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Det fuirendaler Institut paa Holsteinsminde

og

Anders Stephansen.
1840-70.
Af P. M. Andersen.

1. Den vanskelige økonomi.
Trods alt betød flytningen fra Fuirendal, at man nu havde
ombyttet en herregaardstilværelse med ringere og mindre forhold paa det forfaldne Hjortholm.
Børnene syntes det i alt fald.
Budde gengiver en samtale mellem to af drengene efter
indflytningen paa gaarden:
"Mon vi dog ikke snart igen skal have pandekager?"
ytrede den ene, en ganske lille person.
"Vi faar aldrig mere pandekager !" svarede den anden
med mørkt mismod - han var ældre og mere prøvet.
"Det fik vi da paa Fuirendal !" indvendte den lille.
"J a-a, paa Fui-rendal ! " lød den andens svar med saa dybt
et suk, som om det gemte en verden af savn og bedrøvet
ihukommelse af tabte herligheder.
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For Stephansens blev det - nu, da de heller ikke, som i
de første aar, havde nogen greve at kunne gaa til, naar det
kneb - en kamp for at skaffe føden til dem selv og de mange
munde, de havde at mætte. Det blev nærmest fattigmandskaar, de maatte friste de første aar, og de naaede aldrig til,
at stillingen for instituttet blev nogenlunde sikkert økonomisk
konsolideret. Driftskapital havde det jo ingen af, og nogen
bestemt sikret støtte fandtes ikke. Endnu i 1897 skriver
Budde: "Velvillie har instituttet mødt fra mange sider, og
velgørenheden er kommet det til hjælp; men det har først
faaet hjælpen, naar det var i en saa øjensynlig trang, at dets
eksistens var truet, og dette har været betegnende for dets
økonomiske stilling, saa længe det har bestaaet." Og i et
brev skriver Stephansen: "Gud har ikke givet mig andet end
en tiggerpose, og i hans navn beder jeg hos de rige og mægtige ... om en lille gave" - selv beregnede han sig aldrig
mere i aarlig pengeløn for dem begge end 250 rigsdaler.
Men trods den stadigt trykkende pengemangel blev de
første mange aar alligevel en lykkelig og rig tid saavel for
Stephansen som for instituttet ·---- i den grad passede den
gerning, som der skulle øves, for ham og han for den.
Den første sommer var alle fuldt optaget af at skabe
nogenlunde forudsætninger for, at de 40 børn, som instituttet var beregnet for, kunne huses. Medens byggearbejderne
stod paa, laa en del af drengene paa høstænget. Resten af
børnene delte ægteparrets egne senge og sengeklæder, og selv
lagde de deres madrasser paa et sted, hvor de ikke var alt
for udsat for træk gennem revner og sprækker i mure, vinduer og døre og for regndryp fra loftet.
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Da aaret sluttede, udviste det et underskud paa ca. 2000
rd., skønt der i gaver - penge og naturalier - var indkommet ca. 4096 rd., deraf 2538 rd. ved den af dronning Caroline Amalie foranstaltede bortlodning af damearbejder.
Underskuddet dækkedes delvis ved to nye rentefri laan af
enkegrevinden. Men da der var flere forfaldne bygninger
at reparere, og jord, redskaber og besætning desuden var i en
meget daarlig tilstand, var der endnu mange ekstra udgifter
at afholde. Da juni termin 1841 nærmede sig, maatte
Stephansen derfor gaa den tunge gang over til herredsfogden, kancelliraad Leuning i Førslev, og melde sig fallit.
Herom fortæller han: "Jeg talte med ham om realisation af
instituttets ejendom for at faa de fornødne penge til kreditorerne; men herredsfogden var instituttets velynder og ven,
derfor tog han sig af vor nød, gik i forbøn hos en del rige
godsejere og indsamlede saaledes ved en subskription 2300
rd. til stiftelsen."
Saaledes reddedes Holsteinsminde denne gang. Men hvor
dybt Stephansen har været nede, ses af en kladde til et brev
til enkegrevinden blandt hans breve og papirer, hvori han
meddeler, at han vil søge et klokkerembede ved Helliggejstes
kirke -- thi "jeg bør vel derfor give efter for mine venners
raad og give slip paa min livside at være lærer og leder ... i
morgen indgiver jeg min ansøgning, dersom Deres Naade vil
bifalde det." Formodentlig er ansøgningen saa alligevel ikke
blevet afsendt (eller ikke imødekommet?).
I frihedsaarene saa det igen truende ud.
Paa grund af Stephansens herkomst og hans samfølelse
med de svageste i samfundet maatte det ved valgene være
naturligt for ham at staa sammen med Bondevennerne. Ved
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et af de allerførste valg1), fortæller Budde, gik partierne for
at konstatere deres styrke hver til sin side. En rig mand
tog da Stephansen ved armen for at føre ham over til sin
side: "Her ovre hører De hjemme, Stephansen!" "Nej, jeg
hører hjemme her, jeg har transtøvler", svarede han. Men
næste dag underrettede manden2) ham i et brev om, at han
nu ikke længere ville støtte instituttet. Efterhaanden trak de
fleste af godsejerne sig tilbage3), og fra folkets brede lag kom
der ingen hjælp.
Stephansen søgte da rigsdagen om et tilskud til instituttet.
Et forslag om at bevilge 1000 rd. til Holsteinsminde indbragtes i Folketinget af Frølund, Fuglebjergkredsens repræsentant, og ved 2. behandling af finanslovforslaget for 1851-- 52 vedtoges det enstemmigt at bevilge de 1000 rd" men som
en ydelse til Stephansen personlig. Dette beløb, som han
naturligvis Iod indgaa i instituttets regnskab, modtog han
derefter hvert aar til sin død.
Pengekrisen 185 7 skabte atter ekstraordinære vanskeligheder for Holsteinsminde. Underbalancen var stadigt voksende, Dorthea Stephansen var blevet lammet og kunne ikke
oplyse noget om regnskaberne, og juni termin 1858 manglede
1)

