoriens og Naturens store, uendelig mærkelige Verden, 
man fik Lov at skue ind i, saa man undredes, blev et lille Menneske med 
en vældig Verden om sig. Man fik Lov at se Guds mægtige Skaber
værk, som det kan skildres af dem, der selv staar med Ærbødighed og 
Undren over for det og som bærer det frem paa en solid Videns Grund. 
Og Kunstens Verden blev gjort levende gennem Tale, Bøger og Bille
der, saa man aldrig glemmer det, ogsaa her blev man hjulpet til et Kilde
væld, som man stadig kan gaa til og øse af. — Der blev lukket op udad 
mod den store Verden, saa man maatte derud for at mærke det vældige 
Pulsslag, der havde sat alt dette store i Gang. Der skabtes Betingelser 
for baade Indblik og Udsyn — for Værdien i det at være hjemme, for 
Udlængsel, men sandelig ogsaa for det at komme hjem igen. Og tænker 
jeg paa Udlændighedsaarene og Mennesker, jeg mødte derude, saa var 
det Gang efter Gang hos gamle Højskoleelever, denne Hjemlængsel viste 
sig stærkest, særlig naar det saa mørkt ud derhjemme for Land og for 
Folk. Sindet var dannet, saa det maatte være medlevende med sit Folk 
baade i Lyst og i Nød. Evald Kristensen,

Sognepræst, Taars.
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Det er blevet sagt, at Højskolen ikke paavirker sine Elever saa stærkt 
i 2. og 3. Slægtled som i 1., og det maa vel i Almindelighed være rigtigt. 
Jeg, der besøgte Højskolen i Tyverne og altsaa hører til disse »udvan
dede« Slægtled, kan dog vanskeligt tænke mig, at den kan have grebet 
nogen stærkere, end den greb mig, og jeg tror, at adskillige af mine 
Kammerater vilde kunne sige noget lignende.

Mange forskellige Paavirkninger — ikke altid lige gode — fra Milieu, 
Kammerater o. s. v., gjorde i de let bevægelige Barndoms- og Ungdoms- 
aar min Skæbne højst usikker. Men Højskolen greb mig saa stærkt, at 
hvordan mit Liv end vilde forme sig, dets Retning var fra nu af bestemt.

Højskolen viste mig Tilværelsens store Muligheder baade paa godt og 
ondt, og her lærte jeg Menneskelivet at kende i al dets Rigdom, Fylde 
og Skønhed. Den gav mig Troen paa det enkelte Menneskes høje og 
evige Værdi og dets guddommelige Kald og vakte Længslen efter at 
finde og fylde dette Kald.

I hvilken Livsstilling dette Kald laa, vandt jeg først Klarhed over 
gennem flere Højskoleophold. Det tog mine surt fortjente Spareskillin
ger; men naar fornuftige Folk bagefter, da jeg kæmpede en ret fortvivlet 
Kamp for at skaffe Midler til Seminariet, spurgte, om jeg ikke hellere 
vilde have haft disse Spareskillinger nu, kunde jeg uden Betænkning 
svare, at jeg ikke vilde bytte mine Højskoleophold for Guld.

Forøvrigt sparede de mig for Forberedelsesaaret og støttede mig meget 
stærkt under Seminarieopholdet. — I mit senere Liv og Arbejde har 
jeg bestandig mærket Højskolens store Betydning for mig, ikke blot 
gennem mine Højskoleophold, men ogsaa gennem min Forbindelse med 
den siden.

For mit Arbejde i Børneskolen har den bl. a. betydet, at den har bragt 
mig en dybere Forstaaelse af det grundtvig-koldske Skolesyn. I Skole
livet bestyrkes jeg stedse mere i Overbevisningen om dette Syns Sand
hed og Bærekraft.

Ogsaa i mit Arbejde i Folkeopdragelsens Tjeneste udenfor Børne
skolen og i Deltagelse i Folkelivet i det hele har jeg fundet megen Hjælp 
og Styrke i Forbindelsen med Højskolen.

Mødet med Højskolebevægelsen har skænket mig uendelig megen 
Lykke og Velsignelse, og jeg staar i dyb Taknemmelighedsgæld til Høj
skolen og dens Mænd og Kvinder.

Jeg kan derfor i Jubilæumsaaret kun ønske, at denne geniale Idé fort-



561

sat maa finde gode og trofaste Tjenere og en stedse voksende Elevskare.
Hver Skoleform kan have sin Berettigelse, men ingen kan efter min 

Opfattelse gribe saa dybt ind i Menneskelivet som Højskolen, fordi den 
modtager Eleverne netop i den Alder, hvor Livets store Grundspørgs- 
maal melder sig — og søger at besvare dem.. — De Elever, hos hvem de 
har meldt sig, og som Højskolen kan give Svar — hos dem kan »det 
store« ske.

Th. Kristensen, 
Førstelærer, Lomborg.

Det kan være vanskeligt at danne sig et klart Indtryk af, hvilken Be
tydning Højskolen har i Nutiden, fordi saa meget kan bero paa et per
sonligt Skøn; men ser man tilbage paa Højskolens første Tid i sidste 
Halvdel af forrige Aarhundrede, skulde man kunne fælde en sikrere 
Dom, da den Tid nu er blevet Historie, og Højskolens Betydning kan 
læses ud af de Virkninger i Folkets Liv, der nu er historiske Kends
gerninger.

