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BARNDOM

øjskoleforstander
Lud
vig Schrøder fortjener at
nævnes med Hæder blandt de
Mennesker, som har virket i
det danske Folks Tjeneste med
al den Kraft og Evne, der var
givet dem.
Han var helt igennem en
aandelig Arbejdsmand, der ikke
ønskede at drage noget Skel imellem sin Person og
den Sag, han tjente. Naar man derfor vil fortælle
om ham med fuld Samhu, bliver man nødt til at
gøre det gennem en jævn historisk Fremstilling af
hans Livsgeming, saaledes at de Bidrag til en Be
dømmelse af hans ejendommelige Personlighed, der
skal gives, maa indflettes som Anmærkninger i den
fremadskridende Fortælling.
Men Fortællingen om Schrøders Gerning som
Højskolemand maa atter stilles i Sammenhæng med
hele den danske Folkehøjskoles Historie, fordi hans
omfattende Arbejde til alle Sider stod i levende
Vekselvirkning med, hvad der af andre blev gjort
for folkelig Oplysning i samme Aand.
Ludvig Schrøder var Hovedmanden i den danske
Folkehøjskole i de sidste tredive Aar af det nittende
Aarhundrede. — Der var vel andre Højskolemænd,
for Eksempel Ernst Trier paa Vallekilde, der
kunde maale sig med Schrøder i Aandens og Hjer
tets Gaver, og som anderledes end han kunde erobre
de Unges Sjæle gennem deres livlige Væsen og gri
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bende Veltalenhed. Schrøder var langt mere en sag
lig Aandsarbejder end en hjertevindende Personlig
hed. Men der var ingen, der, siden Koids og Grundt
vigs Død, havde det Overblik som han over hele
Oplysningsværket eller ofrede saa megen Kraft paa
at virkeliggøre og udvikle de rige Muligheder, som
laa gemte i Grundtvigs geniale Skoletanke.
Schrøder havde enestaaende Evner som aandelig
Bygmester. Derfor var alle hans samtidige, i andre
Henseender jævnbyrdige Medarbejdere enige om at
regne ham for den første iblandt Ligemænd, den
selvskrevne Arbejdsformand i Kredsen af de dygtige
Svende, som tømrede, murede og malede paa den
store nordiske Skolebygning, som Mesteren Grundt
vig havde givet Tegning til og det selvlærte Landsby
snilde Christen Kold lagt Grundstenene til.
I de Forhold, hvorunder Ludvig Schrøder kom
til Verden, finder vi de første Forudsætninger for
hans senere Liv i Folkets Tjeneste. Han var nem
lig født paa Grev Christian D. F. R e v e n tlows Gods Christianssæde, hvor det attende
Aarhundredes menneskevenlige „Oplysning“ havde
efterladt sig nogle af sine skønneste Minder.
Naar man erindrer Grundtvigs langvarige Kamp
paa Liv og Død med Rationalismen, lyder det løjer
ligt, hvad der dog er en historisk Sandhed, at hele
hans Arbejde for Folkeoplysningen har sit første
Udspring fra den store aandelige Bevægelse til Gunst
for Mennesketanken og Menneskefriheden, der her
til Lands blev stemplet som Rationalisme.
Baade paa Kristenlivets og Folkelivets Omraade
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maatte Grundtvig kaste Handsken til den aandsforladte Snusfornuft, hvortil Bevægelsen udartede. Men
de store Ideer om „Menneskerettighederne“ som Ud
tryk for Frihed, Lighed og Broderskab inddrak han
i sin Ungdom blandt „Oplysningens“ Venner, og det
var dem, der gennem en dyb Livsudvikling særdan
nede sig eller rettere fordanskede sig hos ham til
den Forestilling om Folkelighed, som bærer hans
Skoletanker.
Det var de ædle Rationalisters Gudsfrygt, Men
neskekærlighed og Iver for almindelig Oplysning,
som allerede i Grundtvigs umodne Ungdom bragte
ham til at drømme følelsesfuldt om Almuens Op
dragelse, og det var denne Drøm, som i hans modne
Alder klarede sig i Tanken om den nordiske Folke
højskole.
Det var derfor ingen daarlig Forberedelse for en
kommende Højskolelærer, i sin Barndom at blive
fortrolig med de gode Minder fra Oplysningstiden,
og det faldt i Ludvig Schrøders Lod at møde dem
i den allerlysestc Skikkelse gennem det smukke
Eftermæle, som den store Bondeven Chr. D. F. Reventlow havde vundet sig i sin nærmeste Kreds.
Paa hans Gods var Schrøders Fader, Jens
Peter Schrøder, Skovrider i mange Aar, og
skønt Greven døde, ni Aar før Ludvig blev født,
talte Erindringerne om ham dog til Drengen fra hver
en Plet i hans Barndomsegn, ligesom han til enhver
Tid hørte ham omtalt med dybeste Ærbødighed af
sin gamle Fader.
Grev Christian D. F. Reventlow var ikke
alene den egentlige Drivkraft i Landbolovgivningen
fra 1786, Ophavsmand til den store Landbokommis9

sion, Stavnsbaandets Løsning og de andre gennem
gribende Reformer i Slutningen af det 18. Aarhundrede. Men det var hans Liv og Lyst at prøve den
ny Tids Ideer paa sine egne store Godser og føre
dem videre dær, end det kunde ske ad de offentlige
Forordningers Vej.
Han gav sine Bønder gode, frie Kaar at arbejde
under, hjalp dem at bygge deres Gaarde op, lærte
dem at plante de Pilehegn, som nu allevegne kende
tegner Lolland, og arbejdede ivrigt for at skaffe
Børnene en bedre Skolegang. Han rejste adskillige
Skoler paa sine Godser, sørgede for flinke Lærere,
lagde Plan for Undervisningen, overværede nu og
da Timerne, gav smaa Belønninger til de flinkeste
Børn osv.
Den Skolelov, der udkom i 1814, og som han
havde været med i Raadet om, var kun et ringe Til
løb til den Oplysning, han havde drømt om, men
som ikke lod sig gennemføre paa Grund af Tidens
aandelige og udvortes Fattigdom. Selv Tanker om
en videregaaende Skole for dem, der var konfirme
rede, laa ham nær. Hans Hu higede ubevidst imod
den Ungdomsskole, som Grundtvig senere slog til
Lyd for.
Og hele denne Gerning blev øvet i Jævnhed og
ærlig Gudsfrygt, med dyb Følelse af hvert Menne
skes Værd og inderlig Afsky for det taabelige Over
mod, som mange andre adelige Herrer viste overfor
de arme Bønder, som sled paa deres Hovmarker og
levede et usselt Liv i aandelig Vankundighed.
Grev Reventlow var en af de Herremænd, som
virkelig følte, at Adel forpligter, og som troede
paa Sandheden af Thomas Thaarups skønne Ord, a t
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Adel kan en Bonde være. En ædlere og mere
virksom Fædrelandsven har Danmark næppe fostret.
Det var Begyndelsen til Ludvig Schrøders folke
lige Udvikling, at han voksede op blandt Minderne
om denne Stormands daadrige Liv. Hvem der kendte
Schrøder i hans modne Alder, kunde ikke undgaa
at lægge Mærke til hans næsten barnlige Beundring
for al storslaaet Driftighed i Haandens Verden, hans
glade Lovprisninger af Landbrugets Fremgang og
hans brændende Iver for Tilplantningen af de jydske
Heder. Men dette var netop Træk, som udmærker
de Hædersmænd, der i „Oplysningstiden“ virkede
for „Borgerdyden“ og „Efterslægtens“ Velfærd. Og
hvem der hørte Schrøder tale om Reventlows Daad
til Danmarks Ære, følte snart, at de her stod over
for en Lærling af „den store Bondeven“ fra det
attende Aarhundrede.
Den Schrøderske Slægt tæller mange Præ
ster og lærde Mænd blandt sine Forfædre. Men hos
Ludvig Schrøders Farfader var der vaagnet en Lyst
til praktisk Livsgerning, som maaske ikke var uden
Sammenhæng med den borgerlige Aand, der gjorde
sig gældende i sidste Halvdel af det attende Aar
hundrede. Han gik til Forstvæsenet og blev Skov
rider i det nordøstlige Slesvig. Sønnen gik i Fade
rens Fodspor og var saa heldig at komme i Tjene
ste hos Grev Reventlow, der selv var en meget sag
kyndig Forstmand.
Skovrider Jens Schrøder var en over
ordentlig virksom Mand, der passede sit Embede
med stor Nidkærhed. Blodet gik rask i hans Aarer,
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og han kunde bruse voldsomt op, naar nogen kom
ham paatværs under hans Arbejde eller blev greben
i ikke at passe sit eget. Naar Skovarbejderne kaldte
ham „Lyne-Jens“, saa kan man deraf slutte, at han
har været skrap til at o verf use dem ved given Lej
lighed. Men alle maatte dog agte ham for hans ret
skafne Færd.
Det samme koleriske Sind gik i Arv til Sønnen
og voldte ham undertiden Vanskeligheder, men blev
vel ogsaa en naturlig Drivkraft i hans store Livs
gerning.
Overfor sit Herskab var den gamle Skovrider
fuld af dyb Ærbødighed, og det er ikke frit for, at
det kunde spores hos hans Søn, at han var opdra
get til at bukke dybt for dem, der stod højt oppe
paa Rangstigen. Men det maa ikke glemmes, at for
en Husbond som Grev Reventlow var der al mulig
Grund til at bøje sig, og Ludvig Schrøder vedblev
hele sit Liv igennem at nære en, maaske lidt naiv
Tro til, at de, der var stillet højt, vilde bruge deres
Magt til andre Menneskers Gavn. Han beundrede
egentlig mest den Lejlighed, der var givet saadanne
fornemme Herrer til at gøre Nytte i Verden. Der
for bukkede han med Hatten i Haanden, hvor maa
ske andre syntes, han burde have staaet med Ryg
gen rank.
Ludvig Schrøders Moder, Frederikke Lovise Hviid, var af en lollandsk Bondeslægt fra
Vesterborg Sogn. Efter sin Faders Død kom hun
som ung Pige i Huset hos Pastor Clausen i Utterslev og fulgte fem Aar senere med Præstefamilien til
Rubbelykke Præstegaard i Tirsted Sogn i Nærheden
af Christianssæde. — Her lærte hun den 50-aarige
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Skovrider Schrøder at kende. Han var nogle Aar i
Forvejen bleven Enkemand og giftede sig nu i 1833
med den unge Pige fra Præstegaarden.
Hans Hustru fødte ham tre Sønner, hvoraf den
mellemste, Ludvig, kom til Verden den 19. Ja
nuar 183 6. Men allerede den 18. Juli 1839 døde
hun fra sin aldrende Mand og deres tre Smaadrenge.
En ældre Halvsøster tog sig omhyggeligt af de
moderløse Børn. Men det kunde dog ikke undgaas,
at deres Liv i Barndommen blev præget af deres
store Savn. Faderen var en god Mand, men havde
ikke let ved at give sine Følelser Udtryk. Hjemmet
fik ikke den Varme og det Lys, som kun en Moder
kan sprede om sig, og Følgerne deraf blev kendt
paa Ludvig Schrøder, saa længe han levede.
Hans Venner, som vidste, at han ejede et rigt
Hjertelag, maatte beklage, at han havde saa svært
ved at lade det komme for Dagen, saa at fremmede
ofte kun mødte et indesluttet og barsk Væsen, som
virkede frastødende paa dem. Men naar man talte
med hans Hustru derom, sagde hun gerne: „Husk
paa, at Schrøder ingen Moder har haft i sin Barn
dom!“
Derimod blev det Ludvig Schrøder til Gavn, at
hans Moder inden sin Død fik udtrykt sin sidste
Vilje med Hensyn til Sønnernes Opdragelse. Hun
havde gennem sit Ungdomsliv i et Præstehjem faaet
Sans for Præstegerningen og nærede derfor et in
derligt Ønske om, at i det mindste en af hendes
smaa Drenge med Tiden skulde blive Præst. Paa
sit yderste lagde hun sin Husbond dette paa Hjerte,
og skønt den gamle Enkemand ikke havde mange
13

Midler at raade over, søgte han dog at imødekomme
hendes sidste Vilje ved at skaffe de tre Drenge en
omhyggelig Undervisning fra deres tidlige Barndom.
De gik først i Skole hos en Lærerinde sammen
med Godsforvalterens, Forpagterens og Gartnerens
Børn, og da Ludvig viste særlig godt Nemme, blev
der for hans Skyld antaget en Huslærer i Skovridergaarden, saa at han kunde blive forberedt til Latin
skolen. Den første Huslærer, han havde, førte
Oehlenschlågers Poetiske Skrifter ind i Hjem
met, den anden lovpriste Grundtvig, hvis Sang
værk var hans kæreste Bog.
Da Ludvig var tolv Aar gammel, blev han sendt
til Herlufsholm for at gennemgaa den strenge
Skole, som det var at gaa hjemløs mellem store
Kammerater, der efter et sindrigt System tyraniserer
de smaa. Han maatte blandt andet døje Spot for
sin lollandske Tale, som han dog holdt saa trofast
ved, at den kunde spores lige til hans sidste Leveaar.
Han led stærkt af Hjemve og følte sig tit sørge
lig ene. Men denne Ensomhedsfølelse drev ham til
Gud, og i sine Overgangsaar gennemlevede han en
aandelig Vækkelse, der gjorde ham til en bevidst
Kristen og gav ham Trang til at vidne om sin Tro,
særlig naar han var paa Besøg i Hjemmet, hvor
Tankegangen før havde været uforstyrret rationa
listisk.
Da han i 1854 kom til København som Student,
var det for ham en Selvfølge, at han slog ind paa
det theologiske Studium, og saaledes fulgte han af
egen Drift den Vej, hans Moder havde ønsket for
ham.
14

UNGDOMS AARENE

et var paa et mærkeligt Tidspunkt, Ludvig Schrøder begyndte
sit theologiske Studium.
| I Begyndelsen af Aaret 1854
var Biskop Mynster død, og i
Slutningen af samme Aar fremtraadte Søren Kierkegaard
med sit lidenskabelige Angreb
paa den afdøde Biskop og hans
Efterfølger, H. L. M a r t e n s e n.
Den første Halvdel af det næste Aar blev optaget
af en voldsom Kamp mellem Kierkegaard og de
gejstlige Mænd, som tog Bisperne i Forsvar, og det
endte, som bekendt, med, at den navnkundige Tæn
ker opgav Studerekamrets Ro og de videnskabelige
Sysler for at føre en Slags Gadekamp paa Liv og
Død mod den officielle Kristendom og alle Stats
kirkens tusende „Levebrødre“.
Det maa ikke have været nemt for en ung
Mand, der læste til Attestats for siden at faa et lille
Embede i Kirkens Tjeneste, at maatte se saadannc
Stykker i Øjeblikket som Novellen om „Kandi
dat Ludvig From, der søger“.
Der var ikke saa faa unge Theologer, som af
Søren Kierkegaards blodige Ris lod sig skræmme
helt bort fra Præstegaardsidyllen, og der var andre,
som gennemgik en alvorlig Sjælekamp, inden de,
trods Søren Kierkegaard, turde gaa videre ad Præ
ste vej en.
Ludvig Schrøder fik naturligvis ogsaa et stærkt
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Indtryk af dette voldsomme Stormløb mod den bestaaende Kirkes Kristendom. Men det rokkede ham
ikke paa den Bane, han havde valgt sig. Han havde
selv for nylig gennemgaaet en alvorlig Sjælekamp,
der havde gjort det til en Samvittighedssag for
ham at blive Theolog. Han turde derfor trøstig
sige „Hus forbi!“ til de Vrængebilleder af Gejstlig
heden, som Kierkegaard malede. Han vidste i al
Fald med sig selv, at h a n ikke gik den Vej for et
Levebrøds Skyld, men fordi det var hans Trang at
aflægge et kristeligt Vidnesbyrd for sine Lands
mænd.
Men dertil kom, at Schrøder efter sin Natur
ikke var udsat for at blive henrevet af den ensidige
Subjektivisme, som var Søren Kierkegaards Styrke.
Han var altfor praktisk anlagt til at spinde sig ind
i tunge Grublerier over sin Sjæls indre Tilstande.
Langt snarere blev han ved Søren Kierkegaards Op
træden fyldt med en livsvarig Lede ved den falske
Dybsindighed, der smykker sig med Kierkegaardske
Talemaader, men i Grunden kun stammer fra Le
diggangens selvbehagelige Drømmerier.
For Schrøder var det aandelige Liv væsentlig et
Samfundsliv, som stillede Krav til Sjælens Arbejde.
Han indrømmede vel, at Ungdommen havde godt
af at leve en Stund i indadvendt Ensomhed for at
blive klar over sine Livsmaal. Men naar det no
genlunde var naaet, saa pegede han paa et virksomt
Liv i Menneskers Samfund som den rette Prøvesten
paa, om Ungdomssynet var ægte. Han vilde aldrig
indrømme, at et Menneske kunde tabe sit indre Værd
eller sin aandelige Enhed ved at give sig fuldt hen
i Samfundslivet og ufortrødent ofre sig for det fæl16

les Bedste. Det var tværtimod kun ad denne Vej,
at Synerne efter hans Mening lod sig virkeliggøre.
Med denne Livsbetragtning gik han uanfægtet
gennem den Kierkegaardske Skærsild og tog ivrigt
fat paa det theologiske Studium. Han følte Inter
esse for alle dets Fag og higede kun efter at blive
til Gavns dygtig i dem alle.
Selve Dogmatiken, som har været saa mange
andre til Plage, havde sin store Tiltrækning for
Schrøder, fordi det morede ham at sætte sig ind i
dens sindrige Tankebygning og klare sig dens ind
viklede System.
Han havde fra Ungdommen en Bygmesterhjerne
og var stadig sysselsat med at samle og afbinde
Tømmer til aandelige Huse. Men hans stærke Sans
for Livets Virkelighed dannede en sund Modvægt
mod hans Lyst til at bygge Systemer. Som Høj
skolemand plejede han at sige, at det bedste ved
Systemerne var, at de kunde rives ned, naar de
havde gjort deres Nytte, ligesom Stilladset tages
bort, naar den egentlige Bolig har rejst sig.
Derfor lod Schrøder sig ikke hilde i Dogmatisme,
men foretrak fra første Færd Historien, som gen
giver os det virkelige Liv i en anderledes paalidelig
Form end selv det bedst udtænkte theologiske Sy
stem.
Kirkehistorien var hans Yndlingsfag, og
deri blev han efterhaanden saa vel bevandret, at
han syntes egnet til Professor. — Da han i Som
meren 1860 havde taget sin theologiske Embeds
eksamen med en smuk første Karakter, lagde han
Planer til en Afhandling for Doktor- eller Licen
tiatgraden og valgte dertil en Skildring af Sællands
Ludvig Schrøder. 2.
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første evangeliske Superintendent, Peder Plade.
Det var vel dermed hans Tanke at dueliggøre
sig til en theologisk Lærestol. Men Livet, som han
stadig tog det største Hensyn til, førte ham snart
bort fra den lærde Bane, som han i visse Maader
syntes saa vel skikket for.
Sagen var, at Schrøder i sine sidste Studenteraar var kommen til at staa Grundtvig og hans
Venner meget nær og derigennem lidt efter lidt
havde ændret sit Livsmaal.
Han havde altid følt Ærefrygt for Grundtvig,
hvis Sangværk og Oversættelse af Sakse hørte til
hans lollandske Børnelærdom. Da han blev Student,
søgte han straks til Vartov for at høre Grundtvig
præke. Men da de fleste af hans Studenterkamme
rater foretrak Pastor B lædel ved Garnisonskir
ken, som den Gang samlede en stor Tilhørerkreds
ved sin Veltalenhed og kristelige Alvor, kom Schrø
der ogsaa snart til at søge derhen om Søndagen.
Der skulde vel ogsaa mere Modenhed, end man
tør forudsætte hos et helt ungt Menneske, til at
faa det rette Udbytte af Grundtvigs Præken og
Menighedslivet i Vartov.
Foreløbig fandt Schrøder sin bedste aandelige
Glæde ved Livet i Kammeraternes Kreds. Men det
er betegnende for ham, at han ikke, som de fleste
unge Mennesker, kunde nøjes med at skifte Ord
med Vennerne om personlige Oplevelser og poetiske
Stemninger. Han maatte organisere Vennekredsen
til et virksomt Arbejde blandt de andre Studenter,
ligesom han selv frivillig gjorde en Del Arbejde i
Oplysningens Tjeneste.
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Allerede som ung Student paatog han sig en
ulønnet Lærergerning ved Det forenede Vel
gørenhedsselskabs Drengeskole, der i mange
Aar blev ledet af den theologiske Kandidat Vil
liam Jacobsen.
Med et Par andre Studenter, der virkede ved
samme Skole, kom Schrøder paa en Skovtur i
Sommeren 1856 til at tale om, at der burde gøres
noget for at skabe en bedre Tone i Studenter
foreningen, saa at den kunde blive et virkeligt
Ungdomshjem for de mange hjemløse Studerende,
der levede i København.
I dette Øjemed dannede de den 10. Juli samme
Aar det saakaldte Samfund, som ikke vilde stille
sig udenfor den almindelige Studenterforening, men
virke som en opbyggelig Kraft indenfor dens Vægge.
Dette „Samfund“ udgav adskillige Smaaskrifter
om det rette Studenterliv og lod afholde Foredrag
med paafølgende Ordskifte. Betegnende for Schrø
der var det, at hans Bidrag til Virksomheden var et
Foredrag om Studenterlivets Historie i
Begyndelsen af det nittende Aarhundrede.
En anden Side af Samfundets Arbejde i Studen
terforeningen var musikalske Aftenunderholdninger,
der blev ordnede af den unge Student Ernst
Trier, som Schrøder ved denne Lejlighed første
Gang kom i personlig Berøring med.
Trier skaffede sig Hjælp hos flere af de yngre
Komponister, som derigennem blev bragt i Forbin
delse med „Samfundet“s Medlemmer, ligesom han
senere førte sine Studenterkammerater sammen med
adskillige unge Malere og Billedhuggere. Men dette
Samkvem med danske Kunstnere fik Schrøder ikke
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videre Del i, da han kun havde smaa Anlæg for det
æsthetiske Liv, der her mødte ham.
Blandt dem, som ydede Bidrag til de musikalske
Aftenunderholdninger, var ogsaa Studenterne Chri
stoffer Baagø og Jens Nørregaard, der
siden ligesom Schrøder og Trier traadte i Folkehøj
skolens Tjeneste.
Indenfor „Samfundet“ dannede der sig efterhaanden en mindre Kreds af unge Theologer, som
sluttede sig nøje sammen i en Forening, som blev
kaldt Lille Theologicum, og som gerne holdt
sine Møder paa Ernst Triers Kvistkammer i hans
Faders, Tømmerhandler Triers Ejendom paa Ve
sterbro.
Man kan vist sige, at Trier var Sjælen i denne
Kreds, og at Schrøder var dens aandelige Hoved.
Men for øvrigt var næsten alle Deltagerne livlige og
begavede Mænd, der hver gav sit ejendommelige
Bidrag til Kredsens Forhandlinger og kammeratlige
Samliv.
En af Triers Kunstner venner, C. D i r c k i n c kHolmfeldt, har gjort en morsom Tegning af
Lille Theologicum, som har faaet historisk
Betydning, fordi den giver gode Ungdomsbilleder
af en Flok Mænd, der siden fik en ledende Stilling
i den danske Folkehøjskole.
Længst til Højre sidder Frits W i b e r g, der i
mange Aar har været Præst i Silkeborg. Ved hans
Side ses Otto Jacobsen, som blev den første
Forstander for Frerslev Højskole i Hostrups An
nekssogn og siden Præst i Jylland. Til Venstre for
dem staar Ernst Trier i sin Slaabrok med den
opslaaede Bibel i Hænderne. I Forgrunden sidder
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.Lille Theologicum“.