Sandsynligvis ved prøvevalget den 11. septbr. 1848 ved Holløse
mølle forud for valget til Den grundlovgivende Rigsdag. "Ved afstemningen, som foregik paa den maade, at kandidaterne gik hver
til sin side og fulgtes af deres vælgere "." (Aarbogen 1947, s. 24·).
2 ) Denne var vist etatsraad Neergaard, Gunderslevholm. I et senere
brev til enkegrevinden minder Stephansen hende om, at han i efteraaret 1848 paa hendes opfordring maatte rejse til Holsteinborg for
at tale med greven, fordi etatsraad de Neergaard havde anklaget
ham for patronatet som en person, der var uduelig til sin gerning,
"og som om jeg havde forbundet mig med kommunister og røvere."
a) Medens der f. eks. i bidragslisten for 1842 er anført 10 godsbesiddere, er an tallet 1856 skrumpet ind til 3.
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instituttet 4-6000 rd. Det hele overvældede da Stephansen,
saa han besluttede at trække sig tilbage. Men ogsaa denne
gang klaredes forholdene. Hovedkreditorerne var langmodige, og vennerne - bl. a. C. C. Alberti, Stephansens
gode ven og trofaste støtte, saa længe han (St.) levede traadte hjælpende til.

*
Instituttets indtægtskilder var foruden de Stephansen af
rigsdagen bevilgede 1000 rd. og overskud af landbruget: indtægt af værksteder, butik og bageri, betaling for børnene
samt gaver og bidrag.
Med hensyn til landbruget oplyser Stephansen i en af
aarsberetningerne, at udgifterne (skatter, tiender og landgilde, kommune- og fattigafgift, folkeløn m. m.) langt oversteg de indtægter, man havde af det gennem salg af dets
produkter. Men til gengæld forsynede det dem med de landlige produkter, de brugte til føden --- foruden at det jo var
af afgørende betydning i opdragelsesmæssig henseende.
Værkstederne, der navnlig i fuirendaltiden, da man manglede jord, havde været af betydning for børnenes beskæftigelse og desuden havde givet nogen indtægt, maatte man
efterhaanden ophøre med, fordi det var umuligt at skaffe
svende, der egnede sig til at forestaa dem. Kun reberbanen
og et bogbinderi fortsattes gennem hele tidsrummet og gav
lidt overskud.
Instituttet havde 184·3 faaet privilegium paa at anlægge
et fintbrødsbageri. En mester betalte 170 rd. om aaret for
at maatte udnytte dette privilegium samt for leje af bolig
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og bageri - fra omkring 1850 gik betalingen dog ned til
120 rd. om aaret. I en lang aarrække var bager Kold, broder
til højskolemanden Chr. Kold, lejer af bageriet.
I 1838 var der hos købmand David i Slagelse oprettet et
udsalg af kvindelige arbejder, som var skænket instituttet.
Maaske er dette oprindelsen til den manufakturbutik, som
Holsteinsminde havde, og som gav nogen fortjeneste. Salg
af øl fra instituttets bryggeri gav ogsaa lidt indtægt.
De to vigtigste indtægtskilder gennem alle de 30 aar var
dog betalingen for børnene samt gaverne.
Den aarlige betaling pr. barn var i de første aar stadig
kun 30 rd" men - med nedsættelse for en del af dem forhøjedes den 1845 til 40 rd., senere til 60, og i de sidste
10-15 aar betaltes der 80 rd. (se dog s. 31 ). Men alligevel