Vi ser da, at mange af Foregangsmændene i Landbruget var gamle 
Højskoleelever. Dette er almindeligt anerkendt; men kun de færreste 
tænker paa, at disse Menneskers Dygtighed ikke skyldes de Kundska
ber, de fik paa Højskolen; for der hørte de Foredrag over mytologiske, 
historiske og litterære Emner, men fik ikke faglige Landbrugsforedrag. 
Naar de alligevel blev dygtige Mennesker, skyldes det, at de paa Høj
skolen blev aandeligt levende Mennesker. Det var ikke de ovennævnte 
Foredrags Kundskabsindhold, der gjorde dem til dygtige Landmænd; 
men gennem Foredragene gav Højskolens Mænd de unge nyt Lys over 
Menneskelivet paa en saadan Maade, at den Aandens Glød, der brændte 
i dem selv, ogsaa tændte Ild i de unges Sjæle. Og naar man bliver le
vende, saa bliver man dygtig. Det var — og er — Højskolens største 
Gerning.

For mig personlig har mine Højskoleophold haft stor Betydning. Mit 
Liv er blevet rigere derigennem paa mange Maader. Det har haft den 
største Betydning for mit Arbejde som Seminarielærer, idet jeg altid 
har søgt at gøre mit Arbejde ud fra det Syn, at skønt Kundskabsmed
delelsen er det første, saa er den aandelige Levendegørelse det største.
Danmarks Folkehøjskole 36
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Hvorvidt dette lykkes, beror paa personlige Forudsætninger; men hvis 
de er til Stede, saa kan det lykkes. . T L x7 J /VI /yrTon I ^mhorrcø-nMorten Lambert sen, 

Seminarielærer, Haslev.

Alit Højskoleophold betød det for mig, at jeg senere i min Skoleger
ning har følt, at de unge Kvinder, som ønskede at uddanne sig til Hus
holdningslærerinder, forinden burde gives et Ophold paa en Folkehøj
skole — et Ønske og en Tanke, som jeg ogsaa lod komme til Orde i vor
Undervisningsplan. Magdalene Lauridsen, 

Forstanderinde, Ankerhus, Sorø.

JDa P. A. Rosenberg havde holdt fire Tusind Oplæsninger overalt i 
Landet, fortalte han i en Kronik, at hans italienske Venner ikke vilde 
tro, at han kunde samle danske Bønder i Tusindtal, naar han for Eks. 
talte om Dante og læste op af hans eller andre Storværker, som Ver
densforfatterne havde skrevet. Syd paa vilde en saadan Gerning være 
umulig blandt den jævne Befolkning. Bag denne Oplevelse ser vi et 
Glimt af den danske Højskoles Betydning.

For mig betød den baade noget alment og noget særligt. Det almene 
var det Livsindhold, den gav mig. Mit kristne Livssyn og en vis Lige
vægt i Sindet hentede jeg dér. Jeg har nu i mit 76. Aar den Opfattelse, 
at disse Erhvervelser er vigtigere end konkrete Kundskaber. Man kan 
nemlig dø paa dem.

Det særlige, jeg oplevede paa Højskolen (saavel i Askov som paa 
Rødkilde, hvor Far var Forstander), var Samværet med en Mængde for
skellige Mennesker, ejendommelige Typer ude fra Landet, som hver 
især repræsenterede et Stykke Danmark. Dette Samvær blev af stor Be
tydning for min Kunst. Bag mine mange Roller laa Kendskabet til vir
kelige Mennesker, saaledes som Digterne havde set dem, hvad enten 
det var Holberg eller Jakob Knudsen. Holberg og Grundtvigianismen 
har det tilfælles, at de hver paa sin Maade, men begge virkningsfuldt, 
ser den evige Forskel paa Løgn og Sandhed.

I Hundredaaret for den danske Højskoles Oprindelse:

Sigrid Neiiendam, f. Andersen, 
Skuespillerinde.
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Der blev paa Højskolen anslaaet en Akkord, som klang sammen med 
mit Hjems Akkord og forstærkede den. Derfor mødte Højskolen mig paa 
en vis fortrolig Maade og fik et Greb i mig, som den i nogen Grad har 
bevaret. Jeg fik her tilført Værdier, der kendes stadig stærkere, alt som 
Tiden gaar — og det er ikke den daarligste Værdimaaler.

At pege klart og præcist paa de Værdier, man henter, vil være meget 
vanskeligt for ikke at sige umuligt. Højskolen er jo nu engang ikke en 
Institution, der tapper saa og saa megen Lærdom i Eleverne og lader 
Resultatet tone frem i Form af Eksamensbeviser; det er en fri Livets 
Skole, hvor det, man vinder, er helt anderledes uhaandgribeligt, paa 
en Maade ret udefinerligt. Men derfor kan det jo godt være endnu mere 
værdifuldt end det andet.