med bøjet Nakke den unge Historiker og Theolog
Jens P a 1 u d a n-M u 11 e r, der fandt Heltedøden
ved Sankelmark. Derefter følger i Baggrunden med
Haand under Kind Christoffer B a a gø og ved
hans Side midt for Bordet Ludvig Schrøder.
Til Venstre Tor Schrøder sidder hans nærmeste per
sonlige Ven, Julius Schousboe, som døde tid
lig af Brystsvaghed. Derefter kommer Jens Nør
re ga ard, der blandt Vennerne gik under Navnet
„Tusindfryd“, fordi han altid spredte Liv og Mun
terhed omkring sig. Bag ham staar Reinhold
H c r t e 1, som var Søn af den kendte sønderjydske
Præst i Moltrup. For Bordenden staar Markus
D a m, der endte som Sognepræst i Thisted, og
foran ham sidder Schrøders Svoger, Ludvig Wag
ner, som glimrede ved sine gode Eksamener og
samtidig var en hjertelig Ven for enkelte af de
andre Unge.
Kunstneren har afbildet Schrøder som en
Slags Formand i Laget, siddende midt i Kredsen,
med Piben i Munden og Pennen i Haanden. Hans
smukke store Øjne hviler paa Ernst Trier, som
læser højt i Bibelen. Han har aabenbart været den,
som refererede Forhandlingerne og siden gav et
Overblik over deres Gang. Han synes ikke blot at
samle sine Tanker ved det, der læses, men at om
fatte hele Emnet med sin samlende Tanke. Schrøder
havde allerede den Gang noget af en Hærførers
Evne til at overskue Stillingen og give hver Ydelse
sin rette Plads i den store Sammenhæng. Hans
Ideassociationer var altid stærke og frugtbare, der
for var han en fortrinlig Leder af sine Venners
fælles Tankearbejde.
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Ved at se Morten Luthers Billede paa Væggen
mindes man om, at disse unge Mænd for Alvor
har drøftet kristelige Spørgsmaal med hinanden.
Man kan tænke sig, at Trier har kastet nye Tanker
ud, Jens Nørregaard har bragt Liv i Forhandlingen,
og Schrøder har samlet Udbyttet i en klar Over
sigt, mens hver af de andre har givet sit Besyv
med i Laget.
Lille Theologicum var ikke oprindelig nogen
udpræget grundtvigsk Kreds. De havde for Eksem
pel ikke villet optage Schrøders Ven Kristian
K ø s t e r imellem sig, fordi han var kendt som
Pære-Grundtvigianer. Men Udviklingen medførte, at
næsten alle Kredsens Medlemmer efterhaanden slut
tede sig til Grundtvig, og det Sammenhold, der var
iblandt dem, kendetegnes ved, at Overgangen til den
grundtvigske Anskuelse skete omtrent samtidig hos
dem alle.
Den første Gang, Grundtvigs Syn paa Kirkelivet
mødte Schrøder med overbevisende Kraft, var ved
det store nordiske Kirkemøde, som hold
tes i København i Juli 1857.
Dette Møde, som var et Led i Tidens Stræben
efter Ening af Nordens Folk, havde samlet mange
Hundrede Lægmænd og Præster fra alle tre nor
diske Lande. — Der var i Forvejen udarbejdet et
smukt Program med en Række forskellige Sager,
som skulde til Behandling. Men Programmet blev
ikke saa lidt forstyrret af den Omstændighed, at
der var en enkelt Sag, som var særlig brændende,
og som derfor dukkede frem den ene Gang efter
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den anden, mens helt andre Sager stod paa Dags
ordenen. Den var som en Glød, der var lagt paa
en Bunke “Papirer og brændte tværs igennem dem
allcsammen.
Dette Spørgsmaal, der samlede hele Mødets In
teresse om sig, var Grundtvigs kirkelige
Anskuelse og særlig hans Opfattelse af det le
vende Ords Betydning i Herrens Menighed.
Hine Aar var en frodig Foraarstid for Grundt
vigs danske Kristendom. En Flok unge Forkyndere,
der var ble ven hjertelig grebne af Vartovpræstens
aandelige Vidnesbyrd, var i de foregaaende Aar
bievne spredte som Præster og Lærere rundt om i
Landet, og hvor de kom hen, bragte de „den glade
Kristendom“ med Grundtvigs dejlige Salmer ud
iblandt Folk. Deres Tro paa Ordet af Herrens
Mund søgte de ikke at bevise med Steder af de
hellige Skrifter og Kirkefædrene, men de levede
saa tillidsfuldt paa den, at det Liv, der vaagnede
omkring dem, blev det kraftigste Vidnesbyrd om,
at de virkelig var i Pagt med Herrens Aand.
Rundt om samlede der sig voksende Kredse om
deres kirkelige Forkyndelse, og Salmesangen tonede
saa herligt fra deres Forsamlinger, at de skriftkloge
Theologers Indvendinger mod det grundtvigske Syn
paa Kristendommen blæstes bort deraf som gam
melt Støv og Løv i Skovbunden.
De højkirkelige Provster spurgte med Bekym
ring hinanden, om denne Grundtvigianisme med alt
sit Halløj og Hedenskab virkelig skulde erobre hele
den danske F'olkekirke. Rundt om, ved Møder, i
Blade, ved Skolestevner, Konventer osv., førtes
Kampen om dette Spørgsmaal, og allevegne syntes
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Grundtvigs Venner at sejre, fordi det Liv, der var
i dem, tog Kraften af selv den lærdeste Kritik, der
øvedes imod dem.
Denne Sejersstemning fik ogsaa Udtryk paa det
store nordiske Kirkemøde. Svenskerne, der intet
kendte til den grundtvigske Anskuelse, og Nordmændene, der ogsaa for en Del stod fremmede
overfor den, kunde ikke undgaa at mærke, at her
var et Spørgsmaal, som havde sat Ild i mange
Sjæle, og blev derfor ivrige efter at faa nærmere
Besked derom.
Det hændte Gang efter Gang under Mødets For
handlinger, at Talerne — udenfor Programmet —
kom ind paa dette Spørgsmaal. Men der var dog
især een stor Forhandling, som lod Gløden slaa op
i lysende Lue.
Dr. A. G. R u d e 1 b a c h, der i sin Ungdom havde
været Grundtvigs Vaabendrager i Kampen mod Ra
tionalismen, men som senere var udvandret for at
blive Superintendent i Glaucha i Sachsen, var nu
atter kommen til Danmark og sad som Sognepræst
i Slagelse.
Men under sit lange Ophold i Tyskland havde
han hærdet sit stive lutherske Lærebegreb til den
yderste Grad og havde staaet helt udenfor den fri
Udvikling af .Menighedslivet i Danmark, som skyld
tes Grundtvigs ejendommelige Tale om Kristendom
og Menneskelighed. Da Rudelbach ved sin Tilbage
komst mødte dette ny Livsrøre og denne danske
Form for kristelig Oplysning, forfærdedes han der
ved. Det var i hans stuelærde Øjne et farligt He
denskab, og han følte sig i sin Samvittighed for
pligtet til at gaa i Leding imod alle disse grundtvig
ske Sværmerier.
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I denne Hensigt traadte han frem paa det nor
diske Kirkemøde og søgte med hele Vægten af sin
grundmurede Lærdom at slaa et Slag for den ægte
gamle lutherske Bibeltheologi, der gør den hellige
Skrift til det egentlige Guds Ord og kun regner Kir
kens Vidnesbyrd for troværdigt, for saa vidt det
stemmer med Bibelen og lader sig udlede fra den.
Men imod Dr. Rudelbach fremtraadte en anden
højlærd Theolog, den nysudnævnte Biskop i Aal
borg, Dr. P. G. K i e r k e g a a r d, for paa sin selv
stændige Maade at paavise, hvor godt Grundtvigs
kirkelige Syn stemmer med Bibelens eget Vidnes
byrd om, hvor Livets Ord i Virkeligheden er at
finde.
P. G. Kierkegaard var en meget veltalende Mand,
og ved denne Lejlighed, hvor han maatte svare
uforberedt paa Rudelbachs velstuderte Foredrag,
kom han rigtig i Aande. Hans Ord var saa myndige
og hjertelige, saa højtidelige og stemnings rige, helt
igennem saa aandsbaarne, at der næppe var mange
i den store Forsamling, som ikke blev grebne deraf.
Men især gjorde hans Tale det dybeste Indtryk paa
de unge Theologer, som deltog i Mødet.
Schrøder har tit sammenlignet Virkningen af
denne Tale, som han hørte i sin gærende Ungdoms
tid, med den, som Henrik Steffens’ Forelæsninger i
1802—3 maa have gjort paa Datidens studerende
Ungdom. Ordet slog med samme Kraft og vakte en
Begejstring for Aandens usynlige Verden, som Til
hørerne aldrig kunde glemme.
Det var mindre de Beviser, som Biskop Kierke
gaard fremlagde for den grundtvigske Anskuelse,
der betog den unge Schrøder. Han var endnu ikke
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modnet til at danne sig et Livssyn paa dette Omraade. Men det var den umiddelbare Magt i det
levende Ord, som han her første Gang til Gavns
erfarede. „Det Ord, der hersker som en Konge
midt iblandt sine Fjender“, saa længe det føres
med Aandens Kraft.
Dette var en Oplevelse, som lod ham ane, hvilke
vældige Kræfter der ligger i det levende Ord. Og
det Spørgsmaal har i samme Stund dæmret i hans
Sind: Skulde j e g en Gang blive een af dem, der
kan føre Ordet i Aandens Kraft og derved virke til
Livsoplysning blandt mine Landsmænd? — Hans
Livskald meldte sig første Gang som et fagert Frem
tidssyn i hans Ungdoms Gæringstid.
To Aar efter holdtes der et nyt nordisk
Kirkemøde i Lund, hvor Biskop Tho man
der var Vært.
De fleste Medlemmer af Lille Theologicum var
ogsaa med til dette Møde, og her traf de danske
Studenter to norske, som fik meget at sige for
dem. Det var Herman Anker og Olav A r v es e n.
Disse to Nordmænd, som siden i Forening be
gyndte den første norske Folkehøjskole, Sagatun
ved Hamar, var tidligere end Schrøder og Trier
bleven helt tagne af det grundtvigske Livssyn, som
i Kristiania havde en udmærket Talsmand i Præ
sten W. A. W e x e 1 s.
Herman Anker var et fintfølende, stemningsfuldt
ungt Menneske af gammel dannet Slægt med store
Midler. Arvesen var en Bondegut, der sent var kom
met til Bogen, men som tog fat paa Aandslivet med
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al den norske Urkraft og havde megen Magt over
andre ved sin idealistiske Tankegang og skarptskaarne Veltalenhed.
I Thomanders store Bispegaard, hvorhen alle
Kirkemødets Deltagere var indbudt med kongelig
Gæstfrihed, sad disse to norske Studenter med deres
ny danske Venner i en lille Stue for dem selv og
taltes ved om „den kirkelige Anskuelse“, der frem
deles var Theologernes brændende Spørgsmaal.
Ludvig Schrøder kunde godt anerkende Grundt
vigs store Betydning, men med sit stærke Hang til
alsidigt Overblik fandt han dog, at han ogsaa maatte
give Skrifttheologerne Ret i mange af deres Paa
stande. Efter hans Mening gjaldt det om at tage
det bedste af alle Retninger, naar man skulde danne
sig en forsvarlig kristelig Livsanskuelse.
Men hertil svarede Arvesen paa sin afgørende
Maade, at det var en daarlig Vej til Forstaaelse af
Livet, naar man stillede sig selv udenfor for at
nippe til alle Retterne. Nej, giv dig helt til det
Livssyn, du vælger! Saa bliver der først rigtig Liv
og Enhed i din Anskuelse!
Denne Samtale blev ikke uden Virkning paa
Schrøder og de andre danske Theologer. — Da de
sejlede tilbage til København, kom Spørgsmaalet
igen paa Bane, og Ernst Trier prøvede at gøre nogle
Indvendinger imod den ensidige Grundtvigianisme.
Men da slog Arvesen ham paa Skulderen og raabte:
„Nej, men Saken er den, at du er fej, min Bror!
Du tør ikke give dig hen!“ — Og dette Skub drev
Trier helt over i den grundtvigske Lejr.
Denne Sejlads over Sundet blev ogsaa i andre
Henseender mindeværdig for Schrøder og hans Ven
ner. De kom til at sidde sammen med flere af
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Kirkemødets Deltagere paa Dampskibets Dæk, og
her tog Grundtvigs Svigersøn og Kapellan, P. O.
Boisen, Sæde iblandt dem.
De sang under hans Ledelse en Del Sange, og
derefter faldt de i Samtale om Grundtvig. Da Boi
sen mærkede de Unges Lyst til at gøre Grundtvigs
personlige Bekendtskab, slog han paa, at det maaske nok lod sig gøre at føre dem ind i hans Hjem.
— Nogle Dage senere, den 8. September, var det
„den Gamles“ Fødselsdag, og det blev da en Aftale,
at Lille Theologicum tilligemed flere Unge skulde
møde den Dag i Grundtvigs Have ved Gamle Konge
vej for at bringe ham en Hilsen i Sang og Tale.
Ved denne Lejlighed var Arvesen og Schrøder
Ungdommens Ordførere, og saaledes kom Schrøder
første Gang til at hilse personligt paa sin tilkom
mende Læremester.
Ungdomsstevnet i Grundtvigs Have blev Indled
ning til de Sammenkomster og Vennemøder, der
senere næsten aarlig blev afholdt omkring den 8.
September, og dermed aabnede der sig en god Lej
lighed for den gamle Præst og Folkemand til at
faa større Kredse af den yngre Slægt i Tale.
Det skyldtes især Grundtvigs tredje Hustru, Fru
Asta, at denne Lejlighed blev rigelig udnyttet. Hun
aabnede Hjemmets Døre, der hidtil havde været
temmelig tæt lukkede, og sørgede for, at saa mange
som muligt kunde samles om Gubben for at lytte
til hans erfarne og aandfulde Tale.
Ved hendes Hjælp lykkedes det i Vinteren 1860—61
at faa Grundtvig til at holde en Række Foredrag i
sit Hjem om Kirkens Historie for en talrig Tilhører
kreds, hvori Lille Theologicum dannede Kærnen. —
Anker og Arvesen var ogsaa med. De var samme
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Vinter komne til København for at afslutte deres
theologiske Studier, og Schrøder, som nu var Kan
didat, manuducerede dem trolig i Dogmatik og det
ny Testamentes Eksegese. Men det bedste Udbytte
høstede baade Nordmænd og Danskere i Vartov og
i Grundtvigs Stuer.
Ernst Trier har ofte udtalt sig om, hvilken Lykke
det var for de unge Mænd, der i Treserne gik ind
i Højskolens Tjeneste, at Grundtvig blev saa æld
gammel, at de kunde gaa til ham og søge Raad
hos ham i de første Aar, efter at de havde grundlagt
deres Skoler. Og Trier selv var vel nok den, der
flittigst gjorde Brug af den Adgang til at tale for
troligt med den Gamle, som havde aabnet sig fra
1860.
Schrøder var mere tilbageholdende og har vist
saare sjælden talt med Grundtvig under fire Øjne.
Men han var vel til Gengæld den, som fik det rige
ste Udbytte af at høre hans Foredrag i Hjemmets
Stuer.
Grundtvig fortalte Kirkens Historie paa en
helt anden Maade end de theologiske Professorer,
som det endnu kan ses af hans Opskrifter i KirkeSpejl. Han gav ikke lange Lister over Paver og
Bisper, Kættere og Kirkeforsamlinger. Det var ikke
den udvortes Kirkes Rammer, men det Kristenliv,
der levedes indenfor — og udenfor — dem, han
vilde fremstille. — Han samlede hele sin Fortælling
om det levende Guds Ord, som er det samme fra
første Færd, da Vorherre selv forkyndte det, og ind
til Tidernes Ende, men som skaber vidt forskellige
Virkninger efter de Folkeslags Natur, som det for
kyndes for. — Han afmalede med profetisk Kraft,
hvorledes Ordets Lys, som Herren satte i Stagen,
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bæres ud over den vide Verden og skaber Dag,
hvor det kommer, saa at Folkefærdene vaagner til
nyt Liv og hver med sin ejendommelige Tunge pri
ser den Gud, som kaldte dem fra Mørket til Livets
Lys. — Han fulgte det Fingerpeg, som han havde
fundet i Aabenbaringens Bog, og skildrede i Tids
følge de store Folkemenigheder i Jerusalem, Hellas
og Rom, blandt Angelsakserne, Tyskerne og Nord
boerne, hvis genfødte Levnedsløb danner Hoved
indholdet af Kirkens Historie fra Kristi Dage og
indtil vore.
Det var gribende, da han naaede til det nittende
Aarhundredes danske Kirkehistorie, hvori hans eget
Liv var saa stærkt indflettet, at han kunde gøre For
tællingen til en Række personlige Erindringer. Men
det var ikke mindre aandfuldt, hvad han sagde i
sine store Overblik over Oldtiden og Middelalderen.
Han færdedes saa hjemligt allevegne i Kirkehuset
af de levende Stene, fordi han talte ud fra en barn
lig Tillid til, at Ordet og Troen, Daaben og Nadve
ren er de samme nu og til alle Tider, og at vi i
Kraft af disse Herrens Gaver bor i Hus med hele
den kristne Menighed, som tæller alle ægte Kristne
blandt sine Børn.
Disse store Overblik med stadig Paavisning af
Ordets underfulde Evne til at vække og oplyse
Menneskelivet, disse dybe Sandheder om Grund
kræfterne og Hovedstrømningerne i Menneskeslæg
tens kristelige Levnedsløb — maatte i særlig Grad
tiltale Ludvig Schrøder, som i saa høj Grad var an
lagt for en saadan aandelig Betragtning af Tilværel
sens Sammenhæng. — Uden Tvivl fik han gennem
disse Foredrag den egentlige Indvielse til sin histo
riske Højskolegerning.
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Men da han først var kommet ind i Midtstrøm
men af Grundtvigs Livsanskuelse gennem den Gam
les eget mundtlige Vidnesbyrd, fik han ogsaa Lyst
til at granske de mange Skrifter, hvori Grundtvig
har udtrykt sin Tankegang og sine Syner, saa vidt
det kan gøres med Pen og Blæk. Og hertil fik han
en god Indledning i en Række historiske Foredrag,
som P. O. Boisen holdt om Grundtvigs Liv og
Gerning.
Schrøder havde kort efter sin Embedseksamen i
Sommeren 1860 faaet Fribolig paa Borchs Kol
legium og ernærede sig blandt andet ved at under
vise i Historie og Geografi ved Melchiors Borger
skole. Blandt hans Elever i denne Skole var den
senere Maler Axel Helsted, og da Helsteds Fa
der ønskede sin Søn privat undervist paa en friere
Maade, paatog Schrøder sig dette Arbejde.
Kofoeds fragmentariske Verdenshistorie, som var
bleven brugt i Skolen, blev nu lagt til Side, og
Schrøder prøvede første Gang at fortælle Oldsagn
og Myther for sin Lærling, der kunde faa Brug for
saadanne Kundskaber paa sin vordende Kunstner
bane.
Derved kom Schrøder ikke blot til atter at gen
nemlæse Grundtvigs Oversættelse af Sak
ses Danmarks krønike, som han allerede
havde kendt som Barn, men det førte ham ogsaa
til at studere Nordens Mythologi fra 1832,
hvis Indhold fik den allerstørste Betydning for hans
tilkommende Livsgerning som Højskolemand.
Grundtvigs store Mythologi er ingenlunde, som
man skulde tro, et Arbejde, der fortrinsvis stiler
paa at give videnskabelig eller poetisk Oplysning
om de gamle Nordboers religiøse Forestillinger i
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den graa Oldtid. Nej, Grundtvig bruger kun Mytherne som et Sindbilledsprog for folkelige Grund
tanker, der i højeste Grad vedkommer Nutiden og
Fremtiden.
Maalet med hans Værk er saa langt fra at lokke
Folk til at drømme sig tilbage i de svundne Tider,
at det tværtimod helt igennem er hans Sigte at
vække sine Landsmænd til Klarsyn over Nutidens
Kaar og til mere Virkelyst i de kommende Dage.
Der er næppe skrevet nogen Bog af et mere „ak
tuelt“ Indhold end denne Mythologi. Det vrimler i
den med ny Ideer, som senere er bleven virkelig
gjorte. Til at fremstille sine Tanker har Grundtvig
med kongelig Frihed brugt de gamle Gudesagn uden
smaaligt at spørge, om de oprindelige Mythesmede
vel har tænkt det samme derved som han. Men
han har gjort det med en sikker Følelse af, at han
aandeligt var i Samklang med dem, der først dig
tede Mytherne, fordi den samme muntre og virk
somme nordiske Kæmpeaand rørte sig i ham som
i dem.
Nordens Mythologi er skrevet, mens dens For
fatter var rigtig i Aande efter sine Englandsrejser i
1829-31.
Den indledes med det navnkundige R i m b r e v
til nordiske Paarørende, hvori han myndigt
nævner Frihedsloven som Vilkaar for alt aandeligt
Virke.
Frihed lad være vort Løsen i Nord!
Frihed for Loke saa vel som for Thor!
Frihed for alt, hvad der stammer fra Aand,
Som ikke ændres, kun arges ved Baand!