forslog det ikke. Allerede i 1856 anslog Stephansen udgiften
i dette og de nærmest foregaaende aar til 80 rd. aarligt for
hvert barn alene til kost og klæder. Men alle de øvrige udgifter løb op til omtr. 40 rd. aarligt.
Et større antal børn ville have kunnet give en bedre økonomi, men kommunerne ømmede sig ved at sende almindelige h jernløse børn til Holsteinsminde, dels af økonomiske
grunde og dels, fordi man ansaa det for et opholdssted for de
"moralsk fordærvede", og dem troede man ofte bedre anbragt andre steder.
Naturligvis maatte det være meget vanskeligt fra det ene
aar til det andet at beregne størrelsen af den hjælp, instituttet
modtog gennem bidrag og gaver. Faste beløb gennem alle
aarene var kun 200 rd. aarligt fra lensgreven paa Holsteinborg og 100 rd. fra enkegrevinden. Men kongen, dronningen
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og enkedronningen skænkede i fyrrerne hvert aar nogle
hundrede rd" og flere gange modtog man større ekstraordinære gaver:
1840: Et legat paa 1000 rd.
1841: Det classenske Fideikommis skænker 500 rd.
1844: Dronningen skænker en driftskapital paa
2000 rd.
1845: Det kgl. Landhusholdningsselskab skænker
500 rd., bl. a. til anskaffelse af en tærskemaskine.
1846: Enkegrevindens basar indbringer 1153 rd.
1846: Lensgreven eftergiver en gammel gæld paa
747 rd.
1849: Et legat paa 1000 rd.
1851: Enkegrevindens basar indbringer 926 rd.
1855: Enkegrevindens basar indbringer 503 rd.
1860: Efter et opraab af enkegrevinden i aviserne
660 rd.
1864: I et testamente skænkt>,s l 000 rd.
En bidragsliste fra et enkelt, tilfældigt valgt aar ( 1856)
ser saaledes ud:
Lensgreve Bille Brahe, Hvedholm .............. .
Lensgreve Schaffalitzky, Arreskov, aarlig ...... .
Komtesse de I-Iolstein i Kiel, aarlig "" "" ." ""
Komtesse Moltke, aarlig ""." """ """." "".
Frk. Løvenskjold, Vallø, aarlig ""."."""" ""
Fru Melchiors bo, København, aarlig ........... .
Fru konferensraadinde Schjønning, aarlig ..... .

20 rd.
10

40
12

2 "
5

4
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Frk. H. v. Scheel, Vemmetofte, aarlig .""". ""
Fru professorinde Høyen, København, aarlig .. .
Jfr. Westengaard, København, aarlig ........... .
"En bonde" "" ......... """." ..... """ .......... .
Justitsraad Jacobsen, København "." ""."" ""
Baron v. Holsteen, Langesø """" """"""""
Professor Fenger ... ""." ........ " """." ". "."
Konferensraad Dankvart ..................... " .... .
Konferensraad Jørgensen .. ". ". "" "." .. " .. " ..
Direktør Duntzfeldt . " .. " ... " .. " .. ". ". ". " .. ".
Pastor, dr. teol. Kalkar ""." ""." """" """"
Pastor Mau, Skellerup " ... "." " ... " """.".".
Naalemagermester Hjorth .............. " ... " .... .
Skræddermester Creemers ........ " .. " ..... " ..... .
Vinhandler Luplau ..... " .... """ "" .""" ". "."
Barber Hein .. " .. " " .. "."." " ... "." .. "." ". " ..
Pastor F. Fenger, Høje Taastrup "" """" .. " ..
Konfcrensraadinde Schjønning .. ". "" " .. " "" ..
Professorinde Høyen ................................ .
Tilsammen

5 "
4 "
2
20
5
10 "
10 "
5
5
3 "
5 "
5
2

2
2
2 "
10 "
4
4 "

198 rd.