Jeg mærkede ogsaa den særegne Magt og Betydning, som ligger i det 
forunderlige Fællesskab, der vokser frem, hvor saa mange Unge tilbrin
ger en hel Vinter sammen. Det behøver ikke at være — og er vel sjæl
dent — et Fællesskab af lutter Harmoni. Der er Tiltrækning og Mod
sætning, der er Sympati og Antipati; men med alle disse Ting blandet 
sammen dog et forunderlig stærkt Fællesskab.

Det er ofte meget tungt at skulle bære en Tradition og videreføre 
den. Traditionen binder samtidig med, at Tider skifter, og Krav ændres, 
og det kræver Styrke og Personlighed at finde det rette Forhold mel
lem de to Ting. Det har knebet adskillige af Højskolens Mænd at til
passe sig den Nødvendighed, der springer frem af en saa haard og om
skiftelig Tid som vor. Der er jo en meget vid Forskel mellem Forhol
dene i det Aarhundrede, i hvilket Højskolen blev til, og nu. Læren om 
Livet er ganske vist ny for hver Generation; men Tiden nu kræver i 
mindre Grad Vækkelse end den Gang, og Oplysningen i Folket er 
langt betydeligere.

En vis Mangel paa Tilpasningsevne hos nogle af Lederne i Forbindelse 
med samfundsmæssige Forhold, som rejser forskellige Vanskeligheder, 
giver i nogen Grad den grundtvigske Højskole Ensidighedens Præg. 
Elevskaren er oftest et for snævert Udsnit af Befolkningen. Det vilde 
være en Lykke for Højskolen, om der kunde blive Tale om en større 
Mangfoldighed. Men det kræver Smidighed, og det kræver Vilje til at 
gøre sig fortrolig med Forhold, Vilkaar og Opfattelser, som ligger noget 
udenfor den Vej, der for mange af Højskolefolkene anses for den 
slagne og givne.

36*
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Det er uden videre klart, at Højskolen stadig har sin betydningsfulde 
Mission. Den har været en imponerende Faktor i Danskernes folkelige 
og kulturelle Liv og kan blive det fremdeles. Det maa være muligt at 
koordinere Traditionen og de Krav, som uundgaaeligt rejser sig i en 
Verden, der er saa hærget og stormslaaet som vor. Netop i en saadan 
Verden vil der være Tale om en søgende Menneskehed.

Frede Nielsen, 
Redaktør, Sønderborg.

Hvad Højskolen har betydet i mit Liv?
Ja, det er ikke let at sige med faa Ord, for det, jeg mødte paa Høj

skolen, er blevet noget af mit personlige Liv, en Del af mig selv. Først 
var Højskolen for mig et længselsfuldt Maal. Gennem min Mor, som 
var en af Triers gi. Elever, stod Højskolen med en egen Glans over sig, 
og Tanken om en Gang selv at blive Elev kaldte Forventningerne frem 
i mit Sind. Højskolen betød altsaa noget for mig, før jeg blev dens Elev.

Saa kom jeg der en Vinter som ung Landmand. Aa, hvilken Vinter vi 
havde sammen, vi halvandet Hundrede Elever. Hver Dag var en ny Op
levelse. Aldrig før og maaske aldrig siden har jeg levet saa rig en Vinter. 
Arbejdet var en Fest og en Glæde. Bedst var Timerne i Foredragssalen. 
Hvor blev der lyttet! Aldrig er Elevernes Selvarbejde saa intenst, som 
naar der høres, lyttes, til den fri og stærke Tale. Emnerne var meget for
skellige: Grundtvig, Søren Kirkegaard, Adam Homo, den nyere Litte
ratur eller Danmarkshistorie — lige meget, vi oplevede, hvad det levende 
Ords Skole er, og hvad Ordet formaar at skabe eller kalde frem af 
groende Liv i unge Menneskesjæle. En ny Verden blev til. Aandens 
Verden i Historien blev levende og virkelig i disse Timer. Ja, og saa alt 
det andet man mødte i de andre Timer. Fællesskabet og Venskabet med 
ens unge Kammerater. Danmark blev større. Vi voksede ud over Sognet, 
over Amtet og Landsdelene, vi bliv til eet Folk og oplevede gennem 
Landsmandsskabet et nyt og rigt Fællesskab. Thi vi var jo fælles om det 
Danmark, som var, og det, som. havde været. Klasseforskellen forsvandt, 
vi fik Syn for, at det største vi kan blive, det er ret at blive Mennesker. 
Og nogle af os lærte ogsaa, at først naar vi lærer os selv og Gud at 
kende, saa har vi mødt den Livsoplysning, som er mere værd end det 
røde Guld. —
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Har Højskolen i Dag den samme Betydning for Nutidens unge, som 
for os, der var Elever for 30—40 Aar siden? Ja, utvivlsomt, selv om det 
er paa en anden Maade. Ogsaa i Dag bliver Højskolen, saa langt som 
den rækker ud og saa dybt som den gaar ind, et Møde med Livet. Kund
skaberne er ikke det første og største man faar, skønt ogsaa rent kund
skabsmæssigt kan en Vinter eller to paa en Højskole betyde meget, men 
mere værd er det at blive sat i Gang. Og denne gamle Kunst fra Chr. 
Koids Dage har Højskolen lykkeligvis ikke glemt endnu. Og dernæst 
har den stadig sin Betydning nationalt-folkeligt og socialt-kristeligt. Den 
aabnede Vej indad og udad til en større Livshorisont og kalder paa Ly
sten og Viljen til at leve Livet under Evighedens Synspunkt.