Derefter følger en stor Afhandling om Univer
salhistorisk Vidskab, hvori Grundtvig første
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Gang giver et nogenlunde tydeligt Omrids af d e n
folkelige Højskole, som han søgte at faa
rejst i Sammenhæng med den folkelige Friheds
udvikling, som var indvarslet ved Frederik den
Sjettes Forordning om raadgivende Stænder af 28.
Maj 1831.
Som bærende Kraft i en saadan Højskole nævner
Grundtvig ligeledes første Gang ret tydeligt det le
vende Ord paa Modersmaalet, som alene kan
vække Folket af Dvale og give det en ægte Livs
oplysning.
Endelig tegner han i næste Afsnit, som kaldes
Nordens Kæmpeaand, et mægtigt Billede af
den usynlige Kraft, der har gjort sig gældende i
Nordboernes Liv gennem de skiftende Tider, og som
nu ventelig vil komme til at ytre sig som Histo
riens Aand, der henter al sin Oplysning fra det
virkelige Liv og vil klare Menneskeslægtens samlede
Erfaring gennem en stor videnskabelig Høj
skole, der som et Himmelbjerg i Norden vil kaste
Straaler af sit Lys til Jordens fjerneste Egne.
Til nærmere Belysning af disse Grundtanker bru
ges derefter de enkelte Myther, som fortælles med
meget Liv og Lune og anvendes sindrigt paa vor
Tids Forhold.
Her har vi Kilden til al den Bragesnak, som
brugtes i Folkehøjskolerne for en Menneskealder
siden, da det var daglig Skik at fortælle en Mythe
eller et Eventyr og siden „udlægge“ det fortalte med
Henblik paa Tilhørernes jævne Forestillingskreds
og Tankegang.
Disse Mytheudlægninger er, som bekendt, utallige
Gange bleven kritiseret af Højskolens Modstandere
og blev vist ogsaa tit gjorte paa en usmagelig
Ludvig Schrøder. 3.
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Maade. Derfor bruges de næsten aldrig mere i Nu
tidens Højskoler.
Men Ludvig Schrøder var een af dem, som virke
lig kunde fortælle og anvende Mytherne i grundt
vigsk Stil til Oplysning for Ungdommen. — I denne
Form havde han første Gang mødt de folkelige
Grundtanker. Derfor faldt det ham ogsaa naturligt
at gengive dem for andre i det samme mythiske
Billedsprog.
Med Grundtvigs Nordens Mythologi foran sig
drak han sig en „Asarus“, som vel egentlig blev
Festen i hans Ungdomsliv, fordi han derigennem
hævedes op til et højere og videre Udsyn over alle
Livets Forhold.
I sin Barndom havde han ubevidst inddrukket
Kærlighed til Folkets Sag gennem Fortællingen om
den praktiske Bondeven, Grev Christian Reventlow.
Nu fik denne Kærlighed et højere Aandspræg, sam
tidig med at han kom til Forstaaelse af, at det
ypperste Middel, hvormed vi kan tjene Folkets Sag,
er det levende Ord, som trænger Tilhørerne til
Hjertet og derinde vækker en Handlekraft, som
bærer Frugt paa alle Livets Omraader — ogsaa de
mest haandgribelige.
I sin Begejstring over Grundtvigs Mythologi be
gyndte Schrøder at holde mythologiske Foredrag for
de andre Kandidater paa Borchs Kollegium. Dette
blev mindet i en Sang, der blev sunget ved et Af
skedsgilde for Schrøder og Nutzhorn. Schrøder
nævnes som den, der „fremmanede Valhals høje
Gudekreds“ og derved havde staaet iblandt sine
Kammerater som
— Hejmdal selv at skue,
Vækker god i Morgenrødens Lue.
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Ved at komme i Forbindelse med Grundtvig, lytte
til hans Ord og læse hans Værker oplevede Schrø
der saaledes, hvad han siden yndede at kalde A a ndens Skabertime, og som han mente, kunde
times ethvert ungt Menneske, naar det i en lykkelig
Stund mødte den Aandsaabenbaring, som var egnet
til at fylde Sjælen med et virkeligt Livskald.
Det var mer end en festlig Taleblomst, at han
nu stod „som Hejmdal selv at skue, Vækker god i
Morgenrødens Lue“. Det var virkelig Sandhed med
Hensyn til hans aandelige Stade. Han havde af
Grundtvig lært at vende sit Blik til den Morgenrøde,
som Oplysningen skaber over Folkelivet, og han
stirrede betaget paa den store Arbejdsmark derude,
hvor han selv skulde være med til at bringe Lyset
til sejerrigt Gennembrud.
Naar han nu mindedes det Ord, han kendte saa
godt fra sin Barndom,
— at Adel kan en Bonde være,

saa var det med Ildhu efter at være med til at kalde
dette Adelskab frem hos det jævne Folk ved Ordets
Kraft.
Overfor dette Fremtidsmaal falmede den Krans,
han før havde higet efter ad den lærde theologiske
Bane. Nu skønnede han, hvor langt herligere det
vilde være at træde i Folkeoplysningens Tjeneste,
selv om det kom til at koste Kamp og snarere vilde
indbringe ham lærde Folks Foragt end Bifald. Her
laa hans Kald, det følte han fra Dag til Dag vissere,
og da det indvortes havde klaret sig for ham, kom
ogsaa det udvortes Kald og stadfæstede hans Hjertes
Raad.
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----------------------- GIFTERMAAL OG
HØJSKOLEGERNING I RØDDING
—

ø d d i n g Højskoles Forstander,
Sofus Høgsbro, var i 1858
bleven Folkethingsmand, og det
viste sig i Længden vanskeligt for
ham at forene Skolegerningen
med den politiske Virksomhed.
I grundtvigske Rigsdagskredse
havde han gjort Bekendtskab med
den dygtige Kandidat Schrøder og
traf nu den Aftale med ham, at han i de to sidste
Maaneder af Aaret 1861 skulde være midlertidig
Lærer paa Rødding under Forstanderens Fraværelse.
Derved fik Schrøder et Indblik i Højskolens Virk
somhed og nogen Øvelse i at tale til de unge Karle
fra Landet, som samledes der. Men det vigtigste Ud
bytte, han vandt ved dette første Besøg paa Rød
ding, var dog hans personlige Bekendtskab med en
anden Lærer derovre, nemlig den theologiske Kan
didat Jens Lassen Knudsen.
Knudsen var Søn af en bondefødt Kreaturhand
ler i Ribe og havde i sin første Ungdom truffet
Christen Kold, som den Gang var Huslærer for
Knudsens Broderbørn i Forballum. Under fortro
lig Omgang med denne mærkelige Mand var han
bleven kristelig og folkelig vakt og havde senere
som Student i København udviklet sig videre under
stærk Paavirkning af Grundtvig.
Han havde nu i flere Aar været Lærer paa Rød
ding. Men da han delte Koids Syn paa det folkelige
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Oplysningsarbejde, saae han med meget kritiske
Øjne paa den Skole, han selv virkede ved, og som
helt igennem var præget af Christian Flor.
Flor yar efter Knudsens Mening ikke nogen ægte
Højskolemand, og om Rødding sagde han, at den var
meget „national“ og meget „liberal“, men meget lidt
„folkelig“ og endnu mindre „kristelig“. Nej, da var
Kold en anderledes Karl! Knudsen higede kun efter
at byde Rødding Farvel for saa at drage over til
Fyn og holde Højskole sammen med Kold.
I denne Stemning traf Schrøder ham, da han
kom til Rødding i November 1861, og det var da
naturligt, at de to kom til at tale meget sammen
om Kold.
Schrøder blev stærkt optagen af alle de slaaende
Træk, som Knudsen kunde fortælle om Koids Per
sonlighed og Virkemaade. Havde han hos Grundt
vig hørt en Del om, hvad der er Folkelighe
dens højbaarne historiske Indhold, saa fik han
nu gennem Fortællingen om Kold Blik for dens
jævnere Side, saaledes som den udtrykte ^ig i Me
nigmands daglige Tankegang, naar den blev gennemklaret af Aandens Lys.
Da han hørte, hvorledes Kold kunde hjælpe de
Unge til „at lære sin Gud og sig selv at kende“ —
uden at rykke dem op af den Muldjord, hvortil de
naturlig var bundet, slog det ham, at her laa det
rette Greb, hvormed Grundtvigs Oplysning kunde
bringes i Forbindelse med Menigmands Liv. For
Kold var det lykkedes at rodfæste Folkehøjskolen
saaledes, at den for Fremtiden vilde blive en orga
nisk Side af Folkets fortsatte Udvikling.
Schrøders praktiske Sans sagde ham ogsaa, at det
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var et stort Fortrin ved Koids Fremgangsmaade, at
han levede fuldt ud sammen med sine Elever, ikke
alene talte til dem og sang med dem, men spiste
ved samme Bord som de, ja, sov, ugift som han
var, i samme Tagkammer som alle de Unge, mens
Røddinglærerne kun mødtes med deres Elever i
Skolestuen og overlod det til en Økonom at sørge
for deres Bespisning osv.
I den Fremstilling, Schrøder paa sine gamle
Dage gav af sin Højskolevirksomhed, i Skriftet Den
nordiske Folkehøjskole, siger han, at det
bedste Udbytte, han fik af de to Maaneders Samliv
med J. L. Knudsen, var, at Knudsen fik ham til
„fuldt ud at optage det Koldske Program, at Høj
skolen først og fremmest skulde virke vækkende og
oplivende, og at det ikke saa meget var Kundska
berne som en til Livet svarende Oplysning, Læreren
ved Foredrag og Samtaler skulde meddele“.
Det laa dog ikke for Schrøder at slutte sig blindt
til den Koldske Retning i Folkehøjskolen. Han saae
klart .nok, at ogsaa Røddingskolen havde sine For
trin, (Som det gjaldt om at optage ved Siden af det,
man kunde lære af Kold.
I Rødding blev der givet en anderledes omfat
tende Oplysning, end Kold magtede, baade i Modersmaalet, Historien og Naturkundskaben, og gemnem Foredrag over disse Emner var der Mulighed
for en aandelig Paavirkning, som kunde give Ele
verne et langt rigere Indtryk af Menneskelivet i det
hele, end Kold kunde meddele gennem Beskrivelsen
af den mindre Livskreds, hvori han havde gjort
alle sine Erfaringer.
Ligesom Schrøder havde følt sig frastødt af dem,
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der søgte at efterligne Søren Kierkegaard i paataget
Dybsindighed og unyttigt Grubleri, saaledes havde
han nu et skarpt Blik for den Fare, der kunde
ligge i at efterligne Kold. Ja, hans Natur var saa
forskellig fra Koids, at han ligefrem manglede For
udsætninger til fuldt ud at værdsætte denne geniale
Mand efter hans Fortjeneste, og da de senere mødtes
i den samme Livsgerning, gjorde Kold det heller
ikke let for Schrøder at komme paa en venskabelig
Fod med ham.
Kold erkendte selv, at han var langt bedre egnet
til at oplive end til at oplyse Ungdommen.
Han var egentlig mere Sjælesørger end Lærer, mere
af en folkelig Vismand end af en historisk Fortæl
ler. Schrøder var derimod helt igennem Skole
mand. I hans Øjne dannede den jævne, paalidelige
Fortælling om Slægtens Liv Skolens sunde daglige
Brød. Dertil knyttede han helst, hvad han for øvrigt
havde at sige til aandelig Oplysning, mens „det
subjektive“ kun spillede en Rolle for ham, for saa
vidt det kunde tjene til at gøre de Unges Sind mod
tageligere for del Livsindhold, der er Menneske
hedens eller i al Fald vort eget Folks aandelige
Fælleseje.
Gennem sit første Indtryk af Højskolen i Rød
ding og Knudsens Fortælling om Koids Skole paa
Fyn dannede Schrøder sig den Forestilling, at det
gjaldt om at skabe en levende Forening af de to
Retninger, som havde gjort sig gældende i den
ældre Højskole. Koids vækkende Tale med dens
dybe Sans for Sjælelivet og de aandelige Livskilder
maatte forenes med Røddingskolens historiske Un
dervisning. Først gennem deres levende Sammen39

smeltning vilde den grundtvigske Skoletanke være
fuldt ud virkeliggjort, og dertil følte Schrøder sig
særlig kaldet.
Gennem sit personlige Forhold til Grundtvig og
sin flittige Granskning af hans Skrifter vilde han
desuden være i Stand til at bringe langt flere af
Mesterens Tanker med ind i Højskolegerningen, end
nogen af hans Forgængere magtede, og dermed er
den tredje Strømning angivet, som efter 1864 var
med til at danne Indholdet af Højskolens Oplysning.
Schrøders særegne Betydning for Højskolens Ud
vikling bestod for saa vidt mindre i, at han tilførte
den ny Ideer. Men det blev hans Styrke at samle
alle de Midler, der var forhaanden, til et fyldigere
Arbejde i samme Aand, som den ældre Skole havde
virket i. Og dette kom i det hele til at præge de
grundtvigske Højskolers Virksomhed fra 1864 til
Aarhundredets Slutning.
Da Schrøder var kommen tilbage til København,
holdt han i Begyndelsen af 1862 et Foredrag
om Folkehøjskolen, som fik en afgørende Be
tydning for hans Fremtid.
Han havde ved Tilbagekomsten til Vennerne i
Hovedstaden efter eget Sigende „talt meget aabenmundet ud om alle de Skrøbeligheder, han gennem
Knudsens Briller havde set ved Skolen i Rødding.“
Og dette havde efter Forlydende stemt Etatsraad Flor temmelig kritisk overfor den unge
Kandidat, som med hans Minde havde vikarieret
derovre.
Imidlertid holdt Schrøder efter P. O. Boisens
Opfordring det nævnte Foredrag i Dansk S a m 40

fund, der havde sine Møder i Møllen ved Vester
port, og her fik han Lejlighed til at udtale, hvordan
hans Tanker om Højskolesagen havde formet sig
under Paavirkning dels af de Koldske Lærdomme,
Knudsen havde tolket for ham, dels af Grundtvigs
Afhandlinger, der havde endnu mere Betydning for
ham, dels endelig af de faa Erfaringer, han selv
havde gjort i Rødding.
Mødet begyndte med, at P. O. Boisen fortalte et
Stykke af en islandsk Saga. Under dette kom
Etatsraad Flor ind i Salen. — „Da jeg saae
hans hvide Hoved“, har Schrøder siden fortalt,
„havde jeg en Følelse af, at nu skulde Slaget
staa. Men jeg talte alligevel med frit Mod om
Folkehøjskolens Oprindelse, dens Historie, dens
Maal og dens Midler, og oplyste et og andet ved
Smaatræk fra Rødding. — Da jeg var færdig, rejste
Flor sig og sagde, at ingen var nærmere til at takke
mig for mit Foredrag end han. Hvad jeg havde sagt,
var talt ud af hans Hjerte. — Da følte jeg, Slaget
var vundet.“
Efter det Indtryk, Flor her havde faaet af Lud
vig Schrøder, nærede han ingen Betænkeligheder
ved, trods hans Ungdom, at tilbyde ham Pladsen
som Forstander paa Rødding, da det nu
var givet, at Høgsbro ikke længere vilde fortsætte
sin Virksomhed derovre.
Samtidig rejste J. L. Knudsen over til Kold, og
da der altsaa ogsaa skulde skaffes ham en Afløser,
gjorde Schrøder det til Vilkaar for at tage Stillingen
som Forstander, at hans Fælle fra Borchs Kolle
gium Heinrich Nutzhorn maatte følge med
som Lærer i Knudsens Fag.
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H. Nutzhorn, der er født den 20. Februar
1833, hørte til Schrøders samtidige i det theologiske
Studium. Men han var ikke særlig knyttet til den
Kreds, der samledes i Lille Theologicum, skønt han
kendte de fleste af Deltagerne godt. Han havde nem
lig sit Hjem i København, hvor Faderen var Læge,
og følte derfor mindre Trang end Provinsianeme
til at søge Tilhold i Kammeraternes Lag. Men da
han som Kandidat kom til at bo paa Borchs Kol
legium, blev Schrøder og han gode Venner, og
Schrøder, som havde Evne til hurtig at opdage, hvad
Folk duede til, skønnede snart, at han ikke kunde
faa nogen bedre Medhjælper i Højskolearbejdet paa
Rødding end Nutzhorn.
For det første havde Nutzhorn Lyst og Evne til
at sætte sig grundig ind i Historie og Dansk. Men
det var dog nok især, fordi han var kyndig i Tone
kunsten, at Schrøder saa gerne vilde have ham
med sig. Grundtvig havde nemlig ofte fremhævet,
hvor vigtigt det var, at Folkesangen fik en rumme
lig Plads ved Siden af Folketalen i den ny Ungdoms
skole. De to skulde følges som et Duepar, overalt
hvor Oplysningen bredte sig i det danske Folk.
Nutzhorn var meget musikalsk og havde hos A.
P. B e r g g r e e n sat sig særlig ind i den folkelige
Tonekunst. Derfor har han ogsaa senere kunnet
virke overmaade meget til Folkesangens Genfødelse
og Udbredelse i Landet.
Men der var en tredje, mere personlig Grund,
hvorfor det var Schrøder saa magtpaaliggende at faa
Nutzhorn til Medarbejder. Han vidste nemlig med
sig selv, at han let kunde bruse over, naar noget
gik ham imod, og at han havde meget svært ved at
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Charlotte Schrøder, født Wagner.