Det ses, at det i alt væsentlig var overklassen, der understøttede instituttet - rent undtagelsesvis optræder i listerne
en bonde med 64 skilling og Peter Larsen, Skræppenborg,
med 4 rd. - og at den almindelige gaveindtægt i virkeligheden ikke betød meget. Den udgjorde i aarene 1850-70
gennemsnitlig ca. 175 rd. pr. aar, altsaa knap til ophold for
et par børn. Baade givernes antal og beløbets størrelse formindskedes desuden i de sidste aar.
Det sidste aar, Stephansen levede, gør Budde i instituttets
aarlige beretning dets status op. Underskuddet, erhvervet
gennem aarene, udgjorde da ialt ca. 11.000 rd., dels i form af
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ubetalte regninger og dels -- og overvejende - i form af
penge, som Stephansen "ved egne private midler havde gjort
udveje for og betalt". Men "private midler" kan Stephanscn
ganske sikkert kun have erhvervet gennem driften af Hindholm.

2. Hindholm.
Bøndernes deltagelse i valgene til stænderforsamlingerne og
i forhandlingerne i disse havde allerede i trediverne været
medvirkende til, at de havde begyndt at rejse hovederne og
faa interesse for at være med til at bestemme ikke alene om
deres egne, men ogsaa om samfundets anliggender.
Men det var dog først i fyrrerne, bevægelsen tog fart. I
Roskilde stænderforsamling havde bønderne i Balthasar
Christensen, J. C. Drewsen o. fl. varmtfølende talsmænd for
deres ønsker, og samtidig drog de første bondeagitatorer skolelærer Rs. Sørensen, Venslev, og husmand Peder Hansen,
Lundby, begge fra Sydsjælland -- rundt i landet for at
vække befolkningen til bevidsthed om dens ringe kaar og rejse
den til krav om forandringer: fæsteforholdets forbedring eller
afskaffelse, afskaffelse af den ulige beskatning af bondejord
og hovedgaardsjord ("privilegeret hartkorn"), ophør af husmændenes næsten retsløse stilling og af alle bønders sociale
deklassering m. m. De virkede gennem smaaskrifter og artikler i ugebladet "Almuevennen", men mest mundtlig paa
deres vandringer fra sogn til sogn, hvorunder de paavirkede
de enkelte og samlede i tusindvis af underskrifter paa adresser til kongen og stænderforsamlingerne. "Jeg var i afvigte
sommer i 51 sogne", skriver Peder Hansen 1845.
15
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Frugterne viste sig bl. a. i oprettelsen af de saakaldte
landkommunalforeninger, der - efter at landkommunalloven af 1841 havde indført sogneforstanderskaber - stiftedes i de fleste amter paa øerne, og 1846 stiftedes "Bondevennernes selskab", der skulle omfatte hele landet og virke
hen til, "at landalmuen faar lige borgerlig ret med de andre
samfundsklasser". Foreningens første programpunkt var krav
om en forbedring af skolevæsenet, ligesom hele bevægelsen,
især under paavirkning af Rs. Sørensen, havde forstaaelse for
betydningen af en bedre oplysning af de unge. Der var derfor flere forslag fremme om at faa rejst saakaldte "højere
bondeskoler". Rs. Sørensen havde 1843 fremsat plan til en
"undervisningsanstalt for voksne bønderkarle" (og forsøgte
selv at holde højskole i Uldum 1848), og Monrad udsendte
1848 til amterne et cirkulære med henstilling om at overveje
oprettelse af saadanne skoler. Men ingen af delene førte dog
til, at nogen skole kom i gang.
Stephansen havde 1847 været inde i overvejelser af i forbindelse med instituttet at faa oprettet en forberedelsesskole
for unge, der tænkte paa at blive lærere. Han talte med
provst Brasen i Skelskør om planen, men provsten mente,
det maatte være bedre at forene en "højere bondeskole" med
instituttet, og han opgav da sagen. Aaret efter kom saa Mon·
rads cirkulære, og Stephansen ansøgte nu amtsraadet om at
faa en skole paa Holsteinsminde - dog uden resultat. Men
han arbejdede videre med sine skoleprojekter. Et udførligt
udkast til "Plan til en læreanstalt for unge mennesker af
bondestanden, indrettet paa Holsteinsminde" er dateret 28Js
1851, og efter den skulle 6 "erfarne og kyndige mænd" sammen med Stephansen som "opdragelsesanstaltens bestyrer"
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bestemme alt vedrørende skolen. Hans forslag om, at instituttet skulle sælge Skovgaarden og i stedet købe Holsteinsmindes
nabogaard Hindholm, blev afslaaet af greven.
Først da han kom i forbindelse med Bondevennerne, lykkedes hans skoleplaner.
Stephansen var vel ikke selv Bondeven, men hans optagethed af højskoletanken mødtes med bøndernes oplysningstrang, saa de førtes sammen. Det var ved et møde i Præstø
amts Kommunalforening i april 1852, hvor Stephansen var
til stede, at Peder Hansen bar sagen frem, og der nedsattes
straks et udvalg, der skulle arbejde paa at faa begyndt en
skole paa Holsteinsminde med Stephansen som leder. Ved et
møde en maaned efter fremlagde Peder Hansen en subskriptionsindbydelse, der godkendtes, og det overlodes ham at
træde i forbindelse med Sorø amt, i hvis landkommunalforening indbydelsen vedtoges den 2. juni. Samme maaned udsendtes saa til alle de 170 sogne i Præstø og Sorø amter en
opfordring om at yde bidrag eller tegne sig for et aktielaan,
idet det fremhævedes, hvor nødvendigt det var for bondestanden, "hvori der ogsaa er gode hoveder saavel som i de
andre klasser", at faa oplysning og kundskaber, "hvis vor
stand ikke skal ligge under i den fortsatte kamp imod vore
mere oplyste og dannede modstandere . . . sagen er vigtig,
især for efterslægten. Lad os ikke staa tilbage for fynboer og
jyder, hos hvem allerede lignende folkeskoler har begyndt"l).
Man ansaa tegning af 400 rd. for nødvendig, før skolen
kunne begynde, men det gik noget langsomt. Det var meningen, at tegningen skulle være afsluttet inden 1. septbr" men
1)