Men een Ting mangler Højskolen: den er ikke naaet langt nok ud 
eller dybt nok ned i Folket, — hvad enten det saa er Højskolen eller 
Folket, der er Skyld heri. Og dog har dens Betydning været langt større 
i vort Folk — baade i det personlige og folkelige Liv — end nogen anden 
højere Skole, f. Eks. Universitetet. Skønt 100 Aar gammel tør vi tro, at 
Højskolen har det bedste tilbage, blot den graver dybt.

N. P. Nielsen,
Sognepræst, Den danske Præstegaard, Højer.

P rofessor Chr. Flor, den egentlige Grundlægger af Højskolen i Rød
ding, skrev den 5. Januar 1844 i et Brev til Redaktør P. Chr. Koch, at 
den Idé han havde med Højskolen var, at den skulde »meddele aandelig 
Lys og Varme«. Denne Ide har Højskolen gennemført i de 100 Aar, der 
er gaaet siden da. Indfriet i den Grad, at det er blevet noget ganske 
almindeligt for os alle, ja, saadan at vi nu er ved at overse Ideen. Og 
dog er Professor Flors Idé evig ung og ny for hver Slægt, der fødes, og 
ingen vil kunne udføre et virkelig folkeligt Arbejde uden paa en eller 
anden Maade at staa i Forbindelse med den.

Der er gennem Højskolen meddelt det danske Folk megen aandelig 
Lys og Varme, der er gennem den tilført vort Folk store Værdier, og den 
gav os alle, der kom under dens Indflydelse, Kraft til at leve Livet i 
Skønhed. Det har for mig personlig været noget afgørende, at jeg gen
nem Højskolens Forkyndelse fik en levende Følelse af, at jeg kom til at
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leve i Pagt med de Aandsværdier, som vort Folk har skabt gennem tu
sind Aar, ja længere.

Den Aandskraft, der udgik fra Højskolen, kan vi takke for, at vi mod
stod det Tryk, der blev øvet mod dansk Aandsliv i Sønderjylland i Ti
den fra 1864—1920. Det er vanskeligt at sige, hvad denne Aandskraft 
er; men sikkert er det, at uden den var det ikke gaaet. Sønderjylland 
blev Prøvestenen for Professor Flors Idé, og det viste sig her, at den 
kunde holde.

Det er langt fra, at de Syner og den Horisont, der blev givet os paa 
Højskolen, blev en Realitet i vort Liv. Og dog maa vi alle, der er dens 
Lærlinge, bekende, at det, der lykkedes for os, kan vi føre tilbage til 
den. Det Kammeratskab, som udvikledes paa Højskolen, har været en 
stor Vinding. Det kender vi alle, at hver Gang vi mødes med en af dem, 
vi var sammen med, saa er det ikke alene Gensynsglæden, men i lige 
saa høj Grad de gode Minder, vi har om det, der blev os fortalt.

Vor Tid er stærkt præget af Trangen til Viden. Vi analyserer og reg
ner og kalkulerer, og det er saare godt, ja nyttigt og en Nødvendighed; 
men mit Haab og min Tro er, at Højskolen midt i al den Beregning vil 
være et Fristed, hvor der baade er Tid og Plads til at meddele vort 
Folk det, der har med »aandelig Lys og Varme« at gøre.

Jakob Petersen, 
Bibliotekar, Aabenraa.

Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler har i Anledning af Høj
skolens 100 Aars Jubilæum ønsket en Udtalelse om mit Syn paa Høj
skolen og den Betydning, Højskolen har haft for mig. Foranlediget heraf 
vil jeg gerne udtale, at mit Syn paa Højskolen er det allerbedste, og jeg 
ønsker til Lykke med det enestaaende smukke Resultat af godt Virke 
gennem 100 Aar til Gavn for den danske Befolkning. Jeg indfletter mit 
oprigtige Ønske om, at Højskolen for Fremtiden, i højere Grad end hid
til, maa faa Evne og Lykke til at faa fast Tag i Byungdommen.

For mig har Højskolen paa snart sagt alle Omraader haft megen Be
tydning.

Jeg er 73 Aar, kom paa Højskolen i 1895 og har senere gennem flere 
Aar siddet paa Skolebænken paa forskellige Højskoler i kortere Perioder. 
Jeg lærte at lytte til gode Mænds Tale, lærte i nogen Grad at forstaa
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Mennesker og vurdere dem, lærte at drage Konsekvensen af Livets skif
tende Problemstillinger og Forhold, hvilket absolut kom mig tilgode i 
Polititjenesten som Politibetjent, senere som Opdagelsesbetjent og sidst, 
men ikke mindst, som Souschef i Københavns Opdagelsespoliti i 25 Aar.

Th. Schou.
Pens. Politikommissær.

Det haandgribelige Udbytte af mit Højskoleophold Vinteren 1918—19 
var et Stykke pædagogisk Metodik. Jeg mødte en Undervisning i Hi
storie og i Samfundslære, hvis faglige Teknik jeg siden udnyttede i mit 
Arbejde som Gymnasielærer.