gøre det godt igen, naar han i sin Hidsighed havde
saaret andre. Fra Barnsben savnede han Evnen til
at vise Hjertelighed i sit Væsen, selv naar han følte
stærk Trang dertil og bittert fortrød Følgerne af sin
Heftighed. — Men Nutzhorn var et overmaade elsk
værdigt og roligt Menneske, der med sit ligevægtige
Sind og sin milde Munterhed kunde gyde Olje^aa de
Vande, der var kommen i altfor stærkt Røre, naar
Schrøder foer op.
Det var derfor velbetænkt af Schrøder at faa
Nutzhorn med sig til Rødding og senere til Askov.
De to Mænd har paa den smukkeste Maade udfyldt
hinanden og virket i venlig Forstaaelse gennem
mere end fyrretyve Aar.
Men den bedste Hjælper i Højskolegerningen fik
Schrøder dog i sin unge Hustru, CharlotteWagner, med hvem han holdt Bryllup den 24. Sep
tember 186 2, umiddelbart før han tiltraadte Stil
lingen som Forstander for Rødding Højskole.
Charlotte Wagner var født den 29. Sep
tember 1812. Hendes Fader var Oberstløjtnant F.
C. M. Wagner, som døde under Krigen i 1849. Mode
ren, Oberstinde Charlotte Wagner, født M a nthey, kom saaledes til at staa ene i mange Aar som
Opdrager for sine fem begavede Børn. Men hun
havde Vilje og Kræfter til at skabe et udmærket
Hjem for dem trods sin Enkestand.
Fru Wagner var en sjælden munter, hjertelig og
forstandig Kone, der paa sine gamle Dage, som
Bedstemoder i Askov, hjalp væsentligt til, at
det personlige Menneskeliv kunde hævde sin Ret
ved Siden af Folkeligheden i Schrøders Skolehjem.
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Datteren Charlotte, eller Lotte, som hun
kaldtes af sine nærmeste, var svagelig i sin Op
vækst. Hun fik et daarligt Ben, maatte ligge længe
til Sengs og siden gaa med Krykker, indtil hun blev
en 14—15 Aar gammel. Men i hendes svage Legeme
boede der en livlig Sjæl med rige Evner. Sygdom
men hindrede hende fra regelmæssig Skolegang, men
gav hende til Gengæld en ejendommelig personlig
Udvikling og forædlede hendes Følelser til en usel
visk Glæde ved at gøre andre godt.
Den medførte ogsaa, at hun i sin halvvoksne Al
der kom i Huset hos Præsten P. A. Fenger i Slotsbjergby, der var gift med hendes Moster, og i dette
gode Præstehjem lærte hun at elske Grundtvigs Sal
mer og den danske Kristendom, som Grundtvig og
hans Venner forkyndte.
Som ved et Under fik hun pludselig sin Førlig
hed igen og kunde kaste Krykkerne, mens hun en
Dag gik alene ude i Præstegaardshaven. Kort efter
vendte hun tilbage til sin Moder i København, hvor
hun blev konfirmeret 1857. Og samme Dag saae
hun første Gang Schrøder, der kom for at besøge
hendes Broder Ludvig.
To Aar efter blev de forlovede, den 24. Oktober
1859. Charlotte betænkte sig nok nogle Dage, inden
hun svarede Ja til Schrøders Frieri. Maaske har
hun, der nu stod i sin fejreste Ungdom med gen
født Lyst til Livet efter Barndommens trange Aar,
været lidt ængstelig for at binde sig til en Bejler,
hvis Liv syntes præget af den tungeste Alvor. Men
i al Fald overvandt hun snart — til sin Moders
Glæde — denne Ængstelse, og hun kom aldrig til at
fortryde, at hun gav ham sit Ja.
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Fru Schrøder var en højtbegavet Kvinde, som fik
den største Indflydelse paa sin Mands Udvikling og
Livsgerning. Hendes rige, varme Hjertelag og hen
des udprægede kvindelige Ynde tilførte hans Liv,
hvad han som moderløs var gaaet Glip af i sin
Barndom.
Deres Samliv blev fra første Færd overmaade
rigt. „Der er vel faa Mennesker“, siger Schrøder i
et Mindeskrift om sin Hustru, „der har lait saa
meget sammen i deres Forlovelsestid som Charlotte
og jeg, og det fortsattes, efter at jeg var bleven Høj
skoleforstander, og vi havde holdt Bryllup den 24.
September 1862.“
Han fik en lærvillig og udmærket Tilhører ved
sine Forklaringer af Højskolens folkelige Opgave,
og mens hun lyttede til ham og indskød sin Mening
en Gang imellem, fik han uvilkaarligt et varmere
Sind for Opgaven ved hendes inderlige Deltagelse
og ungdommelige Ytringer af et fromt og stemnings
fuldt Hjertelag.
Sikkert har „Sagen“ været det Emne, deres mange
Samtaler mest drejede sig om.
Det laa ikke for Schrøder at tale vidt og bredt
om sine personlige Følelser. Men alligevel fik hans
Forlovelse den dybeste Indflydelse paa hans per
sonlige Liv.
Den fulde Fortrolighed, som hans yndige unge
Brud gav ham, aabnede første Gang rigtig hans Øjne
for den underfulde Magt, der ligger gemt i en god
Kvindes Hjerte, og han fik et Syn for Mildhedens
Majestæt, som han før kun svagt havde anet.
Naar Schrøder siden talte saa gribende om det
kvindelige, om Hjertets Ret, om Kærligheden som
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„den rolige Kilde for Kræfternes Elv“, — saa følte
man, at han havde lært det gennem Samlivet med
sin Hustru. Hun var det Kvindespejl, hvorfra
han hentede sine Syner og Betragtninger, selv om
han gerne iklædte dem Mylhernes Dragt og knyttede
Talen til Freja eller een af hendes oldnordiske
Døtre, som Signe i Jomfruburet eller Sigrid med
Sløret.
Ludvig Schrøder og Charlotte Wagner fik talt
sig godt sammen. De var to meget forskellige og
hver for sig selvstændige Mennesker. Men det lykke
des dem at blive saa inderlig forenede i deres
Hjerteliv og i deres aandelige Syn paa Folkets Sag,
at selv deres nærmeste Venner aldrig sporede nogen
indbyrdes Uenighed imellem dem.
Særlig maatte man beundre den Magt, hun øvede
over ham, naar Vreden truede med at bringe ham
ud af hans gode Skind overfor andre. Midt i hans
Opbrusning var et mildt Ord fra hendes Mund nok
til straks at dæmpe ham. Ja, hun behøvede kun at
lægge sin Haand paa hans Skulder, saa var Bjørnen
atter tam. Den brummede ikke en Gang ved saaledes at blive standset i sin voldsomme Fremfærd.
Deres lykkelige Samliv satte sit Præg paa al
Schrøders historiske Tale. Den Kendsgerning, at
der stod en varmhjertet Kvinde ved hans Side, hver
Gang han fra Aandens Højder saae ud over Menne
skelivet, lagde Livskraft og Varme i hans Syn paa
alle Forhold.
Før havde han været lovlig tilbøjelig til at danne
forstandsmæssige Rammer om alle Udsigter eller i
al Fald nøjedes med at kaste Fantasiens flygtige
Skær over det Liv, han paa Afstand beskuede. Men
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nu blev han i Glæden over det Menneskeliv, han
lærte at kende hos sin Brud, fyldt med mandig
Evne til at gøre Synerne langt mere virkelighedstro
og livfulde. Mindet blev en dyb Kilde, Haabet en
dejlig Fortrøstning. Aanden svævede ikke længer
som en Sky paa Himlen, men sænkede sig ned for
at binde sig til Hjertelivet og vise sine Virkninger
i Menneskers Hjem her paa Jorden.
Det havde været Grundtvigs stadige Tale, især
paa hans gamle Dage, at den Oplysning, han havde
varslet om, aldrig blev rigtig levende, før D an ekvinden tog sig den til Hjerte.
Han mente dermed, at der skulde være Hjemlivs
varme over det historiske Syn. Vi maatte lære at
elske Fædrenes Minde med den samme levende Kær
lighed, hvormed en god ‘Kvinde omfatter sin nærme
ste Slægt. Hendes Hjertelag maatte gennemstrømme
Fortidsminderne, gennemtone Folkesangen, levende
gøre Fremtidshaabet, inden Livsoplysningen kunde
straale i sin fulde Glans.
Men netop til en saadan hjertelig Opfattelse af
Folkelivet var Fru Schrøder skabt. — Hun var ikke
een af disse fantastisk-sentimentale Kvinder, som
glemmer Pligterne i Hjemmet for at tale løst be
gejstret om de internationale Samfundsspørgsmaal.
Hun vedblev hele Livet igennem at være en pligt
tro og virksom Hustru og Moder, der aldrig tilside
satte de nærmeste Krav for at sværme i det blaa.
Men det var hendes særegne Gave, at hun kunde
udvide det hjemlige Hjertelag uden at opløse dets
Kærne og efterhaanden omfatte hele den store
Folkesag, som hun ved sin Mand førtes ind i, med
husmoderlig, grundmenneskelig Varme og Kløgt.
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Hun havde det Sind, som Grundtvig kaldte paa,
da han sang, særlig til Danekvinderne:
Lytter I, som end har Lyst
Til at høre Havfrusangen,
I hvis Barm er end et Bryst,
Hvælvet efter Bølgegangen,
I hvis Aarer end en Flod
Slynger sig iblandt Kærminder
Af det danske Hjerteblod,
Rosenrødt i Liljekinder!

Ogsaa hendes Ydre: hendes storladne Ansigts
træk, der næsten altid overstraaledes af et vindende
Smil, de milde, kloge Øjne, og hele hendes anselige
Skikkelse, som hun forstod at smykke med en jævn
men smagfuld Klædedragt, — gav hende Præg af
en ægte Danekvinde. Og hendes aabne, indladende,
ligesom favnende Væsen virkede dobbelt velgørende
overfor det tunge Alvorspræg, der gerne hvilede
over hendes tankefulde Husbond.
Schrøder og hans Hustru blev ofte sammenlig
nede med Gudeparret O d i n og Fr i gga i Valhal,
som han skildrede dem i sine mythologiske Fore
drag.
Han selv var et livagtigt Genbillede af den grub
lende Ravne-As, der pønser paa Raad imod Valhals
Vaade.
Hans sorte Haar, der groede langt ned over den
store Pandehvælving, og det stærke Skæg, som gik
højt op under Øjnene og bølgede helt ned paa hans
brede Bryst, gav ham et næsten mystisk Præg af
indesluttet Visdom, der dog stundom mildnedes kønt,
naar et stort Smil krusede Skægget og lagde en
straalende Glans i hans smukke Øjne. — Han kunde
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sidde længe uden at mæle et Ord, mens Tankerne
gik tungt i hans Indre, og de fleste Bordgæster saae
hen til ham med en vis ængstelig Ærbødighed for
„Alfader med Gimlesmilet“.
Men Spændingen løstes, naar Husfruen tog Plads
ved hans Side med Haanden paa hans Skulder og
et hjertevindende Smil til Folket omkring dem. —
Hun var den moderlige Frigga, som tænkte kærligt
paa alle i Salen, og som altid stod sin Husbond bi
med lykkelige Raad, som hun hviskede ham i Øret,
hver Gang han drog ud til Ordkamp med de hund
vise Jætter.
Fru Charlotte Schrøder løste en Opgave, som
maatte være meget vanskelig for en ung køben
havnsk Dame. Hun skabte Typen for en Højskole
moder paa Landet. Medens Schrøder kunde tage C.
Kold og andre til Forbillede, var hans Hustru hen
vist til selv at udforme sin Livsgerning. Kold havde
nemlig ingen Kone, som hun kunde lære af, og paa
Rødding levede Lærernes Koner ganske „privat“.
Men det laa netop for Fru Schrøder at gøre noget
stort og festligt ud af Stillingen som Husmoder i
Ungdomsskolen og Værtinde ved de mange offent
lige Møder, som blev indrettede paa Højskolen.
Det gjaldt om at skabe en storstilet Hjemlighed,
som svarede til de ny Former for folkeligt Fælles
liv. Og det lykkedes udmærket for Fru Schrøder
at give Sammenkomsterne paa Askov et saadant
Præg.
Hun var aldrig mere glad og saae aldrig skøn
nere ud, end naar hun sad for Borde i den festlig
smykkede Hal. Væggene var prydede med Flag og
grønne Kranse, og der laa Blomster paa de lange
Ludvig Schrøder. 4.
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Bordes hvide Duge, som var dækkede med Gildes
mad af den Slags, som velstaaende Bønder brugte
til deres Høstgilder, kraftig og vel tillavet Kost, men
selvfølgelig uden al Overdaad eller fine Kræserier,
Naar da Fru Schrøder bød alle hjertelig velkom
men og siden rejste sig for at holde een af sine
smaa stemningsfulde Taler, da var hun i Sandhed
Festens Dronning og evnede at gøre alle feststemte
omkring sig.
Mennesker samler paa mange forskellige Ting.
Nogle samler paa Knapper, andre paa Frimærker,
paa Penge eller Bøger, Malerier eller sjældne Plan
ter. Men faa Mennesker har haft saa højbaaren en
Samlerlyst som Fru Schrøder, — Hun samlede
paa Festen
Da Anders Pedersen og Augusta Busck, der var
Lærerfolk paa Askov, havde fejret deres Bryllup i
Forstanderens Hjem og siden var rejst med Schrø
der og Nutzhorn til England, skrev Fru Schrøder
til sin Mand derovre: „Jeg er meget glad ved, at
der nu igen har været lagt en køn Fest ind under
vort Hjems Omraade. Vi faar efterhaanden en køn
Samling Minder af den Slags.“
Ja, Kæden af Kærminder
Man sagtens prise tør;
Jo stærkere den binder,
Des friere den gør;
Jo længer den mon vare,
Des mindre staar den Fare,
Des gyldnere den bli’r!

Det var Fru Schrøders storsindede og ægte
kvindelige Tankegang, naar hun flettede de skønne
Fester ind i Skolens daglige Liv, som en fyldig
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Blomsterkrans, der blev hængt fra Bue til Bue i
Skolens prunkløse, men højtidelige Samlingssal,
Men over Festens Glans glemte hun aldrig det
daglige Livs mangfoldige Pligter. Hun havde lært
af sin Moder, hvad der kræves af en dygtig Kvinde
indenfor Hjemmets Døre. Hun satte en Ære i at
have rigeligt og godt Linned og Dækketøj og sørgede
altid for, at der var gode Varer i Husholdningen.
Hun passede selv de Syge og havde kærlig Omtanke
for alle, ikke blot for Mand og Børn, men for sine
hundrede Husfæller og for de smaa Nabofolk i
Byen. — Ingen kunde være en bedre Hjælper, naar
der var Nød paa Færde, ved Barnefødsler, eller
naar der indtraf Sorg, som truede med at nedslaa
Menneskers Livsmod.
Hendes moderlige Hjertelag favnede meget vidt,
og fra den hjemlige Kreds gik hendes Følelser ud
til de tusende Hjem, til hendes Landsmænd Nord
og Syd for Grænsen. Ja, de udspændte sig efterhaanden til alle Nordens Lande, uden at blive
uægte, — selv om de stundom fik et lidt højere
Sving, et lidt mere „schwungvollt“ Præg end hos
andre danske Kvinder.
Hele denne rige Natur udfoldede sig selvfølgelig
ikke straks, da Fru Schrøder som tyveaarig fulgte
sin Mand til Rødding. — Det var først i Aarenes Løb,
og især efter at de i 1865 havde begyndt deres mere
selvstændige Gerning i Askov, at hun rigtig blomst
rede i sit Bo og voksede til at blive een af Dan
marks aller betydeligste Kvinder.

I det tidlige Foraar 1862 besøgte Schrøder og
Nutzhorn sammen med I. L. Knudsen Ko Ids
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Skole i Dalby og blev der en Ugestid for at
sætte sig ind i, hvorledes han underviste og levede
med sine Lærlinge.
Schrøder blev meget optaget af Koids Foredrag
og lagde især Mærke til, hvad han sagde om Fan
tasien, Følelsen og Forstanden, som de tre „Gribetøjer“, hvormed Hjertet kan modtage Bud fra Aan
dens Verden.
Derimod lykkedes det hverken den Gang eller
senere for Schrøder at komme i et venskabeligt For
hold til Kold. — Han fik Indtryk af, at Kold var en
Enspænder, der ikke kunde have nogenlunde jævn
byrdige Medarbejdere ved sin Side, og som over
vældede sine Elever i den Grad med sin særegne
Personlighed, at det ofte kunde koste dem Aar af
deres Liv, inden de rigtig kom til sig selv igen.
Kold sagde bagefter om Schrøder og Nutzhorn,
at de var to smaa theologiske Kandidater, som vel
ikke kunde gøre nogen Skade, — det skulde da
være, hvis de fik Fingre i nogle Elever, som ellers
vilde være komne til h a m.
Denne Dom tyder ikke paa, at Kold saae en
værdig Eftermand i Schrøder. Men det var jo ogsaa
mere vigtigt, at Schrøder erkendte, at Kold var Høj
skolens Foregangsmand, og lærte saa meget af ham,
som kunde forenes med hans egen Personlighed,
hans større Oplysning og hans mere „objektive“
Syn paa Tilværelsen.
Paa Frederik den Syvendes Fødselsdag, den 6.
Oktober 186 2, holdt Schrøder sit første Fore
drag som Forstander paa Rødding Højskole, og der
efter virkede han og Nutzhorn trolig sammen, indtil
Krigen i Foraaret 1864 standsede deres Skolegerning.
52

Fra 1863 var Fru Schrøders Søskendebarn, Dyrlæge
Rasmus Fenger, ogsaa Lærer paa Rødding.
Stedets Sognepræst var H. Sveistrup, der var
Discipel af Grundtvig og hørte til Birkedals og Peter
Larsens nærmeste Venner. Han stillede sig straks
paa den venligste Fod til de ny Røddinglærere og
hjalp dem med at komme noget mere i Lag med
Omegnens Folk, som før kun havde haft lidt med
Højskolen at gøre.
Sammen med Sveistrup fik Schrøder saaledes
bragt en Række offentlige Møder i Stand og fik til
dette Øjemed bygget en Sal ved Højskolen, som
senere i mange Aar blev brugt som Kirke af den fri
Menighed, der samlede sig om Cornelius Appel.
Forøvrigt maatte Schrøder naturligvis i mange
Maader rette sig efter den Overlevering, som raadede paa Rødding Højskole, og kunde langt fra
røre sig saa frit som senere i Askov, hvor han be
gyndte paa bar Bund og ganske anderledes var sin
egen Herre. Men han følte heller ikke Trang til
store Ændringer, saa længe han sad i Rødding, fordi
han først maatte skaffe sig nogen Øvelse og Erfaring,
inden han prøvede nye Veje.
Aaret 186 4, som greb saa dybt ind i hele det
danske Folks Liv, maatte i særlig Grad blive skæbne
svangert for Højskolen i Rødding, som laa midt i det
omstridte Land, og hvis Opgave det netop var at
ruste den danske Ungdom i Sønderjylland til Kamp
mod det tyske Uvæsen.
Det var derfor intet Under, at denne Skole ikke
kunde faa Lov til at fortsætte sin Gerning i Fred,
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da Preusserne og Østrigerne oversvømmede Nord
slesvig efter Danevirkes Rømning.
Begge Schrøders Brødre gik frivillig med i Kri
gen. Men selv følte han sig ikke egnet til Soldater
tjenesten. Han troede vel ogsaa, at han gjorde
Fædrelandet mere Gavn ved at blive paa sin ud
satte Post saa længe som muligt for at styrke Søn
derjyderne med en god dansk Tale.
I Begyndelsen af Krigsaaret havde hans unge
Hustru født sin første Søn, som fik Navnet Jens
efter Farfaderen, og Fru Wagner var rejst til Rød
ding for at hjælpe sin Datter med Barnet og Hus
holdningen.
Een af Fru Wagners Sønner var med i Krigen
som ung Løjtnant, og de Breve, som han vekslede
med sin Moder, blev opsnappede af Tyskerne, som
derved fik den Tro, at den gamle Frue sad inde
med hemmelige Oplysninger om Krigsførelsen. En
sildig Aften mødte der en Deling tyske Soldater i
Rødding Højskolegaard og afhentede Fru Oberstinden til skarpt Forhør i Kolding. Men hun svarede
saa klogt og klart, at de blev nødte til at lade hende
vende tilbage til Rødding den næste Dag.
Da Højskolen efterhaanden opløstes af sig selv,
idet nogle af Eleverne gik i Krigen, og andre søgte
tilbage til deres Hjem, fik Schrøder sin lille Familie
ført til København og tog selv Tjeneste som en
Slags Degn hos Feltpræsten Peter Rørdam, der
holdt Gudstjeneste for de danske Soldater i Middelfartegnen og paa Panserbatteriet „Rolf Krake“.
Schrøder kunde her faa Lejlighed til at tale for
adskillige af Hærens Menige og Underofficerer, lige54

som Ernst Trier, der paa samme Tid virkede som
„Feltdegn“ ved andre Hærafdelinger.
Under Vaabenhvilen i August 1864 kom Schrøder
til sin Familie i København og maatte bo som Gæst
hos sin Svigermoder i den følgende Vinter, da han
ikke selv havde noget Levebrød eller „visse Værelser“.
Men hans Landflygtighed og delvise Lediggang
stjal ikke Modet fra ham. Han gennemgik netop i
dette Sorgens Aar en rig Udvikling, der forvissede
ham om, at der var meget nyt i Gære i Danmark,
mange gode Spirer, som brød frem. — „Det er en
Tid, da der kan gøres noget,“ skrev han i et Brev
fra Slutningen af Krigsaaret.
Disse lyse Forventninger til, at der af Neder
laget skulde vokse Daad til Folkets Oprejsning og
Fremgang, blev heller ikke skuffede, og Schrøders
eget Skolearbejde i den følgende Menneskealder blev
een af de værdifuldeste Indsatser i det Oprejsnings
værk, der nu kom i Gang.
Først nu var han af Livets Alvor bleven rette
lig indviet til sin Manddomsgerning og havde faaet
en Baggrund at virke paa, som lod Ordets Lys
skinne klarere og stærkere end før.
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DE FØRSTE AAR 1 ASKOV

fter Fredsslutningen kunde Høj
skolegerningen i Rødding, der nu
var i Preussernes Vold, ikke fort
sættes saaledes, som Schrøder øn
skede. Men det stod ham klart,
at han snarest muligt maatte se
at finde en Plads lige Nord for
den nye Grænse, hvor han frem
deles kunde arbejde for dansk
Oplysning hos Sønderjyderne, der nu mere end
nogensinde trængte til at styrkes i en levende Brug
af Modersmaalet.
Der var Spørgsmaal om flere Steder, hvor en
saadan Højskole kunde rejses, men til Lykke valgte
Schrøder at slaa sig ned i Askov, hvor Hans
Jokum Lauridsen fra Vejen havde gjort ham op
mærksom paa, at der laa nogle ret gode Bygninger
fra en nedlagt Gaard, som kunde faas til Leje paa
billige Vilkaar og siden købes for nogle faa Tusende
Kroner, hvis det lykkedes at faa Skolen godt i
Gang paa dette nye Sted.
Tiden har viist, at Schrøders Højskole netop
kom paa sin rette Plads oppe i Askov. Det er gan
ske vist langt fra Kysten og ikke i nogen særlig
frugtbar eller naturskøn Egn, den kom til at ligge.
Men der er vide Udsigter til alle Verdenshjørner og
særlig ud over Landet Syd for Kongeaaen, som
Skolens Mænd ogsaa aandelig talt havde for Øje.
Askov Højskole er som et Træ, plantet
midt i Jylland, med Roden fæstet i den sønder56