Rødding højskole begyndte 1844·, Uldum kom rigtigt i gang 1851,
Ryslinge samme aar og Staby i Vestjylland 1852.
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den 13. septbr. meddeler Peder Hansen i "Almuevennen", at
der kun er indkommet ca. 95 rd. fra 8 sogne. Inden aarets
udgang var der dog tegnet 672 rd. 8 skilling - af husmænd,
gaardmænd, lærere og præster.
Men da havde Stephansen forlængst selv taget sagen i sin
haand, hvorved han sikrede sig, at den virkelig blev ført igennem, og at skolen ikke paa materielt grundlag kun blev et led
i bøndernes kamp mod deres "dannede modstandere". Den
1. juni købte han gaarden Hindholm, der netop da var til
salg, idet han nu var klar over, at det var uheldigt at indrette højskole paa selve Holsteinsminde. Beslutningen blev
taget efter mange overvejelser og betænkeligheder og først,
efter at Dorthea ogsaa helt var gaaet ind for sagen.
Hindholm var paa ca. 80 tdr. land med ca. 10 tdr. hartkorn og kostede
ligesom Hjortholm i sin tid - 11.000 rd.
Men forskellige kom Stephansen til hjælp: bønderne med
deres bidrag og andre med rentefri laan: enkedronningen
1000 rd., fru Marie Grundtvig 1000 rd. og landmaaler
Fleischer 500 rd. - brødrene Fr. og Martin Hammerich
skænkede hver 100 rd. I bondestandens aktielaan deltog
senere ogsaa de øvrige sjællandske amter samt Falster, og det
kom i aarenes løb op paa 12.000 rd. Men der var ogsaa nok
at bruge penge til. Udhusene var faldefærdige, og der maatte
de første aar opføres forskellige nybygninger - 1867 opførtes en ny skolebygning, som blev kaldt "Dorthea Stephansens
Minde" og kostede 5100 rd., delvis indkommet som gaver
og rentefri laan.