Den levende aandsbaarne Fortælling havde jeg mødt paa et tidligere 
Tidspunkt, hos en gammel Seminarielærer. I Højskolens Foredragssal 
bekræftedes paa ny det levende Ord som en magtfuld Realitet. — Op
levelsen paa Højskolen og Seminariet i Forening lagde sikkert Grund
laget for den Opfattelse af og Tillid til Værdien af den frie levende 
Fortælling som Led i Folkeskolens Undervisning, som jeg siden har be
varet.

Det væsentligste Udbytte af mit Højskoleophold fik jeg dog nok in
den for Omraader, der vanskeligt lader sig kortlægge og opmaale. Udad
til registreres Udbyttet som en varm Taknemlighedsfølelse over for Høj
skolen, en umiddelbar Fornemmelse af Samhørighed med den. Vilde man 
analysere denne Følelse af Taknemlighed og Samhørighed noget nøjere, 
kunde en jævnt begavet Psykolog nok konstatere, at det Grundsyn paa 
Folkeskolens Undervisning, som er blevet mit, i sine Bestanddele er præ
get af Højskolens Aand.

St. Petri Teglværk i Lybæk stemplede Pedersnøglen i de gamle Mun
kesten. I det unge bløde Ler satte mange danske Folkehøjskoler paa sam
me Vis deres Stempel. Naar jeg stadig tror paa rige, uforløste Mulig
heder i Folkeskoleundervisningen til Gavn for Barnets sjælelige Vækst, 
da bygger denne Forvisning paa et Fundament af saare fast Art. — Om 
Mørtelen kunde pilles fra, vilde man se en Række solide Sten, alle 
stemplet med Navnet paa en bestemt dansk Højskole.

H. Sejerholt,
Skoledirektør, Aarhus.
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J eg havde fra min tidligste Ungdom som Bondesøn og Tjenestekarl 
digtet og drømt, læst og skrevet, uden at Opbruddet fra Hverdagen var 
blevet til Virkelighed. Jeg var voksen, da jeg en Dag uden mine paa
rørendes Viden indmeldte mig som Elev paa en Højskole. Den første 
Maanedstid paa Skolen gik jeg og ventede paa, at min priviligerede Salig
hedstilstand skulde faa en brat Ende. Det utrolige var, at man kunde 
vaagne Morgen efter Morgen og med fri Samvittighed tage fat paa at 
læse og lære om Verden og Menneskets Kaar. Man kaldte det ovenikøbet 
»at arbejde«.

Det var en ny Verden, der aabnede sig for een gennem Foredrag og 
Studiekredse, gennem hæftige Diskussioner eller ophøjede Drøftelser 
Mand og Mand imellem. Gamle Fordomme blev brudt ned og Tvivl 
saaet om »evige« Sandheder. Man lærte at være Skeptiker, hvor man 
før var godtroende, at kritisere, hvor man havde beundret. Men midt i 
Kaos grundlagdes der en ny Sandhedserkendelse, der var ens egen.

Højskolen gav Tro paa, at Evnerne kunde bære fremad, blot Viljen 
og Selvbesindelsen var tilstede. Min historiske Sans blev vækket, og i 
Dansktimernes Stilkritik lærte jeg Grundprincipperne for videnskabelig 
Forskning og Metode. Senere, da jeg med økonomisk Bistand fra min 
gamle Skole og en af dens Lærere tog fat i København, mærkede jeg, at 
Højskoleopholdet havde opøvet mig i selvstændig Tænkning.

For mig ligger Højskolens Betydning dog først og fremmest deri, at 
Ungdommen faar Lejlighed til at komme sammen og for en Tid danne 
et lille Samfund, hvor de lærer at forstaa andres Synspunkter og andet 
Arbejdes Værd under kyndige Læreres Vejledning uden Hensyn til 
Klassificering efter Kundskaber. Evnerne kan være forskellige i Ret
ning eller Omfang — enhver føler dog sin særegne Personlighed vokse. 
Man faar noget at leve paa, naar Hverdagen begynder igen. Man faar 
Tillid til, at der ogsaa for een selv er en betydningsfuld Indsats at gøre 
til Gavn for Samfundet.

Axel Steensberg,
Dr. phil., København.

To Gange har jeg været paa Højskole, og disse to Højskoleophold 
fik en væsentlig Betydning for min Udvikling og Uddannelse i Ung- 
domsaarene.
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Den første Gang, jeg blev Højskoleelev, var jeg nok lovlig ung, kun 
ca. 18 Aar gammel. Jeg blev vistnok lidt højspændt af det; men det var 
alligevel en udbytterig Vinter, der gav mange blivende Indtryk. Der var 
bl. a. paa denne Højskole god Lejlighed til at faa et rigt Indblik i, hvad 
de første Højskoler og deres Bannerførere kom til at betyde for det 
folkelige Liv i Danmark. Her har vor Højskole en Opgave, som for- 
haabentlig altid vil blive varetaget med Omhu. Naturligvis skal ogsaa 
vore Højskoler følge med Tiden. Men trods al Udvikling, Fagændring 
og Modernisme vil det være af Betydning for Ungdommen, at den sta
dig faar Del i de Værdier, som ligger i Kendskabet til det gamle, til Gro
bunden.