jydske Jord. Derfra strømmer Livskræfterne til dets
Stamme, og dette giver Skolen en historisk Stilling i
Kampen med Ord og Aand for Modersmaalet og
Folkelivet, saa langt mod Syd, som den danske
Tunge bruges og elskes.
Paa denne Grund kan Træets Krone brede sig
vidt i de nordiske Lande, der altid vil føle deres
Broderskab bedst, naar deres Sønner og Døtre mø
des dær, hvor der hver Dag kæmpes paa Liv og Død
for at værge det nordiske Folkesprog imod de frem
medes Vold.
Af alt, hvad der er vokset frem i vort Fædre
land efter 1864, er der næppe noget, der staar i saa
inderlig Sammenhæng med Krigens Følger som
denne Højskole, som netop er grundlagt dær, hvor
Kampen endnu føres.
I Foraaret 1865 flyttede Schrøder med Hustru
og Barn ind i deres tarvelige, straatækte Bolig i
Askov By, som den Gang kun bestod af tre Gaarde
og nogle faa Huse, lejrede om et Gadekær med
vindaabne Marker til alle Sider.
Gamle Etatsraad Flor havde sat sig i Be
vægelse for at skaffe Midler til den ny Skole og
samlede godt 8000 Kr. i dette Øjemed. Derfor kaldte
Schrøder Skolen FlorsHøjskole, som det endnu
staar skrevet over Hoveddøren. Men det var ikke
Meningen dermed, at Flor skulde have nogen Del i
Ledelsen af Askovskolen.
Nej, her var Ludvig Schrøder selv Manden for
det hele, og det følte han og hans Medlærere som
et stort Fremskridt, at de kunde handle aldeles frit
i alle Henseender og søge at skabe en folkelig Høj
skole heltud efter deres eget Sind.
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Det var vist ogsaa en Lykke, at denne ny Høj
skole begyndte saa smaat og jævnt i det ydre.
Den kunde derved bedre rodfæste sig i folkelig
Henseende og, efterhaanden som den voksede, forme
sig sundt efter Livets Krav.
Fru Schrøder yndede senere, da Askov var bleven
en stor og berømt Anstalt, at dvæle ved Mindet om
den ringe Begyndelse, som efter hendes Erfaring
havde været Kilde til megen Velsignelse,
Allerede i Sommeren 1865 holdt Schrøder og
hans Hustru, med nogen Hjælp af hans yngre
Broder Johannes, Højskole i Askov for en Snes
unge Kvinder, der mest var fra den nærmeste Om
egn, saa at de kunde sove og spise i deres Hjem.
Og denne første Sommerskole blev til lige stor
Glæde for Lærere og Elever.
Fru Schrøder gik med til alle Foredragene og
færdedes i Pigernes Kreds fra Morgen til Aften, sang
og talte med dem, lærte dem at sy og satte sig nøje
ind i deres personlige Livsforhold. For hende selv
blev det en udmærket Skole, og for de unge Piger
blev disse Sommermaaneder uforglemmelige ved de
res rige og lyse Minder.
Næste Vinter kom Nutzhorn og Fenger til
Askov, og Skolen fik et mere fast, velordnet Præg.
Hver af de tre Lærere holdt daglig et Foredrag,
som var beregnet til at vare i to Timer (!), og det
var ingen ringe Sum af Oplysning og nyttige Kund
skaber, som allerede den Gang blev budt Askov
Højskoles Elever. Det kendtes fra første Færd, at
denne Skole stilede paa at give en mere omfat
tende Undervisning, end Kold nogensinde havde
gjort.
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Det blev ogsaa snart et levende Ønske hos Schrø
der at faa Lejlighed til at arbejde i længere Tid
end fem Maaneder med nogle af de Elever, han fik;
der var i de følgende Vintre stadig en lille Flok tid
ligere Højskoleelever blandt Skolens Lærlinge, og
dem blev der givet en særskilt Undervisning i flere
Fag, som kunde føre dem videre i Kundskabsfylde
og aandeligt Selvarbejde.
Men trods disse smaa Udvidelser af Højskolens
Virksomhed var det selvfølgelig Hovedsagen for
Schrøder at tale til Vækkelse og Oplysning paa al
mindelig folkelig Grund og med de historiske Fore
drag som vigtigste Middel dertil.
Schrøder var i disse Aar stærkt optaget af at frem
stille en folkelig Sjælelære gennem de nor
diske M y t h er s Billedsprog, og de, som hørte ham
tale om saadanne Emner, var siden tilbøjelige til
at mene, at han aldrig naaede saa nær ind til de
Unges Hjerte paa noget andet Omraade, som naar
han holdt sine mythologiske Foredrag. Her mødtes
hans egen Ungdom med Tilhørernes i Glans af hele
Nordens fagre Ungdomssyner.
Han begyndte gerne med at fortælle de gamle
Gudesagn og gjorde det med jævne Midler, men i
stærk Stemning. Man mærkede snart, at han selv
var med i Fortællingen, gennem det Liv og den
Varme, hvormed han gengav Mythens Træk.
Han kunde fremstille de komiske Optrin med
meget Lune og gottede sig selv synligt derved. Men
større Virkning gjorde dog Fortællingen, naar Talen
kom til at dreje sig om den djærve Kraft eller
den milde Ynde. Da kunde man skønne, at Talerens
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Sjæl blev lagt i Ordene, og at denne Sjæl var rig
paa stærke Følelser.
Der var en bred mandig Styrke i Foredraget,
som af en brusende Strøm, og der lød inderligt
milde og ømme Ord, som med varsom Hu rørte
ved det dybeste og lønligste i Ungdommens Sind.
Siden anvendte han de Billeder, han havde ma
let, til at kaste Lys over Nutidens Menneskeliv og
især til at vejlede de Unge til Forstaaelse af, hvad
der rørte sig i deres eget Indre.
Denne Mand, som kun saa daarligt kunde tale
fortroligt med de enkelte, som søgte ham under
fire Øjne, han havde gennem sine Foredrag et løn
ligt Stævne med mangen Sjæl. Hver enkelt syntes,
at der blev talt særligt til ham, og den Stilfærdig
hed, den dybe Hensynsfuldhed, den kærlige Tone,
hvori Ordene faldt, gjorde samme Virkning, som
hvis Tilhøreren havde siddet alene med Schrøder
i en ensom Krog. Til Gengæld krævede han ogsaa,
at der skulde være saa stille i Stuen, naar han
talte, at man kunde høre en Knappcnaal falde til
Jorden. Naar blot een af Tilhørerne viste sig ad
spredt og urolig, var det meget svært for Schrøder
at fortsætte Talen, især naar han færdedes i de
dybere Egne af Sjælens Liv.
Han forstod mesterligt at anvende Mythens Bil
leder paa forskellige Sider af Nutidens Liv uden
nogensinde at gøre sig skyldig i de platte Udlæg
ninger, som saa mange „Emtejægere“ dengang for
syndede sig med. Han behøvede ikke at udvande
eller smaahakke de smukke gamle Sagn for at gøre
Talen forstaaelig. Han talte sine Tilhørere til Hjer
tet, og det gav Forstaaelsen. Selv naar han kom
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ind paa dybe Spørgsmaal, kunde de følge ham,
fordi det var Dybderne i Menneskesindet, han talte
til. Han aabnede Indblik i de Unges eget Væsen, og
havde han først mødt dem derinde, kunde han let
tere bagefter faa dem med i de store Udblik over
Menneskeslægtens Liv, hvormed han gerne sluttede
Talen.
Han kunde lempelig bøje Y g d r a s i 1 s Grene
saa langt ned, at de Unge kunde drikke Duggen af
dens Blade, og naar de var vederkvægede deraf,
kunde han løfte deres Blik til et stort Skue over
hele det ærværdige Træ, der staar i de gamle Gudesagn som et mægtigt Genbillede af Menneskeslægten
med dens underlige Skæbne.
I Schrøders første Højskoleaar var Ungdomslivet,
som det føres „stille og indadvendt i Tanke og
Drøm“, hans vigtigste Emne. Men han mindede
altid om, at dette indre Liv ikke er givet os til syge
ligt Selvbehag eller tungsindig Grublen over Sjæ
lens Gaader. Han sluttede altid Talen med en kraf
tig Henvisning til det virkelige Livs Opgaver, som
vi er kaldede til at løse. Og han advarede stærkt
imod den Vildfarelse, at det indre Liv bedst be
vares ved at indestænges og døves for de Krav,
som Samfundet har til den enkelte.
Nej, midt i Livets Kamp, naar den da føres i
en god Aand, til Menneskehedens Gavn, vil vor per
sonlige Udvikling først kunne fuldbyrde sig sundt
og godt.
Schrøder kunde pege paa det latinske Ord: „Jeg
er et Menneske, og intet menneskeligt er mig frem
med“, som en klar og smuk Regel for den rette
Livsudvikling. Men han fandt ligesom Grundtvig,
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at de gamle nordiske Gudesagn giver det dybeste
og rigeste Billede af et nordisk Menneskeliv ogsaa
i vore Dage, og derfor gav han helst sine Sjæleraad
i Mythens Iklædning.
Ved Siden af de mythologiske Foredrag gav
Schrøder ogsaa en Fremstilling af Menneske
slægtens Levnedsløb gennem en anselig
Række historiske Foredrag, især om Oldtiden og
Middelalderen. Det var ham derved om at gøre at
fremstille Tidernes Gang i et stort samlet Overblik
og siden afmale enkelte Tidsrum og Hovedskikkel
ser mere indgaaende. Saaledes dvælede han især
ved Apostelliden, Folkevandringen, Korstogene og
Morten Luthers Dage. Men det var dog først paa
den udvidede Højskole, at disse verdenshistoriske
Skildringer blev hans egentlige Hovedemne.
Derimod var der et Stykke af Historien, som hele
hans Liv igennem vedblev at være et Yndlingsemne
for ham selv og hans Tilhørere, og det var Grundt
vigs Levned, som han fortalte i Sammenhæng
med det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede.
Schrøder blev ofte spøgefuldt kaldt Professor
i Grundtvig, og han kunde selv optage Udtryk
ket med en Henvisning til, at der i Italien fandtes
„Professorer i Dante“ og i England „Professorer i
Shakespeare“.
Han havde gjort omfattende Studier af Grundt
vigs Skrifter og læste stadig i dem for at høste nyt
Udbytte deraf til Gavn for Folkets Oplysning.
Grundtvigs Navn gik overordentlig tit over hans
Læber, og der var næppe et eneste større Spørgs62

maal, som han ikke havde stillet i Lys af Grundt
vigs Udtalelser derom.
Men naar overfladiske Kritikere heraf sluttede, at
Schrøder kun var Grundtvigs Eftersnakker, saa var
det en ualmindelig grov Fejltagelse.
Han var ganske vist en stor Beundrer og hen
given Lærling af Højskoletankens Ophavsmand. Han
havde en rørende og urokkelig Tro paa, at alt,
hvad Grundtvig havde ytret om Aandslivet i det
hele og om Folkeoplysningen i Særdeleshed, var
værd at lægge sig paa Hjerte og handle efter.
Da der i Foraaret 1878 holdtes et stort Møde i
Tivolis Koncertsal, hvor Ludvig Schrøder og Jens
Nørregaard slog til Lyd for Tanken om en offentlig
Højskole i Sorø, brugte Schrøder et Billede, som
viser, hvorledes hans Stilling var til hlele Grundtvigs
aandelige Virke.
Han anvendte nogle Ord, som Grundtvig havde
skrevet i Ravnegalderet om sig selv som
— den gamle Skjald,
Som løbe lod Spaastikken,
Hvor nu i Mag, paa Bjerg, i Dal,
Stensættes dybe Brønde.

Grundtvig er her lignet ved „den kloge Mand“,
som kan vise Vand med en Vidjekvist eller Spaastikke. Han skred hen over Danmarks Land, og
hvor Kvisten bøjede sig imod Jorden, gav han et
Vink, i Vers eller Prosa, om, at dær kunde man
trøstig grave, der skulde nok vise sig at være rige
Kilder i Grunden. — Selv gravede den gamle Skjald
ikke. Han pegede blot paa Vældene og gik videre
fort. Men det lønnede sig at følge hans Varsler og
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grave dær, hvor han havde peget. Der var allid rige
Muligheder i hans Skjaldeord.
Derfor mente Schrøder, at der laa en Hovedop
gave for Folkeoplysningens Venner i at udnytte
disse Muligheder ved et grundigt Arbejde paa de
Steder, hvor Spaamanden havde viist Vand. Og
dette var netop en slaaende Betegnelse for, hvor
ledes Schrøder selv i hele sin Skolegerning stræbte
at følge Grundtvigs Fingerpeg til Gavn for det
menige Folks Oplysning.
Her var ikke Tale om Eftersnak, men meget mere
om Fortsættelse og Virkeliggørelse af, hvad der
hos Grundtvig tit kun fandtes som en let henkastet
poetisk Antydning.
Schrøders Stilling til Grundtvig er den samme,
som enhver Folkehøjskolemand maa tage overfor de
danske Digtere og andre aandelige Banebrydere. —
Vi er Profetiens Fortolkere og Digtningens Herolder.
Vi skal bringe det aandsbaarne Ord, der gerne hyller
sig i Lystaager og svæver Menigmand for højt, nær
mere til det virkelige Liv, saa det kan finde frugt
bar Anvendelse hos dem, der ikke umiddelbart kan
drage Næring af Stormændenes Syner.
Et saadant Mellemled er uundværligt for Aandens
Arbejde i et Folk, og der hører særegne Gaver til at
gøre Tjeneste som saadanne Budbringere. Men netop
deri laa Ludvig Schrøders Styrke.
Han kunde optage en Linje af et grundtvigsk Digt
og udvikle dens Indhold saaledes, at Tilhørerne kom
til at se langt større Rigdom i den end før, og han
kunde føre de Tanker, den rummede, saaledes ind
i det daglige Livs Forhold, at Sangens Ord kom til
at mane Daaden frem som aldrig før.
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Det er for Eksempel Schrøder, der har gjort den
Linje af Bjarkemaalet:
Dag og Daad er Kæmperim,

til Ordsprog iblandt dygtige Folk i Danmark.
Naar det med Rette kan siges, at Schrøder skyldte
Grundtvig næsten alle sine Hovedtanker, ja, skyldte
ham saa meget, at hans Livsgerning havde været
utænkelig, dersom Grundtvigs ikke var gaaet forud,
saa kan det med samme Ret siges, at Grundtvig og
saa skyldte Schrøder overordentlig meget.
Hvor mange af Grundtvigs Digte og Afhandlinger
vilde ikke have ligget hen som ulæste Tryksager,
hvis ikke Schrøder havde udmøntet deres Indhold
og gjort det gangbart i den folkelige Oplysnings
Tjeneste!
Men en saadan Udnyttelse sker ikke ved at gen
tage og snakke efter. Den kræver tværtimod en
selvstændig Ordfører, som kan bringe Indholdet
videre paa sin ejendommelige Maade. Og Schrøders
Ord havde det afgjorte Fortrin for Grundtvigs, at
de trængte stærkere ind paa Livet af Folk og stadig
stod paa Springet til at slaa over i Handling. Ved
ham blev Grundtvigs folkelige Budskab bragt ud til
Tusinder, mens det uden ham maaske kun havde
naaet til Hundreder.
Schrøder gjorde Brug af Grundtvigs Ord og Tan
ker i næsten alle sine Foredrag. Men han samlede
hele sin Fremstilling om ham, naar han fortalte
hans Levned som en Ledetraad gennem de to
sidste Menneskealdres Historie i Danmark.
Især efter Grundtvigs Død i 1872 fortalte Schrø
der ofte om ham og gjorde det saa vidtløftigt, at det
Ludvig Schrøder. 5.
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stundom tog 30—40 Timer at komme hans Liv
igennem.
Man kunde synes, at det var lovlig meget at ofre
paa en enkelt Mands Historie. Men naar man
husker, at Grundtvig paa sin lange Løbebane kom i
Berøring med næsten alle aandelige Forhold i Lan
det og selv deltog stærkt i Folkets historiske Liv,
hvori han paa flere Omraader var Hovedpersonen,
vil man finde det ret naturligt at samle den folke
lige Historiefortælling om hans Person.
En Fremstilling af Folkets Liv gennem en Lev
nedsskildring af Folkets aandelige Høvding vil altid
blive mere livfuld, poetisk og ægte menneskelig end
de sædvanlige populære Historier, som ligeligt ud
deler deres Paragrafer til alt og alle, men paa intet
Punkt bringer Læseren ind paa Livet af Livet selv.
Og Folkehøjskolens Lærere har jo desuden den
gunstige Stilling, at de ikke forbereder til nogen Eks
amen og ikke behøver at spørge nogen Myndighed,
hvorledes de skal undervise, men roligt kan tage
sig Forlov til at tale om, hvad de vil, naar der kun
er saa meget Liv og Lys i Talen, at den kan samle
Ungdommen om sig.
Dær, hvor Folkets Trang møder Læ
rernes Evner, dær ligger Højskolens
Gerning, — sagde Schrøder i det Foredrag, hvor
med han i 1872 indledede en Forhandling om Høj
skolesagen, som holdtes paa Universitetet i K r i stiania. — Som den praktiske Mand han var,
vidste han tilfulde, hvad Sagen gjaldt, hvor han
skulde sætte sin Kraft ind, og hvilke Midler der var
de virksomste til Sagens Fremme.
Det gjaldt om at faa Ungdommen rigtig i Tale
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for at virke paa Sjælene i den „Aandens Skaber
time“, som Ungdomstiden bør være. — Delte søgte
han i sin Kristianiatale at oplyse med Eksempler fra
navnkundige Mænds Erindringer om deres egen Livs
førelse, og det var egentlig Hovedsummen af al
Schrøders pædagogiske Visdom.
Som gammel Mand sluttede han sin historiske
Fremstilling af Den nordiske Folkehøj
skole med de Ord :
„Som Barndommen har sin Ejendommelighed,
der ikke maa krænkes, saaledes har den voksne
Ungdomstid sit Særpræg, og det er Folkehøjskolens
Opgave at værge derom og gøre denne Alder saa
rig i sig selv og derved saa frugtbar for Fremtiden
som mulig. Jo bedre den kan hjælpe de Unge til
at finde den Livsanskuelse, de kan hvile i, og finde
den Gerning, de kan trives ved og tjene Samfundet
med som Led i Slægtens store Kæde, desto mere vil
det blive forstaaet, at den har en Fremtid i stedse
større Kredse — her hjemme i Norden og efterhaanden videre ud i Verden.“
At dette Program var godt, naar det blev ud
ført i Aand og Sandhed, derom vidner den stærke
Vækst, der kom i Askov Højskoles Gerning. Skolen
fik straks en Mængde Elever. I Halvfjerdserne
naaede deres Tal over 150 i eet Skolehold, og sam
tidig kom Schrøder til at staa i det almindelige Om
dømme som Folkehøjskolens første Mand efter
Koids Død i 1870.
Men dette skyldtes ikke udelukkende hans dygtige
Arbejde i Foredragssalen og Skolestuen. Det hang
ogsaa sammen med, at han mer end nogen anden
havde sin Opmærksomhed henvendt paa den al67

mindelige Folkeoplysning og ivrigt prøvede nye
Veje til at fremme den.
Folkehøjskolen er jo ikke alene en Læreanstalt
for Ungdommen. Den har ogsaa fra Grundtvig
arvet den Opgave at virke for et sundt aandeligt
Liv hos Folket i det hele. — Grundtvig var en Pro
fet, og den Skole, han stiftede, tør vel kaldes en
Profetskole, for saa vidt den altid fostrer Mænd,
som har Trang til at staa paa Udkik, spejde efter
Fremtidsmuligheder, kæmpe for at klare de store
Livsspørgsmaal og i det hele være Vejledere, i
større eller mindre Stil, for Folket paa dets aandelige Bane.
I den Henseende var Schrøder enestaaende som
Udkiksmand og som Mærkesmand, naar det gjaldt
et tidssvarende Fremskridt.
I Begyndelsen virkede han især for det opbygge
lige og oplysende Arbejde, der naturligt kunde finde
sit Midtpunkt paa Folkehøjskolen. Senere kom kir
kelige og sociale Spørgsmaal, Landbrugets Udvik
ling, Handelens og Haand værkets Fremme, ja, hver
en Sag, som spiller en Rolle i Folkets sunde Liv,
til at indgaa under hans aarvaagne Overvejelser
af, hvad der kunde tjene hans Landsmænd til
Baade.
Da Kold var død, optog Askov den Virksomhed,
han havde øvet til Læreres Oplysning i Ferietiden.
I en lang Række Aar blev der i August holdt saakaldte Lærermøder, der gerne varede i 14 Dage.
I disse Møder deltog mange ældre Højskolevenner,
der trængte til Vederkvægelse og Opmuntring under
deres daglige Slid, og som ønskede ny Tilskyndel
ser i deres Gerning som Børnelærere og lignende.
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Men der kom ogsaa mange unge Mennesker fra
Kredse af Folket, som stod Højskolen fjernere, og
jeg kan sige af personlig Erfaring, at et saadant Læ
rermøde paa Askov kunde give en og anden nye
Maal for deres fremtidige Liv.
En anden Slags Møder blev holdt efter Høstens
Slutning, mest for bosiddende Folk, der havde
Trang til et aandeligt Høstgilde efter det travle
Arbejde i Markerne.
Det var Peter Larsen Skræppenborg,
som var Ophavsmanden til saadanne Sammenkom
ster. Han indbød en Mængde Venner og Naboer til
sin Gaard, naar Høsten var i Hus, og fik sine Ven
ner blandt Præster og Højskolemænd til at føre
Ordet iblandt dem.
Schrøder var een af de Talere, Peter Larsen
tiest havde Bud efter, og da Peter Larsen døde i
Begyndelsen af Aaret 1873, blev hans Høstmøder
flyttet til Askov, hvor de blev Forbillede for alle de
Efteraarsmøder, der nu holdes rundt om i
Landet.
Ad denne Vej fik Askov efterhaanden en stor
Vennekreds, især blandt de grundtvigske Præster
og Lægfolk i Nørrejylland og Sønderjylland.
Men for Sønderjydernes Skyld blev der desuden
indrettet et aarligt Sommermøde i Skibelund
Krat, lige Nord for Kongeaaen og en halv Mil Syd
for Askov.
Her var, foruden Askovlærerne, Præsten S v e istrup, som efter nogle Aars Forløb maatte opgive
sit Embede i Rødding og flytte til Vejen, og Rigs
dagsmanden N. J. T e r m a n s e n, der havde sit
Hjem i Nærheden, stadige Ordførere.
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Men uden at gaa andre for nær tør man vistnok
sige, at Schrøder var Sjælen i Skibelundsforenin 
gen og havde den største Fortjeneste af, at Krattet
med sine Plantninger og smukke Mindestene nu er
et af de kendte historiske Steder i Danmark, hvor
Tusinder fra Nord og Syd mødes til folkelig og
kirkelig Opbyggelse.
Det var ogsaa paa Askov Højskole, at Corne
lius Appel i 1874 blev viet til Præst for den fri
Menighed, der havde dannet sig i Rødding og Om
egn efter Sveistrups Bortrejse. Og det var i Askov,
Præster og Lægfolk samledes i 1881 for at slaa til
Lyd for de kirkelige Frihedskrav, som
Grundtvig først havde været Talsmand for.
Men over hele denne store folkelige Virksomhed
glemte Schrøder ikke, tidlig og sent at pønse paa
sit egentlige Skolearbejde og Askov Højskoles fort
satte Udvikling. Og saaledes modnedes efterhaanden den Plan, som bragte Skolen ind i et nyt Af
snit af dens Historie, og som skabte en ny, stor
Virksomhed for Schrøder selv i hans følgende
travle Arbejdsaar, da Askov Højskole blev
udvide t.
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---- ----------- --- DEN UDV1DEDE HØJSKOLE i askov