*

I sin beretning om Holsteinsminde 1868 skriver Stephansen paa sin paradoksale maade: "I aarene 1850--51 var insti18
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tuttets pengeforfatning saa slet, at jeg 1852 blev nødt til at
købe nabogaarden Hindholm". Lidt var der om det: Ved
anvendelse af fælles bestyrer (den tidligere ejer, Hansen, der
blev boende paa Hindholm og var bestyrer til Stephansens
død) og fælles arbejdskraft opnaaedes der nogen besparelse
ved driften af de to gaarde. Men ellers var Stephansens
grunde til oprettelse af højskolen af anden end økonomisk
art. Det var, fordi han ganske ;;luttede sig til tankerne om, at
en folkelig oplysning var nødvendig, ikke mindst nu efter frihedens indførelse; men først og fremmest var det for hans
elskede børnehjems skyld. Ved at komme i forbindelse med
bondebefolkningen haabede han i videre kredse end hidtil at
kunne vinde forstaaelse for Holsteinsminde, saa han lettere
kunne faa gode pladser til børnene. Desuden kunne han maaske blandt Hindholms elever finde velegnede emner som medhjælpere paa Holsteinsminde og af højskolens lærere faa
hjælp til undervisningen af børnene. Og endelig havde han
nu et sted, hvorhen han kunne flytte med børnene, "ifald
den grevelige familie skulle faa i sinde at sælge Holsteinsminde eller at overdrage det til Flakkebjerg" (St. i brev).
"Hindholm er en stok, hvortil min lille blomst paa Holsteinsminde skal støtte sig", udtalte han. Og Budde vidner:
Gennem Hindholm opnaaede Stephansen, "hvad han hidtil
havde savnet, at faa ikke blot de rige og fornemme, men folket i sin helhed i tale og drage det med ind i sit arbejde ...
for Holsteinsminde har den haft en betydning, som vanskeligt kan overvurderes, ved at samle en almindelig og vidtstrakt interesse om den kamp, Stephansen her kæmpede for
folkets fattige børn".
19
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Om den modstand, Stephansen maatte overvinde, fortæller han i et brev 1868, at den holsteinborgske sparekasse
opsagde et 1. prioritetslaan i gaarden paa 8000 rd. "for at
sætte mig i miskredit hos bondestanden", og at sparekassen
desuden tilbød bønderne hjælp, hvis de "ved amtsskoledirektionens bistand ville oprette en anden skole i amtetl), der
kunne ødelægge mit anlæg paa Hindholm". Men ogsaa autoriteterne nærede uvillie mod Hindholm og frygt for, hvilke
revolutionære tendenser, der kunne udvikles i en saadan
skole. Provst Brasen, der jo tidligere havde været velvillig
over for tanken om en "højere bondeslmle" paa Holsteinsminde, indsendte et andragende til amtet om, at dette ville
medvirke ved oprettelse af en anden skole, hvortil "nogle
formaaende mænd i amtet har bestemt sig til at ville yde
ikke ubetydelige bidrag". "En anstalt", skriver provsten om
Hindholm, "som staar løsnet fra alle ordinære autoriteter og
støtter sig alene til bestræbelser, der har udviklet sig ai folkets
masse, vil, bevidst eller ubevidst for de ledende personligheder, danne unge mennesker med meget demokratiske og
autoritetsstridende tendenser". Amtsraadet stillede sig velvilligt til andragendet; men noget konkurrenceforetagende til
Hindholm kom dog ikke i stand - og provsten stillede sig
senere yderst velvillig over for skolen.