Da jeg anden Gang mødte som Elev paa en Højskole, havde jeg lige 
aftjent min Værnepligt. Der var i enhver Henseende en betydelig Forskel 
paa det Højskoleliv, jeg nu gik ind til, og Tilværelsen, som den havde 
formet sig i de 17 Maaneder, Soldatertjenesten varede. Man kom ind 
under et helt andet Himmelhvælv! Det skal jeg imidlertid ikke opholde 
mig ved her. Jeg vil blot fremhæve, at denne Vinter kom til at betyde 
overordentlig meget for mig som Pressemand. Hvad var der ikke her at 
suge til sig af Stof, der kunde komme til Nytte senere hen! Det gjaldt 
blot om at holde Øren og Øjne aabne.

Det hænder ikke saa sjældent, at jeg af unge Menesker, der gerne vil 
ind paa den journalistiske Bane, bliver spurgt, hvilken Uddannelse, der 
skal til forud. Maaske har saadan en ung Mand eller Pige taget sin 
Studentereksamen, og saa er vedkommende maaske tilbøjelig til at mene, 
at dermed maa Foruddannelsen da siges at være i fin Orden. Det kan 
naturligvis ogsaa i og for sig være meget godt med en Studentereksamen, 
men rent umiddelbart har denne Eksamen nu aldrig imponeret mig. Den 
er ikke afgørende for, hvad en ung Mand formaar, naar Lektierne er 
lært, og Livets stærkt forgrenede Krav uden for Skolestuen melder sig. 
Jeg siger altid til de unge Journalister, at de — selv om de har en nok 
saa pæn Studentereksamen, eller noget tilsvarende, hvad en Eksamen an- 
gaar — bør tage en Vinter eller to paa en Højskole, naar de tre Aar som 
Journalistelev er tilbagelagt. Det vil kunne blive af væsentlig Betydning 
for deres Virke i Pressens Tjeneste, at de faar lært dansk Folkeliv at 
kende i Højskolens Form.

Hvad de her kommer i Forbindelse med — og denne Forbindelse gæl-
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der jo vidtstrakte Omraader — er saa dejligt frit for Støv og stive Ske
maer. Det er Livets Kilder, der her rinder.

Selv har jeg disse rige Kilder meget at sige Tak for.

Regner Stenbæk.
Redaktør, Svendborg.

Dersom man stiller sig selv det Spørgsmaal: Hvilken Betydning har 
Højskolen haft for dig? saa er det ikke saa let omgaaende at svare 
fyldestgørende paa.

At mine Skolekundskaber opfriskedes og udvidedes; at mine Øjne blev 
opladt for saa meget smukt og stort baade i Naturen og Menneskelivet 
— ja hele Aandslivet, ogsaa det kristelige, regner jeg for nogle af de 
Goder, jeg fik med fra mit Højskoleophold. Gode Venner for Livet, 
som jeg kan dele alt det bedste med, er ogsaa en stor Livsrigdom fra 
min Højskoletid. Men af størst Betydning for mig blev det dog, at For
bindelsen med Højskolen og dens Mænd bevaredes Livet igennem. 
Hvor skylder jeg dog disse Mænd — og Kvinder — megen Tak. Hvor har 
det tidt været som et aandeligt Gæstebud, naar vi saadan var sammen 
og drøftede Tidens og det aandelige Livs store Spørgsmaal. Dersom alt, 
hvad jeg skylder Højskolen, lige fra min Barndom (gennem min Far) og 
indtil i Dag, blev taget ud af mit Liv, hvor øde og tomt blev det da. 
Egentlig burde man vel ikke nævne Navne; men jeg kan ikke lade 
være at nævne Navnet paa en Højskolemand, der har betydet saa meget 
for mig, nemlig den lige afdøde Forstander for Den udvidede Højskole i 
Haslev, Pagh-Petersen. Ofte har jeg faaet Hjælp og Velsignelse under 
hans Talerstol, men endnu mere ved Samtale med ham.

Blandt saa mange andre Naadegaver havde han ogsaa Samtalens.
Dersom blot Højskolen, i Fremtiden som i Fortiden, kan vedblive at 

drage de bedste i vort Folk til sig som Forstandere og Lærere, saa skal 
den nok ogsaa i det næste Hundredaar faa en stor Gerning blandt 
Danmarks unge.

K. Stobbe, 
Gaardejer, 

St. Røtlinge, August 1944.
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For den unge Sønderjyde, der i Midten af Halvfemserne efter endt 
tysk Skolegang kom paa dansk Skole nord for Grænsen, maatte det være 
som at faa Indblik i en helt ny Verden.

Ganske vist kom jeg fra et dansk Hjem, hvor dansk Læsning hørte til 
Dagens Orden. Vi havde Adgang til at laane gode Bøger, og jeg mindes 
særlig A. D. Jørgensens »Fyrretyve -Fortællinger af Fædrelandets Hi
storie«, der gjorde et dybt Indtryk paa mig. Vi lærte ogsaa at synge 
danske Sange af en lille Sangbog, som- Mor havde opbevaret fra sin 
Skoletid mellem de slesvigske Krige. Men dette at mødes med andre 
danske unge paa dansk Grund og under Dannebrog, at sidde foran en 
dansk Talerstol, at indøve en Mængde nye danske Sange, det var en saa 
overvældende festlig Oplevelse, at den daarligt kunde tænkes større.