Slutningen af Halvfjerdserne stod
Schrøder i sin kraftigste Mand
domsalder, og fra den Tid stam
mer mine første personlige Erin
dringer om ham. — Jeg deltog i
et Lærermøde paa Askov Høj
skole i August 1877, overværede
Højskolemødet i Tivoli i April
1878 og kom som yngste Lærer
ved den udvidede Højskole til Askov i Efteraaret 1882.
Ved mit første Møde med Schrøder blev jeg
næsten forknyt over hans Væsens dybe Alvor. Der
var noget sært højtideligt i hans udvortes Holdning
og navnlig ved det kraftfulde Hoved, der sad saa
tæt paa hans brede Skuldre og var omgivet af saa
meget kulsort Haar og Skæg, at Halsen blev helt
skjult, og hans Buste syntes mærkelig ubevægelig.
Da han med grublende Mine steg op ad Have
trappen til Dagligstuen, hvor vi andre var samlede
om Fru Schrøder, kom jeg til at tænke paa en
tangklædt Havmand, en Mimer, der dukker op fra
Livets Dybder. Han saae paa mig med et forskende
Blik, der gik til Marv og Ben, og sagde ikke et
Ord, mens jeg hen i Vejret begyndte at fortælle,
hvem jeg var, og hvorfor jeg var kommen. — Men
snart fik jeg lidt mere Mod af et hjerteligt Glimt i
hans smukke Øjne. De kunde lyse saa mildt, at de
røbede Barnet, som boede inderst i den dystre Al
vorsmand, og som tit legede saa kønt i Smilet un
der Skæggets mørke Skygger.
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Jeg lærte ogsaa tidlig at forstaa, at den højtide
lige Tavshed, som han tit bevarede, selv naar man
rettede et Spørgsmaal til ham, ikke stammede fra
overlegen Ligegyldighed, ja, ikke en Gang fra en
øjeblikkelig Aandsfraværelse, men fra en vis med
født Tunghed i Sindets Vending. — Han hørte godt
nok, hvad der blev sagt, og skænkede det ofte stor
Opmærksomhed. Det kunde man til sin Forundring
erfare, naar et Spørgsmaal, som man troede over
hørt, fik grundigt Svar i hans næste Foredrag.
Overfor Fremmede, som han ønskede at vinde,
kunde han være paafaldende elskværdig. Men un
dertiden hændte det ogsaa, at en Tilrejsende tog
fornærmet bort igen, fordi Schrøder ikke havde
værdiget ham et eneste venligt Ord.
For os, som daglig levede sammen med ham,
blev den rette Sammenhæng snart klar, og vi nøje
des gerne med faa Venskabsytringer i den person
lige Omgang, fordi vi med Beundring saa, hvor
ledes han lagde hele sin Hjertevarme i det store
aandelige Arbejde, som han viede al sin Kraft.
Mit første Indtryk af Schrøder afløstes efterhaanden af et andet: En saadan Arbejdskraft,
som han udfoldede, havde jeg aldrig før været Vidne
til. Han kunde have saa travlt, at man uvilkaarlig
hummede sig for ikke at komme ham i Vejen, og
naar man havde Ærinde i hans Stue, vænnede man
sig til at give saa kort Besked som muligt.
Selv under Maaltiderne var hans Tanker ofte
stærkt sysselsatte, stundom indadvendt, og da sagde
han ikke et Ord, mens vi sad ved Bordet, men ofte
rettet mod en Gæst, der blev „pumpet“ om sin Virk
somhed og Forholdene i hans Hjemegn, eller som
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skulde paavirkes til at tage Del i Dannelsen af en
Forening, eller til at dyrke Roer, eller være med til
noget andet, som i Øjeblikket optog Schrøders Sind.
Det var ligefrem velgørende, naar han en Gang
imellem spændte Arbejdsselen af og strakte Sjæ
len i fuld Frihed. Da kunde hans Livskraft stundom
faa Luft i en klukkende Latter, eller han kunde
sidde og snakke saa lunt og godt, at man uvilkaarlig aabnede sig for ham i fuld Fortrolighed.
Men det var kun sjælden, han gav sig Tid til
Lediggangens Nydelser. Naar vi Unge talte om en
moderne æsthetisk Bog, vi var optagen af, kunde
han til vor Forargelse sige: „Den kan vist være god
nok, for hvem der har Tid til at læse saadan noget!“
— Selv læste han aldrig uden med Pennen i Haan
den og pløjede aldrig en Bog uden med Tanken om,
hvorledes han kunde bruge Indholdet i et Foredrag.
— Han var saa fjernt fra at være en Æsthetiker som
nogen Arbejdsmand, der aldrig tager en Bog i Haan
den. Men Schrøder havde mange Bøger, og han
brugte dem til Gavns, den travle Mand.
Der var dog eet Sted, hvor han ikke havde travlt,
og det var, naar han stod paa Talerstolen. Her
følte man, at det Liv, der strømmede gennem hans
Handlinger, havde sit Udspring fra en dyb og rolig
Kilde. Og naar han aldrig blev nervøs eller for
jaget, havde det sikkert for en Del sin Grund i, at
han daglig i sin Taler virksomhed havde Lejlighed
til at stemme Strømmen op i sit Indre.
Han kunde give sig selv i Ordet med langt større
Varme og Inderlighed end under den personlige
Omgang. I Skolestuen havde han sine stille Stun73

der, hvor Tankerne randt ud i den dybe Sø, som
rummede hans Sjæls rige Indhold.
Talen bar Præg deraf i det ydre. Den kunde
blive saa langsom og lavmælt, at Folk uden finere
Sans troede, han var ved at gaa i Staa. Men i Vir
keligheden rummedes der et fortættet Liv i disse
dæmpede Toner. — Veltalende i almindelig For
stand var han kun sjælden. Men han var dog en
Ordets Mester. Naar han ret kom i Aande, stod han
som en Ordfører for Aandens Liv i Norden, hvor
til jeg ikke har kendt Magen.

I Foraaret 1878 indbød Ludvig Schrøder og
hans Ungdomsven, den tapre og veltalende Jens
Nørregaard, til et Møde om Højskolen i
Soer, der blev holdt i Tivolis Koncertsal den 10.
og 11. April.
Jeg husker det, som det var igaar, hvor vidt for
skellig disse to Mænds Taler virkede paa den tal
rige Forsamling, der sad samlet i den solfyldte
Glassal.
Nørregaard, som talte sidst, gjorde stor
mende Lykke. Han mødte med et helt Program for
den nye Højskole i Sorø og bankede det ind i Til
hørerne, at der maatte smedes, mens Jernet var
varmt. Nu eller aldrig skulde Grundtvigs store
Skoletanke gestalte sig i straalende Virkelighed. —
Da han sluttede Talen, haglede det med Klapsalver,
og de fleste Tilhørere troede sikkert, at Skolen vilde
blive rejst, inden Aaret var omme.
Schrøder fik derimod ingen Klap. Han talte
temmelig bredt og længe paa Mødets første Dag og
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havde næppe den Opmærksomhed hos Forsamlingen,
som han behøvede for at komme rigtig i Aande.
Han talte heller ikke med den Fortrøstning til Sa
gens Sejer som Nørregaard. Ja, han kom egentlig
slet ikke ind paa „det aktuelle Spørgsmaal“ om en
Statsskole i Sorø.
Han dvælede udelukkende ved de Forudsætnin
ger, der krævedes, for at en saadan højere Højskole
skulde kunne virke i den rette Aand, som en virke
lig Fortsættelse af de almindelige Folkehøjskolers
Gerning.
I denne Sammenhæng var det, han pegede paa
den rige Arv, vi havde fra Grundtvig, og opmun
trede til at grave Brønde, hvor han havde viist
Vand. Og derefter udviklede han nærmere, hvor
ledes Grundtvigs Syn paa Verdenshistorien som Men
neskeslægtens Levnedsløb dannede en afgjort Mod
sætning til den nylig opkomne naturalistiske For
klaring af Menneskelivet, og slog paa, at det nu var
paa Tide at føre den grundtvigske Oplysning videre
for at hjælpe den Ungdom til Rette, der ellers
stod raadløs overfor de Vantros Verdensanskuelse.
Der var mange, som syntes, at Schrøders Tale
var en Skuffelse. Han gav intet Raad med Hensyn
til den foreliggende Sag og syntes i det hele ikke at
tage saa praktisk paa Spørgsmaalet som Jens
Nørregaard.
Folk mener jo som Regel, at det er upraktisk at
rejse en Sag, naar man ikke kan fremlægge et ud
arbejdet Forslag med mange Paragrafer, som giver
Begreb om dens Gennemførelse i det enkelte.
Men Schrøder var i Virkeligheden een af de
mest praktiske Mænd i den danske Skoles Tjeneste.
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Han gav nøje Agt paa Vind og Strøm i det of
fentlige Liv og spejdede efter, om der var Bære
kraft i Folket til at føre Sagen igennem. Men han
var bange for at slaa Programmet fast, inden For
udsætningerne var til Stede, og Udsigterne havde
klaret sig bedre. Han dømte vel ogsaa, at de ny
Skoletanker endnu ikke var modne til Gennem
førelse, og stillede sig tvivlende til, om det, som
Nørregaard vilde, skulde være Staten, der rejste
den store Højskole.
Man fik et Indtryk af, at Schrøder selv under
dette Møde følte sig noget forpint af, at han ikke
kunde optræde med samme Sikkerhed som Nørre
gaard og dog helst skulde holde sine Tvivl hos sig
selv.
Ved en festlig Sammenkomst, der sluttede Mø
det, holdt han en lille Tale, hvori han fremhævede,
at nogle faar et lyst Syn og har Lykken med sig fra
Ungdommen af (som Nørregaard), mens andre kan
have levet under et Tryk, som gør, at Grundtonen
hos dem bliver denne: „Kan jeg kun uanfægtet af
Angreb udenfra faa Raaderum til at gøre min Livs
gerning i det stille paa min egen Viis, da er jeg til
freds.“
Dermed tænkte han sikkert paa sig selv. Men
om Nørregaard, der havde høstet det store Bifald
under Mødet, sagde han med en Spøg, der lød lidt
anstrengt:
Til Sejer og Lykke blev Nørregaard født,
I Stjernerne staar det skrevet!

og gentog det flere Gange uden at kunne lægge en
lettere Tone deri.
76

Men var Schrøder ved denne Lejlighed mindre
heldig i Københavnernes Øjne, saa varede det ikke
længe, inden det kom for Dagen, at han i Virkelig
heden var den, som havde det mest praktiske Greb,
og at hans Planer var langt mere gennemførlige end
Jens Nørregaards.
Allerede i sin store Tale i Tivoli antydede han,
at han bar paa nogle Ideer vedkommende Højskole
sagen, som han endnu ikke vilde bringe offentligt
frem.
„Jeg for mit Vedkommende,“ sagde han, „har
ganske vist gjort mig nogle Tanker om, hvad man
mulig kunde gøre, hvis man ikke havde nogen For
trøstning til, at Skolen kunde komme frem som en
Statsanstalt i Sorø. Men jeg har en Følelse af, at
Tanken om denne Løsning af Spørgsmaalet maa
først frem og drøftes, og egentlig først, naar den er
bleven drøftet, kan Spørgsmaalet komme frem om,
hvad der ellers kan gøres, ogsaa som Forberedelse
til Højskolen i Sorø. Det var ikke Skolen selv; men
en saadan Skole førte dog hen mod Sorø.“
Den Plan, Schrøder hermed, noget forblommet,
sigtede til, var at begynde en videregaaende Under
visning for tidligere Højskoleelever ovre paa Askov.
Og denne Tanke fandt kraftig Støtte hos mange Høj
skolevenner i Landet, som ikke troede paa Virke
liggørelsen af Statshøjskolen i Sorø og tildels hel
ler ikke ønskede den, fordi de mente, at en fri folke
lig Højskole langt bedre end en offentlig Statsan
stalt kunde fremme den ægte Oplysning blandt
Landets Ungdom.
Til dem, der saae saaledes paa Sagen, hørte
Ernst Trier paa Vallekilde. Han havde ikke
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taget Del i Forhandlingen, som førtes i Tivoli,
blandt andet fordi Schrøder mærkelig nok ingen
Meddelelse havde sendt ham derom. Men nu skrev
han, fuld af Iver for Askovplanen, et Brev til sin
gamle Ven, hvori det hedder:
Jeg ønsker for min Del, at du, Ludvig Schrø
der, maatte kunne sættes i Stand til den Dag i Mor
gen at indrette en Skole i Askov, — hvor du kunde
faa Lov til at indrette Undervisningen aldeles sva
rende, dels til den Trang, du selv har til at med
dele Oplysning for mere udviklede Elever, dels
til den Trang, der netop nu er hos mange af vore
Ungersvende til nordisk Oplysning —. Allsaa vil
jeg være med til at arbejde paa, at en Sum Penge
gaves dig til Raadighed dertil, naar blot Sta
ten slet ikke faar noget med den Sag at gøre, og
heller ikke Private skal være med at kræve Dit og
Dat, naar du altsaa fik fri Raadighed til at
indrette det efter dit Hoved. Saa stor Tillid har jeg
til dig netop. Men du er ogsaa den eneste, jeg har
den Tillid til for Tiden.“
Det maatte i høj Grad styrke Schrøders Mod til
at tage fat paa egen Haand, at hans Ven fra Ungdom
men, der nu selv havde en af Danmarks største og
bedste Folkehøjskoler, saa indtrængende bad ham
gøre det, og endda tilføjede; „Bryder du overtvært,
hvad jeg haaber, og, uden at spørge Kultusministe
ren til Raads derom, begynder, vil jeg raade
dem af mine Elever, som trænger til at komme
videre frem, til at søge dertil.“
En anden udmærket Støtte fik Planen om Askov
Højskoles Udvidelse iden dygtige Gaardejer Jep
F i n k fra Hejis, som med Liv og Lyst lagde sig i
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Selen for at skaffe de nødvendige Pengemidler der
til gennem en Indsamling over hele Landet.
Og ikke mindre betød det for Schrøder, at Jens
Nørregaard, da han saae, i hvilken Retning
Stemningen gik, med sædvanlig Ridderlighed tilbød
sammen med Christoffer Baagø at være til
Hjælp, saa meget de kunde, hvis et saadant Forsøg
kom i Gang, der vilde „lægge Vejen til Sorø om ad
Askov“.
Under disse Forhold mente Schrøder, at han
turde vove Forsøget.
I August 1878 holdtes der et stort Lærer
møde i Askov, hvor blandt andet Nørregaard og
Baagø førte Ordet, og hvor Trier var mødt for at
drøfte Understøttelsesplanen med Jep Fink og en
Del andre. — Men ved samme Møde var der en ung
Mand til Stede, der mere end nogen anden gjorde
det muligt for Schrøder at tage Sagen op med trø
stigt Mod. Og det var Fysikeren Poul la Cour.
Da li a n gik ind paa Schrøders Forslag om at
flytte til Askov og opgive sin lovende videnskabe
lige Bane i København for at blive Lærer ved den
udvidede Højskole, var et Hovedspørgsmaal løst,
som stod i Forbindelse med Skolens Udvidelse.
Det var vel nærmest Schrøders egen Trang til
at tale til mere udviklede Tilhørere og føre sine
historiske Foredrag videre, end han kunde paa den
almindelige Folkehøjskole, som gav ham Lyst til
at udvide Askov. Men han havde ogsaa den Hen
sigt dermed, at byde Ungdommen en fyldigere og
betydningsfuldere Undervisning i Naturviden
skaberne, end Højskolerne hidtil havde magtet.
Han saae nemlig godt, at det var et af de mest be79

rettigede Krav, som Tiden stillede. Og dertil havde
han ogsaa sigtet i den store Tale, han holdt ved
Tivolimødet
Efter at Georg Brandes og hans Tilhængere havde
forkyndt den saakaldte Realisme i Skønliteraturen og Videnskaberne, var Nutidens Verdensan
skuelse i Forbindelse med en dristig Gudsfornæg
telse begyndt at trænge ind i det danske Aandsliv,
og de radikale Ideer, som laa i Luften, paavirkede
ogsaa de fremmeligste blandt Højskolens Elever.
Men naar de Unge spurgte deres Lærere om, hvad
Darwinisme var, eller ønskede mere Oplysning om
Naturens Love, fik de gerne kun et fattigt Svar,
fordi Grundtvig ikke havde lært sine Disciple at
lægge tilbørlig Vægt paa en naturvidenskabelig Dan
nelse.
Schrøder følte godt, at det var slet bevendt med
en udvidet Højeskoleundervisning, naar den ikke
kunde bøde paa dette Savn. Men han vidste ogsaa,
hvor vanskeligt det var at finde en Naturvidenskabs
mand, som var egnet til at træde i Højskolens Tje
neste.
Derfor saae han det som en stor Lykke, at Poul
la G o u r vilde gøre det, saa meget mere, som han
øjensynlig havde enestaaende Anlæg derfor.
Poul la Cour var en genial ung Videnskabs
dyrker, men han var tillige en hjertefrom Kristen.
Ingen kunde bedre end han overbevise de Unge
om, at det lod sig gøre at forbinde videnskabelig
Indsigt med barnlig Tro, og derved løse dem af
den Kvide, som Tidens Tanker havde bragt dem
i. Selv hvor Forstaaelsen af hans videnskabelige
Fag var temmelig ringe, kunde han dog virke ly80

sende ved sin Personlighed, der næsten saas i Hel
genskær af hans begejstrede Tilhørere.
Men som Højskolemand var la Cour kun en Be
gynder, og det blev i Virkeligheden Ludvig Schrø
der, som lærte ham, hvorledes han skulde gøre
Naturkundskaben frugtbar i Folkeoplysningens Tje
neste.
Da der blev Spørgsmaal om, hvorledes de for
skellige ny Fag, som blev optagne paa den ud
videde Højskole, skulde indgaa i levende Forbin
delse med den grundtvigske Oplysningstanke, gav
Schrøder det gode Raad, at man skulde gøre al
Undervisningen historisk.
Han mente dermed, at man i Ungdomsskolen sta
dig burde have for Øje, at det er Menneskelivet,
som det historisk har udviklet sig gennem
Tiderne til sin nuværende Tilstand, der er Skolens
egentlige, ja, ret forstaaet, eneste Emne.
I de offentlige Skoler er „Historie“ et Fag ved
Siden af de mange andre og meddeles gerne som en
lille kronologisk Oversigt over de vigtigste politiske
Begivenheder i de evropæiske Stater. Men Grundtvig
havde lært Schrøder, at Historien er Summen af
Menneskeslægtens Erfaring, saa at alt, hvad vi kan
fortælle de Unge til Oplysning om det Liv, de har
arvet fra Fædrene, er indesluttet deri.
Selv Læren om Naturen hører ind under Histo
rien, fordi den udtrykker de Erfaringer, Mennesker
i Tidens Løb har høstet angaaende Naturkræfterne
og deres Anvendelse i Menneskehedens Tjeneste.
Den sædvanlige systematiske Undervisning,
som er bygget paa et eller andet godt Hovedes Op
fattelse og Ordning af Kendsgerningerne i Livet, er
Ludvig Schrøder. 6.
81

altid ensidig og i Længden misvisende. Den histo
riske Oplysning er derimod altid sund og sand.
Vilde man for Eksempel give Ungdommen vir
kelig og paalidelig Oplysning om Udviklings
læren, saa var det efter Schrøders Mening et Fejl
greb at fremstille Darwins eller snarere Haeckels
Theori som den rene videnskabelige Sandhed. Men
derimod gik man paa den sikre Vej, naar man for
talte sine Lærlinge Darwins Liv og i Sammenhæng
dermed gav en Skildring af de Iagttagelser, han
gjorde, og de Slutninger, han drog. Siden kunde
man saa tilføje historisk Oplysning om de Systemer
og den Verdensanskuelse, som andre har bygget op
paa den store Naturgranskers Arbejde.
Paa den Maade vilde Sandheden om Sagen være
lagt frem, og alt, hvad der virkelig kunde tjene til
Oplysning derom, var dermed givet de Unge, mens
den farlige Opstilling af fuldfærdige Theorier, der
giver sig ud for Videnskabens Resultater, lykkelig
blev undgaaet.
Det var denne grundmenneskelige Skoletajike,
som Poul la Cour efter Schrøders Anvisning gen
nemførte i sin fysiske, ja endog i den mathematiske
Undervisning. Og det var efter samme Betragtning,
at Schrøder selv i Aarenes Løb inddrog mere og
mere Stof under sine historiske Foredrag.
Samtidig med at Askov Højskole blev udvidet,
udvidede Schrøder sin Lærervirksomhed og hele
sin borgerlige Synskreds. Hans Person og hans
Skole var saa nøje knyttede sammen, at de nød
vendigvis maatte følges ad under den ny Virksom82