*

Hindholm højskole aabnede den 1. novbr. 1852 og havde
om vinteren 23 elever - dengang hed det "folkeskole" og
,,lærlinge". Næste sommer var der kun 9 elever, men ellers
blev den ret hurtigt Danmarks største højskole med et næsten
1)
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stadigt stigende elevantal. Den sidste vinter, Stephansen
levede ( 1869-7 0), naaedes det højeste elevantal, 177, og
mange havde endda maattet afvises. Gennemsnitsantallet var
i aarene 1852-70 85 i vinterhalvaarene og 33 i sommerhalvaarene. Egentlig var det meningen, at et fuldstændigt
kursus for den enkelte elev skulle omfatte 3 halvaar, men i
1868 var det af ialt 1099 elever kun 86, der havde været der
saa længe. Derimod havde 424 været der i 2 halvaar, og det
er jo ret bemærkelsesværdigt, at saaledes omtrent halvdelen
anvendte mindst eet aar paa højskoleophold. Af elevlisterne
ses, at de kom fra hele landet, men dog i langt den overvejende grad fra Sjælland. Skønt det i de fleste aarsberetninger
fremhævedes, at man helst ønskede elever i alderen 18-26
aar, var i den første halve snes aar trediedelen af dem kun
14-17 aar. Senere steg gennemsnitsalderen dog fra oprindelig 17-18 aar til 19-20 aar.
Oprindelig var elevbetalingen 30 rd. for et halvaar, men
efterhaanden forhøjedes den til 60 rd. halvaarlig, 110 rd. for
et helt aar. Enkelte fripladser uddeltes.
Selvfølgelig maatte den forskel, der var mellem Stephansens og bøndernes opfattelse af, hvad meningen var med et
højskoleophold, volde vanskeligheder, især i begyndelsen.
Chr. Christensen, Tune, oplyser i sine erindringer, at da en
karl fra et nabosogn kom hjem fra Hindholm uden at have
taget eksamen, skønnede folk, at pengene var daarligt anvendt. Stephansen fortæller, at naar fædrene kom med deres
sønner, hed det gerne, at de "skulle lære at tale og skrive
godt for sig", ja, en erklærede, at han ikke ville sende sin søn
til Hindholm, medmindre han der kunne lære at føre og
vinde en proces, og da det blev sagt, at dette laa uden for
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skolens formaal, og at den netop skulle betage dem lyst og
anledning til at føre processer ved at oplyse dem om deres
borgerlige pligter og rettigheder og vække deres kærlighed
til hverandre og deres billighedsfølelse ikke mindre end deres
retfærdighedsfølelse, skulle han ikke dertil. Og i et brev til
præsten Peter Rørdam meddeler fru Marie Grundtvig, at i
breve til hende havde fru Stephansen omtalt, "hvor vanskeligt det var at begynde med at lære unge mennesker, der var
opammet ved Almuevennernes mælk, og hvor svært det
faldt at vænne dem til sundere føde". "Et ungt menneske
var kommet dertil med Høsts fremmedordbog under armen
og troede, at oplysning bestod i at kunne saa mange fremmede ord som muligt og bruge dem i talen saa tidt som
muligt, men havde allerede lagt ordbogen fra sig og begyndte
at finde smag i, hvad der var dansk".
Foruden skolen for unge mænd paa Hindholm aabnedes
den ] 2. maj 1866 en sommerskole for unge piger paa Holsteinsminde; men den fik ikke nogen stor tilslutning. I en
halv snes aar - til ] 866 -- havde man desuden en seminarieafdeling, hvor højskolens lærere forberedte unge mænd
til at tage lærereksamen.
Da skolen begyndte, havde den - foruden Stephansen og
førstelæreren - kun een fast lærer, der endda tillige var
lærer paa Holsteinsminde. Da Stephansen døde, virkede der
foruden forstanderen 8 lærere ved skolen.