Mit første Møde med Højskolen fandt Sted paa en Efterskole. Først 
senere kom jeg paa rigtig Højskole. Men Aanden var den samme. Og 
det var vel nok foruden selve Samværet Historiens fjerne, men dog saa 
mærkeligt nærværende Tale, der paavirkede mig stærkest. Jeg husker fra 
Efterskolen især de Aftener, da man læste »En Rekrut fra 64« for os. 
Det er, som om jeg endnu hører den læsendes rolige Stemme og Petro
leumslampens Syden oppe fra Katederet saa mange Aar efter, mens det 
smertefulde, der var sket, blev mere og mere levende for mig.

Mine to Højskoleophold formede mig saa forskelligt, som de to Sko
ler var forskellige. Den ene Forstander var lige saa ilter og æggende, 
som den anden var blid og stilfærdig. Den ene foretog en Gang ugentlig 
Afhøring foran et stort Kort med en lille Spanskrørsstok i Haanden som 
Pegepind for at forvisse sig om, at hans ildfulde Foredrag om Verdens
historien, alt efter det gammelgrundtvigske Skema, Menneskeslægtens 
Barndom, Ungdom og Manddom, nu ogsaa er bleven forstaaet. Hvor det 
ikke helt var Tilfældet, blev det under almindelig Morskab og med smaa 
elskværdige Tjat med Stokken indprentet paa ny. Den anden var først 
og fremmest hjemme i Danmarkshistorien, og der kunde være noget af 
Folkevisens skære Tone over hans Behandling af Stoffet. Jeg har en Tak 
at bringe dem begge med samt deres Medarbejdere for, hvad de gav mig 
Del i.

Højskolens Betydning for det danske Folk kan ikke udtrykkes fyldest
gørende i faa Linjer. Den var historisk set med til at genrejse Modet efter 
1864, og den havde sin væsentlige Andel i den slesvigske Fremgang i
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Perioden op under 1914. Og saa vist som Grundtvig, den aandelige 
Skaber, var en dansk-nordisk Høvdingeskikkelse af sagnagtig Storhed, 
skulde hans Højskole vel ogsaa have Mulighed for at blive en Faktor i 
det nordiske Samarbejde, vi venter forude.

A. Svensson,
Redaktør, M.F., Haderslev.

P olkehøjskolen har for den enkelte og for vort Folk i det hele betydet 
umådeligt; den vakte de Unge og frigjorde deres bundne Kræfter. Dansk
hed blev en levende Virkelighed, nationalt og folkeligt Liv en Kends
gerning. Menighedslivet skød friske Skud. Visse Sider af Erhvervslivet 
kom i Blomstring ved Foregangsmænd, der groede op af den danske 
Muld.

»Ungdommen er Livets Blomst og Aandens Skabertime,« sagde 
Grundtvig; hans Lærlinge i Folkehøjskolen beviste Sandheden af hans 
Ord. Aldrig siden i Livet er Sindet vågent som i Ungdomstiden, aldrig 
er Modtageligheden større. Hvilke Udsyn fandt vi ikke der, da vi på 
Højskolen fik Øjet op for Slægternes Sammenhæng, for Historiens store 
Skikkelser, for Poesiens Rigdomme. Nye og store Idealer dannedes. 
Aandelig Vækkelse var — og vil altid være — Folkehøjskolens største 
Gave til de Unge. Det var ved den, vi fik de store Oplevelser; det var 
den, der hævede vor Livsgerning op i et højere Plan, om den i sig selv 
var nok så jævn; det er den, der senere lægger det stærkere Lysskær 
over dette Afsnit af vort Liv.

En Vinter var jeg Elev på en mindre Højskole i min Hjemegn, nogle 
Aar efter på en stor og landskendt Højskole langt borte derfra. Den 
sidste havde længe været min Længsels Mål, og endelig blev det muligt 
for mig at komme der. Jeg syntes, da jeg hin Efterårsdag gik fra Sta
tionen op derimod, at jeg var på Vej mod det vidunderlige, og jeg har altid 
siden syntes, at jeg i Vinteren 1889/90 oplevede det vidunderlige under 
Skolens Talerstol og i Samværet med Kammeraterne. Hvad jeg siden op
levede på Seminariet og i min Lærergerning i Købstadskolen, bragte mig 
mange Glæder, men altid har dog min Højskoletid stået for mig som det 
lyseste Afsnit af mit Liv; der dannedes mit Livssyn, og derigennem præ-
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gedes min Livsgerning. Hvor jeg før havde følt mig fattig, følte jeg mig 
rig; hvor Horisonten havde været snæver, blev den vid.

Således er det, når man som ung kommer under Vækkelsens Magt. 
Ved Vækkelse, udsprunget af Aand, skal Folkehøjskolen hævde sig og 
vinde frem i det nye Hundredår også. Deri gemmes dens Ejendomme
lighed, dens Skæbne tillige!