hedsform, der nu indtraadte, og derved foregik der
et Omslag i hans aandelige Liv, som enkelte gamle
Venner fandt skæbnesvangert, men som i Virkelig
heden var en naturlig Følge af hans Alder og Ar
bejde.
Mens han hidtil hovedsagelig havde syslet med
Tanker og Foredrag om Ungdomslivet og væ
ret stærkest, naar han førte Ordet om det enkelte
Menneskes Forberedelse til Livsgerningen i de fred
lyste Ungdomsaar, blev han nu mere og mere op
taget af Manddomslivet, dets Daad og dens
Frugter i Samfundet, samtidig med at han selv
rykkede ind i den modne Manddomsalder.
Der er et geografisk Billede, som passer mærke
lig godt paa Udviklingen og Forandringen i Schrø
ders Levnedsløb. Det er Floden Rhinen paa sit
Løb gennem Højlandene i Schweitz og Sydtyskland
og senere over Sletterne i Nederlandene,
Mens den gaar gennem Bjergegnene, kan den
ikke brede sig stærkt, men samler til Gengæld sine
Vande i en dyb og ren Strøm, der rinder højtideligt
og skønt mellem stejle Klipper og i store Vandfald.
— Men efter at den er naaet frem til Lavlandet,
svømmer den ud over brede Enge, deler sig i mange
Arme, gør Landet frugtbart, driver Møller og an
dre Værker, bærer store Skibe bsv. — Til sidst, hed
der det i den gamle Geografi, taber Rhinen sine
Vandmasser, som fordeler sig paa andre Floder,
mister sin Strømstyrke og rinder langsomt, under
Navn af Gammel-Rhin, ud mellem Dynerne ved
Nordsøen.
Som en saadan Flod med skiftende Skæbner har
Schrøders Livsgerning artet sig i Aarenes Løb.
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Han havde i sine første Højskoleaar ført en dyb,
ligesom mere indestængt Tale om Menneskelivet hos
de enkelte Sjæle. Men da han blev omkring de
Fyrre, følte han mere og mere Trang til at udbrede
sig over alle de Spørgsmaal og alle de vigtige Op
gaver, som knytter sig til Samfundslivet i det hele.
Det var, som hans Barndomsminder om R eventlo ws borgerlige Daad vaagnede til nyt Liv
og gav ham Lyst til selv at blive en Samfunds
arbejder i stor Stil. Men han kunde ogsaa finde
Tilskyndelse i samme Retning hos Grundtvig,
der paa sine Englandsrejser var ble ven meget be
gejstret for det driftige Liv i Haandens Verden, som
findes i et frit og blomstrende borgerligt Samfund.
De Ord af Grundtvig: DagogDaad er Kæm
pe r i m, kom nu mere end før til at præge Schrø
ders Tale. Han blev stærkt optagen af, om det nu
ogsaa rigtig kunde kendes paa hans Lærlinge, at
hans Ord havde vakt deres Handlekraft, og naar
han saae sig omkring, glædedes han ved mange Vid
nesbyrd derom. Thi det var hans Evne som hans
Ære, at føre et Ord, som avler Daad.
Tidligere havde han mere udelukkende levet i
det aandelige Vidnesbyrd uden stadig at spejde efter
Frugterne. Men nu var det, som han rykkede nær
mere og nærmere ind paa Dagens Liv for at for
visse sig om, at Højskolen virkelig havde gjort sine
Elever saa dygtige, at de kunde gøre sig gældende
som Foregangsmænd paa de forskellige Omraader,
hvor „Fremskridtet groede“.
Han var rørende glad, naar han kunde nævne
den og den blandt sine gamle Elever, der nu tjente
Fædrelandet godt med de Evner, Ungdomsskolen
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havde kaldt frem hos dem. Han fik travlt med at
samle saadanne Træk til Støtte for Højskolesagen,
og han fristedes undertiden til at lægge saa megen
Vægt paa Virkningerne i Haandens Verden, at han
gav for lidt Agt paa, i hvilken Aand Gerningerne
blev gjort.
Schrøder fik efterhaanden den største Beundring
for al storslaaet Bedrift i Fredens Tjeneste. Han
kunde istemme høje Lovprisninger af saadan en
Virksomhed som den, Ti et gen udfoldede, eller
som han fik at se, da han besøgte den store Fri
havn i Hamborg. Det blev et Yndlingsudtryk for
ham at tale om det driftige Menneskelivs
Poesi, mens han tidligere mere havde dvælet ved
Ungdommens „stille, indadvendte Liv i Tanke og
Drøm“.
Hans Sind bredte sig, som Rhinen over Neder
landene, og hvad han levede i, maatte han tale om.
Derfor fyldtes hans Foredrag efterhaanden med
kraftige Skildringer af Industriens og Handelens
Stormænd og deres vældige Virksomhed. Men især
holdt han dog af at udmale de Fremskridt i Haan
dens Verden, som myldrede op i hans nærmeste
Kreds, blandt de dygtige danske Bønder.
Til Schrøders eget Omslag i Retning af praktisk
Manddom svarede der jo nemlig en lignende Æn
dring hos hele det jævne Folk, som han levede
iblandt.
Danmark havde siden 1864 gennemgaaet en stærk
Udvikling paa næsten alle Omraader, og især var
det danske Landbrug gaaet fremad med Kæmpe
skridt.
Det er sagt trættende tit, at Folkehøjskolen har
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sin store Del af Fortjenesten derfor. Det var den
Vækkelse og Oplysning, de unge Bønderkarle havde
faaet paa Højskolerne, som aabnede deres Øjne for,
hvad der krævedes for at gøre Landbruget mere
tidssvarende og indbringende. Og det var det aandelige Fællesskab, som de havde nydt i Højskolens
Kredse, som lærte dem ogsaa at danne Sammen
slutninger om praktiske Formaal.
Men kunde Folkehøjskolen i det hele tillægge sig
nogen Ære af den almindelige Opkomst i det danske
Landbrug, saa kunde Schrøder sikkert gøre Krav
paa en Broderpart deraf, ligesom han langt mere
end de fleste andre Højskolemænd havde stilet di
rekte paa at sætte Folk i Gang paa dette Omraade.
Vel var han ikke selv praktisk Landmand. Men
han havde en rmærkelig Evne til at paavirke prak
tiske Folk i deres Gerning. Selv ejede han en G aard,
som blev drevet op til et Mønsterbrug. En Gang
havde han en Ko i sin Besætning, der blev regnet
for den bedste Malkeko i Jylland, og deraf var han
saare stolt. Men hvad han saac paa sine daglige
Besøg ude paa Gaarden, det talte han gerne om med
de Landmænd, han fik i Btesøg, og derved lykkedes
det ham ofte at sætte Ild i dem til nye Fremskridt
i deres hjemlige Bedrift.
Jeg mindes, at der en Gang kom en fremmed
Landmand fra Øerne for at gæste Askov Højskole,
og samtidig var der en mindre Gaardmand fra Koldingegnen, som hørte til Schrøders gamle Elever
og gode Venner.
Det var i de Tider, da Roedyrkningen begyndte
at komme stærkt i Gang sammen med Andelsmejeri
erne, omkring Midten af Firserne.
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Da nu disse to Mænd sad ved Aftensbordet, hver
paa sin Side af Schrøder, som tronede for Bord
enden, gav han sig til at forhøre den fremmede. —
Han havde ikke altid let ved at komme i Samtale
med sine Gæster. Men naar han kunde tage sit Ud
gangspunkt i et praktisk Spørgsmaal, var han gerne
i sit Es.
„Hvor mange Tønder Land har De saa til Deres
Gaard?“ spurgte han Øboen.
„Aa, hen ved 110,“ var Svaret.
„Er det god Jord?“
„Ja, det maa man sige.“
„Hvor mange Tønder driver De saa med Roer?“
„Ja, jeg har haft en halv og vilde gerne prøve
med en hel. Men det er saa svært at faa Folk til at
luge dem.“
Nu vendte Schrøder sig til Jyden og begyndte at
forhøre ham, for Øboens Skyld:
„Hvor mange Tønder Land er det, D e har?“
„A hår fyrretyve,“ svarede Jyden.
„Hvor mange dyrker D e med Roer?“
„A, en fem—sejs.“
Derefter saae Schrøder atter hen til Øboen og
sagde:
„Kan D e nu regne ud, hvor mange Tønder Land
D e skulde have med Roer, hvis det skulde svare
til denne Mands?“
„Ja,“ svarede den Fremmede, „det vilde jo blive
en hel Del. Men det kunde aldrig nytte, for jeg kan,
som sagt, daarlig faa Folk til at luge dem. Og des
uden kunde jeg ikke bruge alle de Roer. Vi kan
ikke holde ret mange Køer, for vi kan ingen faa til
at malke dem.“
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„Saa?“ sagde Schrøder. „Kan De ikke faa nogen
til at følge Dem ud i Marken, naar De luger? Eller
kan Deres Døtre ikke faa nogen til at hjælpe sig
med at malke? — Eller er Meningen den, at D e er
for god til at luge Roer, og Deres Døtre for gode
til at malke, saa dertil kan De kun bruge lejede
Arbejdsfolk, som De maaske ikke sætter ved samme
Bord som Deres Familie! — Ja, saa kan jeg forstaa, at det kniber med at drive et dygtigt Land
brug; men $aa vil jeg ogsaa raade Dem til at tage
Skeen i den anden Haand! — De skal ikke regne
noget nyttigt Arbejde for ringe eller overlade det til
daarlige Lejetjenere. Nej, gaa selv med, og viis
derved deres Tjenestefolk, at Arbejdet adler Manden!
— Lad alle Folk i Gaarden faa Følelsen af, at her
virkes der i Fællesskab, her agtes alle for Menne
sker, saa skal De se, at det snart bliver en fælles
Ære for Dem og Deres Folk, at Gaarden bliver dre
vet saa godt, som det kan gøres i vore fremskredne
Tider!“
Saaledes omtrent talte Schrøder tit til de Bøn
der, der besøgte ham. — Nogle blev fornærmede
derover; men andre lod sig ægge af hans Ord til
at tage bedre fat i Fremtiden.
Det vil ikke være let at udmaale, hvor mange
Tønder Roer der er avlede i Danmark efter hans
Ords Udsæd!
Men, som Eksemplet viser, forsømte han ikke at
sætte Opmuntringen til et driftigt Landbrug i nøje
ste Forbindelse med et godt Ord om, hvorledes
Hjemlivet skulde dyrkes omkap med de frugtbare
Agre, saa der kunde leves et lykkeligt Menneskeliv
paa Grundlag af det ærlige Arbejde. — Og her laa
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Enhedstanken i hans rastløse Virke for alle gode
Sagers Fremgang.
Det var Menneskelivet ide tusind Hjem,
som han ønskede at fremhjælpe med sin ivrige Tale
om Roer og Malkekøer, Andelsmejerier og Kontrolforeninger, som det var Menneskelivet han
vilde tjene og oplyse med sine store historiske Fore
drag.
Dertil brugte han alle Midler. Han pegede paa de
smaa Opgaver som paa de store, paa det praktiske
Liv som paa de aandelige Høvdingers vise Raad.
Hans Omraade spændte over Apostlenes Liv, Luther,
Goethe og Grundtvig. Men han glemte heller ikke at
tage de nyeste Opfindelser, de sidste Forbedringer,
Industrien i den store Stil og Værkfliden i Husman
dens Hytte med i sit brede Menneskespejl.
Og bedre og bedre lykkedes det ham at drage
alle disse brogede Emner ind i historisk Sammen
hæng med Menneskelivet i Danmark, i Nutid og
Fremtid.
Undertiden lokkede hans Begejstring for Sam
fundsarbejdet ham vel lovlig langt bort fra det Om
raade, hvor han kunde tale med aandelig Myndig
hed, og da fik hans Væsen ikke den Værdighed, som
naar han sad i Højsædet paa Askov. Men hver
Gang han gjorde en saadan Udflugt til fremmede
Egne, vendte han gerne tilbage med godt Udbytte
deraf for sin hjemlige Skolegerning.
I 1886, da Kampen for det folkelige Selvstyre
under Bergs Førerskab satte alle andre folkelige
Bevægelser i Skygge, blev ogsaa Schrøder for en
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kort Tid draget ind idet politiske Liv, som
han tidligere havde holdt sig temmelig fjernt fra.
Han havde i 1865—66 været med til at virke for
Junigrundlovens Bevarelse og havde siden stemt
hver Valgdag paa Niels Jokum Term anse n,
som i hans Øjne var een af Danmarks redeligste og
mest retvendte Rigsdagsmænd. — Under det første
Provisorium i 1877 havde han ikke søgt om Statstil
skud til Askov, og da det andet begyndte i 1885,
fandt han det rigtigt at støtte Venstre, saa godt han
kunde. Han beundrede Berg for hans mægtige Ar
bejdskraft og store Indflydelse, skønt han person
lig stod Frede Bojesen meget nærmere. — I det saakaldte danske Venstre kunde han nogenlunde
finde sig tilpas, og da der ved Landsthingsvalget i 1886 blev Spørgsmaal om en Mand, der
kunde afløse Termansen, som Bergianerne vragede,
lod Schrøder sig opstille og blev valgt i 11. Kreds.
Han mødte i Rigsdagen med gode Forventninger
om at kunne gavne Folkesagen og særlig Folkeop
lysningen ved sin Deltagelse i Lovgivningsarbejdet.
Men han blev sørgelig skuffet i dette Haab og havde
i det hele kun ringe Held i sin politiske Virksom
hed.
De ledende Højremænd i Landsthinget, som for
modentlig troede, at Forstanderen paa Askov var
en rød Radikaler, slog sig sammen for at tage
Pippet fra ham, den første Gang han tog Ordet.
Da Schrøder under Forhandlingen om Presse
provisoriet gjorde gældende, at der i Slutningen af
det 18. Aarhundrede havde været Trykkefrihed i
Danmark, faldt Højremændene over ham med den
uretfærdigste Beskyldning for historisk Uvederhæf90

tighed, og Schrøder, der ikke havde Evne til at
svare hurtigt igen, tav til Angrebet og tog senere
meget sjælden Ordet i Salen.
Bagefter søgte han ved en Række Artikler i
„Højskolebladet“ at vise, at Retten var paa hans
Side. Men det gjorde naturligvis intet Indtryk paa
hans Modstandere, der næppe læste, hvad han skrev.
Derimod opdagede de meget snart, at Schrøder
i Grunden var „et skikkeligt Menneske“, og der ud
viklede sig efterhaanden et ret venskabeligt For
hold mellem ham og flere af de forstandige Landsthingsmænd, som stod i den modsatte Lejr.
Schrøder blev paa sin Side overrasket ved at
finde saa mange brave Folk blandt Provisoristerne,
og da det laa bedre for ham at søge fredeligt Sam
virke end at føre Krig med Landsmænd, udnyttede
han sin Stilling til at stifte ny Forbindelser i de
københavnske Kredse, hvor han færdedes.
Han øvede kun en ringe politisk Indflydelse i de
fire Aar, han sad i Landsthinget. Men derimod lyk
kedes det ham at vinde Respekt som Skolemand hos
adskillige, der før havde set med skæve Øjne til
hele Højskolebevægelsen, og derved trøstede han
sig over sit politiske Uheld.
Lærelysten, som han var, gjorde han ogsaa en
Del Studier i sine Rigsdagsaar og satte sig navnlig
ind i mange af de store industrielle Virksomheder,
der i de foregaaende Aar var blomstret op i Hoved
staden.
Derved fik han Stof til en Skildring af Dan
marks Hjælpekilder og Næringsveje,
som han først gav i Foredrag paa Højskolen og
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senere lod trykke som en Haandbog til folkelig Op
lysning.
Fremstillingen var anlagt paa at vise, hvorledes
Menneskelivet i Danmark har udviklet sig ad for
skellige Veje gennem driftig Virksomhed til Fædre
landets Ære. Hvert Erhverv blev behandlet histo
risk, og jeg tænker, at ogsaa Fagfolk kunde have
Nytte af at se deres Arbejde belyst paa denne
Maade.
Det var, som man kan vide, en Vrimmel af Tal
og tekniske Enkeltheder, Schrøder saaledes kom til
at sysle med. Han blev saa ivrig paa Statistik, at
hans Foredrag undertiden blev lovlig sandede deraf.
Men Kilden brød efterhaanden igennem og gjorde
Emnerne frugtbare, og da han først var bleven no
genlunde Herre over Stoffet, lykkedes det ham at
gøre sund Menneskeføde deraf.
Hans flittige Arbejde paa dette Omraade blev dog
ikke paaskønnet efter Fortjeneste. Det var et Kæm
peværk han øvede, men der var noget at Thors
Skæbne i Udgaard over al hans Virksomhed i hine
Aar.
Ogsaa hjemme paa Askov havde han svære Kaar
i det Tidsrum, da han hver Uge rejste i det mind
ste een Gang fra Hjemmet til Hovedstaden og til
bage igen.
I Efteraaret 1887 besøgte Bjørnstjerne
Bj ørnso n Askov Højskole. Han var Ven med
Schrøder fra de unge Dage og havde blandt andet
støttet ham kraftigt, da han i 1872 førte Folkehøj
skolens Sag for en stor kritisk Forsamling i Kristiania. Hans Bondefortællinger havde Schrøder
ofte brugt i sine Foredrag. Han plejede for Eks92

empel i en lang Aarrække at indlede hvert nyt
Skolehold med den skønne Skildring i A r n e om
at „klæde Fjeldet“. Og Bjørnsons Sange var natur
ligvis stadig paa Ungdommens Læber.
Nu var den norske Digter ganske vist selv kom
men langt bort fra den grundtvigske Livsbetragt
ning, der havde begejstret ham i Treserne. Han var
i Halvfjerdserne bleven betaget af Naturalismens
Verdensanskuelse. Men i hans Opfattelse af det
nordiske Menneskeliv var der dog endnu meget,
som bandt ham til Folkehøjskolens Mænd.
Blandt dem havde han tidligere haft sine nær
meste Venner, og dem længtes han tit efter at mødes
med igen.
Højskolemændene kunde paa deres Side aldrig
glemme, hvad de skyldte ham som Digter og folke
lig Ordfører, da han endnu stod i sin Ungdomskraft.
— Derfor var der ogsaa stor Feststemning paa
Askov, da Bjørnson holdt sit Indtog, og det var
kønt at se, hvor glade han og Schrøder var ved
atter at kunne færdes Side om Side.
Men Bjørnstjerne Bjørnso ns Besøg paa Askov
havde den mindre heldige Følge, at Skolen kom i
Ry blandt radikale Nordmænd som et Sted, hvor
Kristendommen ikke betød ret meget, og hvor Fri
tænkere kunde færdes, som de var hjemme.
Flere af dem drog i de følgende Vintre til
Askov, og dette bragte ikke saa lidt Uro i Lejren.
Der lød temmelig høj Kritik i de Unges Kreds over
et og andet, ogsaa i Schrøders Foredrag, og hans
aandelige Myndighed slog ikke til, da det gjaldt om
at dæmpe denne Gæring, især fordi Schrøder nærede
en vis Ængstelse for at træde stærkt personlig
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frem, af Frygt for, at hans hidsige Sind skulde tage
Magten over ham.
Man fik Følelsen af at være ombord paa en
Skude, der gik over Stag med klaprende Sejl. Men
da Schrøder i 1890 opgav sin Rigsdagsvirksomhed,
kom Skolegerningen snart atter ind i Magsvejr, og
efter nogle trange Overgangsaar efter de fyldte
Halvtreds, gik Schrøder nu en Alderdom i Møde,
som var rig paa Glæde og frugtbart Virke.

Skolevirksomheden 1 Askov blev stadig mere om
fattende. Elevernes Tal voksede. En kvindelig Af
deling føjedes til den mandlige Vinterskole, og der
kom flere Lærere til at bestride den mangeartede
Undervisning.
Overfor dette sammensatte Maskineri ønskede
Schrøder ikke at staa som den eneste ansvarlige
Leder. Han havde altid undt sine Medarbejdere fuld
Frihed i deres Lærergerning. Men nu optog han
dem tillige i et fælles Raad om Skolens Sager, og
tilsidst fik han Askov Højskole omdannet til „en
selvejende Institution“ med en Bestyrelse paa fire
Medlemmer, hvoraf han selv var den ene.
Og som han klogelig gav andre Del i Styrelsen,
saaledes fandt han sig villigt i de Indskrænkninger
af hans egne Timer og Emner, som krævedes, da
Lærerflokken voksede.
Det maa regnes til hans Mesterskab som praktisk
Højskolemand, at han 'kunde give andre saa god
Plads ved sin Side, at det ikke blev noget uerstatte
ligt Tab, da han endelig ved Døden blev afbrudt i
sit flittige Dagværk, men at Askov under en ny For94

stander og med sin prøvede Lærerstab kunde ar
bejde frimodigt videre efter hans Bortgang.
Den Arbejdskraft, som Schrøder fik til overs, da
de mange Hjælpere kom til, satte han ind paa anden
nyttig Virksomhed, der stod i nærmere eller fjer
nere Forbindelse med hans egentlige Gerning som
Højskolemand, og paa sine ældre Dage hentede
han ofte Trøst og Glæde af den Anerkendelse, denne
udendørs Virksomhed i voksende Grad skaffede
ham fra de forskelligste Sider.
Han var blandt andet Medstifter af Dansk
Skoleforening, hvis Hovedmaal er at bringe
Hjem og Skole i nærmere Samvirke om Børnenes
Opdragelse. — Han deltog ogsaa med stor Interesse
i de almindelige nordiske Skolemøder og greb denne
Lejlighed til at gøre mange nyttige Bekendtskaber
med andre Skolemænd fra de forskellige Lande,
som bagefter samledes til privat Drøftelse af vig
tige Spørgsmaal i Opdragelsen og Skolevæsenets
Ordning.
Men især laa det ham naturligvis paa Sinde at
komme i venligt Samarbejde med Folkehøjsko
lens Lærere i og udenfor Danmark. Han var
levende optaget af at faa de nordiske Ungdomssko
ler i venlig Vekselvirkning med hinanden, og vandt
Højskolesagen en ny Sejer i eet af Nordens Lande,
var det altid ham og hans Hustru en inderlig Glæde.
De norske Folkehøjskoler stod han i
broderlig Forbindelse med fra deres første Oprin
delse. Banebryderne, Anker, Arvesen og Chri
stopher Bruun, var alle tre hans nære Venner
fra Ungdommen af, og af de yngre norske Højskole95