Thomas Thomsen, 
Kommunelærer, Kolding.

Det var et vældigt Maal, de første Højskolemænd havde sat sig: at 
forkynde Guds Kærlighed og Danmarks Lykke, og naar man læser de
res Elevers Fortællinger fra den Tid, faar man Indtryk af, at de virkelig 
naaede ikke saa lidt. Der lød dengang et Ord, der ikke med Urette 
kunde kaldes for levende, et Ord, der bandt og frigjorde, et Ord, der 
aabnede ind til en Virkelighed, menneskelig, folkelig og kristelig, som 
forpligtede den, der havde mødt det, Resten af hans Liv.

Det var vel ikke alle senere Højskolemænd, som nøjedes med at være 
ydmyge Tjenere for dette Ord og denne Virkelighed. Paa forskellig 
Maade kom Højskolen paa skæbnesvangre Afveje, og flere af dens 
Mænd lod sig i Stedet forlede til at stride for Idealer — mange Gange 
ædle og gode — og dog — Afveje var det.

Kun hist og her var den gamle Højskole endnu. Var den end trængt 
tilbage, det var ikke den, der var i Defensiven. I Offensiven var den. 
Endnu lød den gamle Sang, ny igen hver Gang en Mand synger den af 
Hjertet. Endnu fik Sagnet Vinger.

Jeg kan ikke bruge stilfærdigere Ord om dette, end at det blev vor 
Lykke, vi, der oplevede det, at vi mødte den Højskole. Igennem Ordet 
aabenbaredes Folket som Virkeligheden og Menigheden som Virkelig
heden.

Og er det ikke det, det drejer sig om — ikke at begejstres for en eller 
anden ædel Ide — men at mødes med Virkeligheden.

Vi, der gennem Højskolen blev hjulpet til dette, vil være den tak
nemmelig alle vort Livs Dage, og vi forstaar de gamle, naar Højskolen i 
deres Liv blev den store Skelsætter.

Vi haaber for os selv og for vore Børn, at vi maa blive bevarede som
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hørende hjemme i de to Guds Verdener: Folket og Menigheden. Vi øn
sker i Højskolens Hundredaar — ikke at Højskolen i al Almindelighed 
maa have en stor Fremtid for sig, men at den gamle Højskole maa faa 
det, den, der er Folkets og Menighedens ydmyge og sande Tjener. 
Maatte den Højskole faa gode og rige Kaar i et fornyet og frit Dan
mark!

B. L. Øllgaard, 
Læge, Ølgod.

Vinteren 1906—07 kom jeg paa Højskole 18 Aar gammel. Jeg havde 
læst Theologi paa Universitetet et Aar, men følte mig altfor »grøn« til at 
fortsætte og fik derfor Lov til at komme paa Højskole, ikke saa meget 
for at faa flere Kundskaber, men for at faa mere menneskelig Udvikling. 
Særlig vilde jeg gerne have ordentlig Besked om. Grundtvig og Grundt
vigianisme — og lære Sønderjyder og deres Forhold at kende. Derfor 
blev det Askov.

Det blev nu en Skuffelse med Hensyn til disse to Ting, da vi kun 
hørte meget lidt derom, medens jeg var der. Først de sidste Par Uger 
(da jeg var rejst for at blive Soldat) skulde helliges Grundtvig og Søn
derjylland med en hel Række Foredrag af Carl Koch og Hanssen-Nørre- 
mølle. Det Aar var der ikke mange Sønderjyder, og de gjorde sig ikke 
særlig gældende i den store Flok. Grundtvig prøvede jeg at læse paa 
egen Haand, men »forlæste« mig aldeles i ham uden at kunne forstaa ret 
meget, og jeg var for genert til at søge Raad hos Lærerne. Derimod hørte 
jeg Foredrag af Schrøder, særlig et enkelt, som gav mig et mægtigt Ind
tryk af Grundtvigianisme som en levende og straalende Virkelighed.

To andre Ting fik jeg i Stedet. For den, der havde gaaet i Skole det 
meste af sit Liv, var det en stor Oplevelse med den frie Undervisning, 
hvor Vægten lagdes paa den frie Indførelse i Stoffet. Jeg glemmer al
drig la Cour som Lærer i Fysik; han gjorde Fysik til et Aandsfag og ti! 
en Prædiken om Gud som Himlens og Jordens Skaber. Regning med 
Jacob Appel blev noget ganske nyt og spændende. I Historieforedragene 
fik man foruden megen Viden Anelse om de store Linier i Menneske
hedens Historie, og ens Horisont udvidedes.

Det andet var Samværet med Kammeraterne, som var af alle Slags.
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Frit og fornøjeligt formede det sig. For mig blev det Begyndelsen til 
min Ungdom, og derfor staar den Tid i Glans for mig i Sammenligning 
med en lidt kedelig Skoletid. Man fik Respekt for en Mængde af dem; 
det var Folk med Vilje og Forstand, og jeg lærte gennem Diskussioner 
og Samtaler en Mængde om Samfundsforhold og Livsforhold, som man 
ikke kan læse sig til, men som er af uvurderlig Værdi, naar man skal 
leve mellem Mennesker.

H. Øllgaard, 
Biskop, Odense.
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