mænd var Viggo U 11 mann og mange andre hans
taknemlige Disciple.
De svenske Højskolefolk lærte han der
imod først nærmere at kende efter det første
nordiske Højskolelærermøde, som hold
tes paa Testrup i 1883, — hundrede Aar efter
Grundtvigs Fødsel.
Efter Mødets Slutning gjorde en Del norske og
svenske Deltagere en Rejse omkring i det sydlige
Jylland under Ledelse af H. Ro sendal ogSchrød e r, og deres Besøg paa Askov staar for mit Minde
som een af de skønneste Fester, Fru Schrøder
havde i sin Samling.
Fra den Tid fik Ludvig og Charlotte Schrøder
dyrebare Venner blandt den svenske Højskoles le
dende Mænd og Kvinder. Ved nærmere Bekendt
skab saae de vel, at de svenske Ungdomsskoler
afveg temmelig meget fra de danske og norske i
deres Syn og Arbejdsmaade. Men desmere higede
Schrøder efter at sætte sig godt ind i deres Ejen
dommelighed. !
Han skønnede blandt andet, at man hos Sven
skerne kunde faa gode Vink med Hensyn til Un
dervisningen i det medborgerlige Liv og
Samfundslæren i det hele, for ikke at tale
om den svenske Gymnastik, som hurtig fandt
et Hjemsted paa Askov Højskole.
Til Gengæld søgte han paa en meget hensyns
fuld Maade at vise de Svenske, hvilke Fordele de
kunde faa af at optage den grundtvigske Oplys
ningstanke lidt mere i deres Betragtning, og hjalp
derved godt til, at der kom rigt Udbytte af det
indbyrdes Samkvæm.
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Da den studerende Ungdom i Finland i Halv
femserne tog Højskolesagen op som et aandeligt
Værn for deres selvstændige Folkeliv, rejste en Del
af dem til Askov for at faa den rette Indvielse, og
Schrøder tog saa godt imod dem, at han vel maa
kaldes den finske Højskoles Fosterfader.
Det føltes fra begge Sider, at Danmark og Fin
land paa saa mange Maader lever under samme
alvorsfulde Kaar i den store Verden og derfor let
kan komme til Forstaaelse om, at Højskolen har et
helligt Kald i Folkets Tjeneste. Derfor kunde Fin
nerne mærkelig let tilegne sig de folkelige Grund
tanker, som mødte dem paa Askov, og Ludvig
Schrøders Minde er sikkert godt forvaret i Suomis
Land.
Men ogsaa til de store Riger udenfor Norden
vendte Schrøder sit Blik, naar han efter gammel
Vane satte sig i Hlidskjalf for at spejde efter Frem
tidens Varsler.
Hver Gang han fik Besøg af en Udlænding, som
ønskede nærmere Besked om, hvad Højskolerne
egentlig var for noget, gjorde han sig al mulig
Umage for at sætte dem ind i Sagen, og skønt han
ikke var dygtig til at tale fremmede Sprog, var der
dog flere af de Fremmede, som fik et blivende per
sonligt Indtryk af hans Tale og Tankegang.
Med særlig Glæde lagde han Mærke til, at en
kelte Englændere begyndte at faa Øjnene op
for Værdien af den danske Højskole og Sammen
hængen mellem den og det gode danske Smør. Han
skrev i den Anledning Et Brev til en engelsk
Lærer, hvori han kortelig gør Rede for den grundt
vigske Skoletanke.
Ludvig Schrøder. 7.
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Det Arbejde, der blev gjort for Udbredelse af
folkelig og kristelig Oplysning blandt de Danske
i Nordamerika, fik den kraftigste Støtte fra
Askov Højskole, hvor mange af de dansk-amerikan
ske Præster og Højskolemænd har faaet deres før
ste Uddannelse til Gerningen derovre.
I Schrøders sidste Leveaar spillede det ham en
Del i Hovedet, at der nu ogsaa var Udsigt til — en
Negerhøjskole paa vore vestindiske Øer,
Og endelig kan det i denne Sammenhæng næv
nes, at der ogsaa udgik enkelte Ordets Forkyndere
fra Askov til de sydlige Verdensegne. Niels Dael,
som særlig mindes Schrøders Tale om Aposteltiden
med dyb Taknemlighed, gik fra Askov til Tandil
i Sydamerika. Hans Poulsen, Hans Jørgen
Jensen og Jens Kristian Knudsen drog
ligeledes fra Askov til Karenernes Land i
Bagindien.
Schrøder holdt af at nævne alle disse Kends
gerninger som Tegn paa, at den folkelige og kriste
lige Oplysning, der skyldtes Grundtvig, nu saa smaat
begyndte at kaste sine Straaler ud over fremmede
Kyster, og dertil knyttede han gerne en Udmaling
af det store Fremtidsmaal, hvor Højskolen rejser
sig som et videnskabeligt Himmelbjerg i Norden
og sender sine Nordlysflammer ud over den vide
Verden.
Han delte i fuldt Maal Grundtvigs Tro paa de
nordiske Folks verdenshistoriske Kald til at op
lyse Menneskelivet i det hele, og han tog sig ofte et
aandeligt Bad i de fagre Fremtidssyner.
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EFTERMÆLE

a Schrøder fyldte 70 Aar, den 19.
Januar 1906, holdtes der en stor
Fest i Askov, hvor talrige Venner
samledes om ham fra alle Lan
dets Egne. Men det, som syntes
at optage ham selv mest, var en
lang Række Deputationer, der om
Formiddagen mødte i Skolens
gamle Foredragssal for at bringe
ham Hilsen og Hyldest fra alle de forskellige For
eninger og Virksomheder, som han havde været
med til at stifte og lede.
Schrøder stod lidt forlegen med nedslagne Blik
og tog imod disse mange Taksigelser. Men han var
ingenlunde misfornøjet eller forpint deraf. Det var
ham tværtimod en sand Tilfredsstillelse, at Fest
dagen gav Anledning til et saadant Overskue over
hans mangeartede Virksomhed i Samfundet, og da
et af de Selskaber, som han havde ofret mest Ar
bejde og Interesse, mærkværdig nok havde forsømt
at sende en Talsmand, nævnte Schrøder senere
selv sin Deltagelse i denne Virksomhed for at ud
fylde Savnet.
Det var ikke af Trang til tom Pral eller af per
sonlig Forfængelighed, han satte Pris paa al den
Virak. Men han tog den med barnlig Taknemlighed
som et Vidnesbyrd om, at Folkehøjskolen i hans
Person omsider naaede almindelig Anerkendelse og
fik en voksende Indflydelse paa Samfundslivet i
det hele.
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Han kunde nemlig aldrig skelne skarpt mellem
sine personlige Fortjenester og Højskolegerningens
frugtbare Virkninger i Folkelivet. Han følte sig i
alle Forhold som Højskolens Repræsentant, og naar
han selv fik Ros, fandt han Folkehøjskolen hædret
derigennem.
Det hører derfor med til Billedet af Højskole
manden Ludvig Schrøder at give en kort Oversigt
over de vigtigste af de almindelige borgerlige Fore
tagender, hvori han tog Del, og her maa det nævnes
i første Linje, hvorledes Askov By og Omegn
blomstrede op under Indflydelse af Schrøders Livs
gerning dær.
Her kom hans ejendommelige Evner som Sam
fundsbygmester rigtig for Dagen.
Han var ingen Ven af den Slags flotte Byggeri,
som rejser store Paladser med mange tomme Rum.
Saa længe Schrøder levede, havde Askov Højskole
et mere nøjsomt Præg i det udvortes end flere af
de ny Højskoler, der siden har rejst sig med Tin
der og Taarne. Men det glædede ham at føje Byg
ning til Bygning, saaledes som man lægger Domino
brikker op, efterhaanden som Skolen fik nødvendig
Brug for mere Plads.
Det var Væksten i Skolens Arbejde, som altid
var ham Hovedsagen. Og d,emæst glædede han sig
ved, naar andre fik Lyst til at knytte deres særegne
Virksomhed nær til Højskolens, for saa vidt de
vilde øve den i samme gode folkelige Aand som
den.
Hvem der i Slutningen af forrige Aarhundrede
besøgte Askov By og kendte den fra 1865, maatte i
høj Grad undre sig over den Forvandling, der var
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Askov Folkehøjskole.

sket. Hvor der før kun laa nogle faa straatækte
Gaarde og Huse paa bar Mark omkring et snavset
Gadekær, mødte Øjet nu en anselig By med mange
røde og sorte Tage mellem de grønne Træer.
Skolens høje Bygninger rager frem bag det lille
Forhus, der ligger omtrent uforandret fra det første
Skoleaar, kun med Pap i Steden for Straa paa Ta
get, som et kært historisk Minde om „de ringe Dage“.
Store Gavle titter „i malerisk Uorden“ frem mel
lem de mange Træer i Højskolens Have. Nordøst
for Dammen, hvis Omgivelser er forvandlede til
et smukt Haveanlæg, ligger Valgmenighedskirken
og Præstegaarden. Langs Vejen i Øst og Vest er
der bygget hundrede større og mindre Villaer og
Forretningshuse. Mod Syd rager la Gours Forsøgs
mølle og andre mærkelige Anstalter højt op over
det aabne Land.
Denne store og smukke Skoleby skylder for
trinsvis Ludvig Schrøder sin Tilblivelse. Mange
andre har været med til at rejse dens Huse. Men
det er kun faa, som ikke har haft Schrøders Hjælp
og Raad derved.
Især skyldes det ham, at der nu er saa mange
Læresteder i Højskolens umiddelbare Nærhed:
Husflidsskolen, Sløjdskolen med Efterskole for
Drenge, Statens Forsøgsgaard for Planteavl, ledet
af Konsulent Frederik Hansen, Forsøgsmøllen med
Skole for Elektrikere, Jenny og Anna la Cours Væ
verskole osv.
En halv Mil fra Askov ligger til den ene Side
Vejen Stationsby med dens mange Fabriker. Dens
Opkomst skyldes som bekendt især Johannes
Lauridsen, der er Askov Højskoles gamle Lær101

ling og trofaste Ven; til den anden Side den store
Ladelund Landbrugsskole, som en anden
Askovlærling, Niels Pedersen, rejste med
Schrøders virksomme Bistand; og til den tredje Side,
mod Syd, Skibelund Krat med Knud Peder
sens Friskole og Efterskole, i Ly af Ban
ken med de mange Mindestene. En Mils Vej Nord
for Askov ses endelig et Glimt af de store Hedeplantninger, som Schrøder sammen med sin Ven
Oberst Dalgas var med at bringe i Stand rundt om
i Midtjyllands magre Egne.
Det nærmere Landskab omkring Askov er nu
oversaaet med velbyggede Bøndergaarde og mindre
Ejendomme, hvis fremskredne Landbrug med deres
udmærkede Besætninger, Kontrolforeninger osv. paa
anden Haand bærer Vidn,e om, hvilken Oplysning og
Driftighed Ludvig Schrøder har været med til at
fremme blandt de danske Jordbrugere.
Men lader man Blikket gaa videre ud, møder man
ogsaa i større Kredse talrige Minder om denne
Mands vækkende Tale og daadrige Liv. I tusinde
Hjem sidder gamle Askovlærlirige, der i en eller
anden Retning skylder ham, at de er kommen godt
i Gang med en nyttig Livsgerning og kan leve et for
nøjeligt Liv indenfor Hjemmets Døre.
Schrøder var ikke alene Bygmester i stor Stil
paa sin egen Skole, men han var saa at sige Arki
tekt for mange andre Mennesker, som fik hans Til
skyndelser og gode Raad til deres Livsværk. Og var
der noget, som i særlig Grad kunde kaldes hans
Lyst og Glæde, saa var det at arbejde for, at der
blev flere og flere gode Hjem her i Landet. Som
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en dygtig Arkitekt tog han derved Hensyn baade til
det praktiske og det hyggelige. Han ønskede, at
der i danske Hjem baade skulde gøres et dygtigt
Arbejde og leves et ædelt Liv, og i begge Retninger
var han en klog og varmhjertet Raadgiver for
grumme mange.
Schrøder hævdede, at det var Hovedsagen at
styrke Hjemmene, saa Rørnene kunde vokse op un
der sunde og gode Kaar. Det var bedre saaledes at
forebygge Samfundets Nød og Elendighed end først
at gribe ind, naar Ulykken var aabenbar. Men han
vilde dermed ikke nægte, at gode Mennesker har
Pligt til at bøde paa de forudgaaende Forsømmelser
ved efter bedste Evne at hjælpe Samfundets Stebørn.
Han holdt en Gang et Foredrag i Ribe, hvor han
talte om de gode Hjems Velsignelse. Men da han
kom tilbage fra Mødet, fik han et Brev fra en fattig
Arbejder, hvori der stod omtrent saaledes: „Det er
godt nok, Hr. Højskoleforstander, med den kønne
Tale om de gode Hjem. Men har De ikke ogsaa et
Ord til os, som aldrig har haft noget Hjem her i
Verden?“
Dette Brev gjorde et dybt Indtryk paa Schrøders
Hjerte, og jeg tror, han fra den Tid mere end før
rettede sit Blik paa, hvorledes der kan bødes paa
Mangelen af et virkeligt Hjem, en god Oplysning og
en sund moralsk Opdragelse.
I saa Henseende udrettede han ikke saa lidt i sin
senere Levetid.
Med Tanken paa, at det er lettere at stemme
Bæk end Aa, tog han sig især af de hjemløse Børn.
103

Da en af hans Disciple og Venner, Præsten Alfred
K a a e, havde begyndt den første Plejehjemsforening i Svendborg Amt, var Schrøder ikke
sen til at faa en lignende Forening dannet i Ribe
Amt, og det var hans Idee, at Plejeforældrene og
Børnene en Gang om Aaret blev indbudt til en fest
lig Sammenkomst med Kirkegang, Taler, Sang, Leg
og Fællesspisning, hvorved alting drejede sig om at
prise en god omhyggelig Opdragelse af Landets
Børn.
Han fik ogsaa oprettet en Sygeplejeforening for
de nærmeste Sogne omkring Askov, og hans Hustru
øvede i det stille en storslaaet Velgørenhed overfor
alle Smaafolk i Skolens Nærhed.
En anden velgørende Virksomhed kan det med
Rette regnes for, at Schrøder var saa ivrig optagen
af Hedesagen, hvori der arbejdes for at plante,
vande, mergle og opdyrke de magre jydske Lyng
heder.
Men sin Beundring for al menneskelig Stordaad
saae han op til Hedens Konge, Oberst Dalgas,
som een af Danmarks bedste Sønner. Hans Barn
domsminder fra Christianssæde blev kaldt til Live
ved det store jydske Plantningsarbejde, og han stil
lede sig villigt til Tjeneste med Mund og Pen, naar
Dalgas gav ham et Vink derom.
I Aarenes Løb udviklede der sig et personligt
Venskab mellem disse to Mænd, som Schrøder var
meget stolt og glad over. Dalgas fik ham ind i Hede
selskabets Styrelse, og efter Dalgas’ Død var Schrø
der en af de virksomste Deltagere i Fortsættelsen
af det store Værk.
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Den fredelige Kamp for Fremgang i Landets
Frugtbarhed var ret en Gerning efter Schrøders
Hjerte. Han, som i sin Ungdom havde talt saa
smukt om det store Asketræ, der overskygger alle
Verdener, kunde nu knytte sine Ord til det lille
Grantræ, som nylig har sat sit første Topskud i den
furede Hedejord. Den Handling at plante et Træ,
som Efterkommerne, naar vi er døde, kan faa Ly
og Gavn af, var i hans Øjne historisk, og med
saadanne Velgerninger ønskede han, at Fædrenes
Minde skulde gaa i Arv til Børnene.
Selv var denn,e Skovridersøn jo paa aandelig
Viis en Overførsler, der havde vaagent Øje med
alt, hvad han havde været med til at plante i det
danske Folk.
Fredens Daad avler Frugt. — Det var et
Ord, som stod Ludvig Schrøder for Øje, og som
prægede hans hele Færd. — Han følte sig ikke tjen
lig til Krigsbrug. Derfor holdt han sig helst til
bage, hvor Klingerne krydsedes med Larm og
Raab under den offentlige Forhandling.
Hvor det gjaldt om at sætte haardt imod haardt,
bruste han gerne over og kunde komme saaledes
ud af sig selv, at han gjorde Ulykke dermed. Men
ingen fortrød det siden ærligere end han. Og da
han kendte sin Natur, vogtede han sig saa vidt som
muligt for den Slags Forløbelser. Men Følgen blev
rigtignok, at han næsten var altfor bange for Kri
tik, selv hvor den i Virkeligheden var paa sin Plads,
og dette kunde atter medføre, at han fik Skin af
ikke at kunne taale nogen anden Mening end sin
egen.
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Vi, som længe har arbejdet sammen med ham,
veed dog godt, at dette ikke var Tilfældet. Schrø
der var saa frisindet som nogen og gav med Glæde
Plads for enhver, som havde et nyttigt Arbejde at
udføre i den Sags Tjeneste, som han havde viet sit
Liv. Men han var saa ængstelig for Sammenstød, at
han stundom fremkaldte dem, fordi han med Vold
og Magt vilde forebygge dem.
Han vidste af egen Erfaring, at man skal være
varlig med det haarde, det kan let blive haardest
for een selv, og naar han hundrede Gange sagde:
Stærkest er immer det milde, saa gjorde
han det ogsaa som en Formaning til sig selv.
Hans Hjertes Ønske var, at alle gode Kræfter
maatte virke fredelig sammen, og i en saadan Fæl
lesgerning til Fædrelandets Ære saae han Folkets
sande Opbyggelse.
Men saa glemte han heller ikke at give Gud
Æren, og deri mundede hans folkelige Tale ud, da
han var en gammel Mand, naar han for Eksempel
sagde, at den bedste Forberedelse til nye Fremskridt
er at sige T a k for, hvad vi hidtil har vundet.
Ludvig Schrøder følte sig som en Mand, for
hvem „Snorene var faldne paa liflige Steder“, og
dette skyldtes ikke mindst hans lykkelige Liv i
Hjemmet. Hans Hustru var stolt af at have født ni
Sønner og tre Døtre til Verden. Af denne Tylft
levede de ti til deres voksne Alder og gjorde deres
Forældre Ære og Glæde som dygtige Mennesker,
der var deres Hjem trofast hengivne. Siden kom der
en anselig Flok Børnebørn til, og det var værdt at
se Schrøder paa sine gamle Dage med een af disse
106

smaa paa Skødet. Al den Hjertelighed, der gennem
hans Manddomsaar havde været indestængt i hans
Bryst, udløste sig i de mildeste Ord til saadan en
lille Pige eller Dreng, der turde snakke frit til Bed
stefar, som før ikke altid havene været saa let at
faa i Tale.
Man skulde kende Schrøder i hans Hjem for
rigtig at kunne vurdere hans bedste Egenskaber, og
man skulde høre ham paa hans egen Skole for at
forstaa, hvilken Magt der kunde ligge i hans Ord.
— Det var svært at danne sig et Begreb om hans
Storhed, naar man ikke havde siddet paa Skolebæn
ken i Askov. Men det lykkedes ham dog nu og da
paa fremmede Steder og ved store Møder at føre
Ordet med en saadan Kraft, at han blev mageløs
blandt alle Danmarks dygtige Talere.
Derimod tror jeg ikke, at hans talrige Bøger
og Bladartikler kan give nogen levende Fore
stilling om hans fremragende Evner, skønt han var
en overmaade flittig og ærlig Skribent.
I en lang Aarrække udgav han, sammen med
andre Højskolemænd og Præster, et Tidsskrift, som
først kaldtes Nordisk Maanedsskrift, senere
Historisk Maanedsskrift og sidst Danske
ren. Han hjalp Konrad Jørgensen med at
faa Højskolebladet i Gang og var lige til sin
Død en stadig Medarbejder ved det. — Desuden har
han udgivet en lille Verdenshistorie, og en
Række historiske Skildringer af berømte Mænd, som
Ewald, Baggesen, Oehlenschlåger, flere
gode Bøger om Grundtvig og Levnedstegninger
af nogle af hans Venner, f. Eks. Peter Larsen
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Skræppenborg og Præsterne Mads Melbye
og Ludvig Helweg. Ovenfor er nævnt Dan
marks Hjælpekilder og Næringsveje, og
hertil kan føjes et lille Skrift om Det danske
Hedeselskab og en kort Levnedstegning af
Oberst Dalgas. — Han udgav ogsaa flere smaa
Samlinger af Foredrag og skrev i sine sidste Aar
en værdifuld Bog om Den nordiske Folke
højskole.
Næsten alle Schrøders Skrifter var udsprungne af
hans Virksomhed som Foredragsholder og skulde
tjene som Hjælpemidler ved hans Arbejde som
Folkeoplyser. Han gjorde ingen Krav paa at være
Forfatter i kunstnerisk Forstand og havde ingen
særlig Evne til at forme sine Emner i afrundet
Stil. Det gjaldt kun for ham om at meddele faktiske
Oplysninger og ledsage dem med sine Betragtninger
derover. Han var saa ærlig overfor sine Kilder,
at han næsten aldrig omskrev et Citat, men gav det
ordret i Gaaseøjne, hvorved der ganske vist kom
noget ufærdigt over hans literære Arbejder.
De indeholder mange gode Oplysninger og Over
sigter. Men de giver intet fyldestgørende Billede af
Schrøders ejendommelige Personlighed.
Sit bedste Minde satte han sig i sit Livsværk som
Folkelærer, og i det danske Folks Historie vil det
med Tiden afklare sig til Billedet af en aandelig Ar
bejder, som med stor Kraft har udviklet og virke
liggjort de Muligheder, der laa i Grundtvigs Syn
paa Folkelivet og den historiske Oplysning.
Ludvig Schrøder var langt fra folkelig i sit
udvortes Væsen. Han havde meget svært ved at
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tale med Folk, naar der ikke var en bestemt Sag,
som det laa ham paa Sinde at virke for. Men han
var folkelig i dybere Betydning, saa sandt han hen
gav hele sit Liv i Folkets Tjeneste og næppe husede
en Tanke eller Følelse, som han ikke gerne delte
med alle sine Landsmænd.
Da han var død, traf jeg een af hans gamle Lær
linge, der nu er en dygtig Landmand ovre paa
Falster. Vi taltes da ved om vor gamle Lærers Dy
der og Mangler, og blandt andet spurgte jeg ham,
om han nogensinde havde haft en Samtale med
Schrøder, mens han var paa Askov.
„Nej,“ svarede han, „jeg har kun to Gange talt
under fire Øjne med Schrøder, og den ene Gang
sagde han: „I drikker nok en høj Snaps dernede
paa Øerne!“ Den anden Gang sagde han: „Jeg vil
gøre Dem opmærksom paa, at jeg er Skolens For
stander!“ — Det er alle de Ord, jeg personlig har
skiftet med Schrøder. Men dog er der ingen Mand,
jeg skylder saa meget.“
Ja, saadan vil mange sige nu, da hans Fejl er
begravne, og hans store Livsgerning lyser som hans
Eftermæle.
Da Schrøder i November 1904 mistede sin her
lige Hustru, troede hans Venner, at hans sidste
Kraft var brudt med det samme, saa inderligt som
de to havde været forenet gennem mer end fyrre
tyve Aar. Men det forundtes ham dog endnu i tre
Aar at virke i sin Gerning som Foredragsholder,
mens han overlod Skolestyret og Husførelsen til
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sin Svigersøn og Datter, Jacob og Ingeborg
Appel, og han fik derefter en Død, som passede
smukt til hans virksomme Liv.
,To Dage før han sov hen, stod han endnu i
Askov Højskoles ny Foredragssal og talte hjertelig
og længe om sin beundrede Helt Morten Lu
ther. — Da han kom hjem i sin Stue efter Fore
draget, ramtes han af et Slag og tabte Bevidstheden,
som ikke vendte tilbage, inden han udaandede Nat
ten mellem den 7. og 8. Februar 1908.
Han døde saa at sige med den sidste Efterklang
af sin dybe historiske Tale paa Læberne.
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