*

Ghr. Kold skal engang have sagt til Ernst Trier, at af de
tre (store) højskoler, som da fandtes, var Rødding oprettet
for at styrke danskheden i kampen mod det tyske, Hindholm
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for at styrke bønderne i kampen mod herremandsvældets
aag, men hans højskole for at styrke de unge i den kamp,
der gaar for sig inden i ethvert menneskehjerte, kampen
mellem liv og død. For Hindholms vedkommende er denne
karakteristik ikke rigtig, hvis der da ikke med den kun hentydedes til, at planerne om dens oprettelse fra først af var et
led i bøndernes bestræbelser for at opnaa social og økonomisk frigørelse. Stephansen havde haft andre motiver til
skolens oprettelse. Men han var ikke grundtvigianer og saa
ogsaa anderledes end Kold paa, h.vad det i personlighedslivet især gjaldt om at udvikle hos eleverne. Hans skoleprogram lød: "Det er skolens formaal at vække kærlighed til
fædrelandet, liv og ædel virkelyst hos den unge, vejlede ham
til arbejdsomhed, orden og sømmeliglied samt til oplysning
i særdeleshed om alt, hvad der vedkommer landboens virksomhed som dansk borger, som medlem af en kommune, som
husfader, søn eller tyende og som forstandig agerdyrker. Da
dette maal ikke i sandhed kan naas uden ved tro og gudsfrygt, bestræber vi os for, at Guds ords lys maa beskinne alle
læregenstande og opvarme hjerterne, saa ofte lejlighed gives
- hvorimod ingen særskilte religionstimer er bestemte".
I de første aar holdt Stephansen et dagligt foredrag paa
højskolen. Men det var skolens førstelærer, den dygtige cand.
teol. N. J. Jensen, der var dens egentlige leder og satte sit
præg paa undervisningen, og han var Grundtvigs fuldtro
discipel. De første aar var der et godt forhold og samarbejde
mellem ham og Stephansen, der blev boende paa Holsteinsminde. For Jensen var det ideelle i gerningen alt, og han
fandt sig derfor i den ringe løn - 200 rd. og frit ophold som Stephansen kunne byde ham.
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Men da han 1856 skulle giftes med Nanna Bojsen, datter
af F. E. Bojsen ( "Budstikke-Bojsen"), ønskede denne hans
løn sat op til 800 rd., hvilket Stephansen, der selv var vant
til at modtage en ringe løn, ikke ville eller mente at kunne
give. "Jeg har paa skolens vegne tilbudt ham bopæl for sig

N.]. Jensen.

og familie samt en lønning i det mindste saa god som et
ordentligt skolelærerkald", meddeler han paa denne tid.
N. J. Jensen maatte saa nøjes med 600 rd.; men disse omstændigheder og Stephansens uvillie i det hele mod den
noget selvbeundrende og udpræget grundtvigske bojsenske
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slægt bevirkede, at forholdet mellem ham og Jensen blev saa
spændt, at de et aarstid ikke talte sammen, men kun meddelte sig til hinanden pr. brev, skønt de dagligt saas - en
uforstaaelig optræden af to hver for sig saa udmærkede
mænd. Det lykkedes vel fru Stephansen at faa etableret et
forlig, saa brevskrivningen ophørte, og samarbejdet mellem
de to mænd atter kom i stand i nogle aar. Men i februar
1864 kom det til et brud, der bevirkede, at Jensen opsagde
sin stilling til 1. novbr., hvorefter Stephansen ønskede, at
han rejste allerede til 1. maj. I et brev til Chr. Nielsen, netop
i de bevægede februardage, skriver Stephansen kun: "Jeg
kommer godt ud af det med enhver dannekvinde paa de
forenede gaarde; kun fruen paa Hindholm gør mig stien
trang. Jensen har nylig skrevet til mig, at han vil forlade
skolen. Jeg ved ikke, hvad planer han har. Mellem ham og
mig har der intet ondt været, men jeg er i vejen for den ene
side af ham .... " Og i skolens aarsberetning hedder det blot:
"Min ældste og dygtigste medarbejder, hr. cand. Jensen, tog
af private, skolen uvedkommende hensyn den beslutning at
opgive sin virksomhed ved skolen". Men anledningen til
bruddet var et sammenstød mellem Nanna Jensen og
Stephansen, ved hvilken lejlighed denne lod sin uvillie og
hidsighed løbe af med sigl).
I et brev nogle aar senere mener N. J. Jensen, at den dybere grund til bruddet var hans og Stephansens forskellige
syn paa, hvad der var hovedsagen: højskolen eller børnc1)

I Thyra Jensen: "En dansk præstekones historie", 1915, findes en
udførlig fremstilling af hele sagen og i Anders Jørgensens: "Erindringer", 1922, s. 63, et korrektiv til denne subjektivt farvede fremstilling, hvori personer, motiver og forhold er skildret, set udelukkende fra den ene side.
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hjemmet; men nu blev det altsaa paa eksplosiv maade fremkaldt af den antipati, som Stephansen og den unge frue
stadig gensidigt havde næret mod hinanden. Skønt Stephansen, som han skriver i et brev, fik "anmodninger fra alle kanter om at formaa Jensen til at blive", fastholdt han sin
beslutning, og Jensen rejste. En af hans elever (Chr. Christensen, Tune) skriver: "Han øvede en mægtig indflydelse
paa os", og: "Vi følte os ensomme .og forladte, da han drog
bort, og skillingede sammen til et sølvbæger, som vi gav
ham". - N. J. Jensen døde 1897 som præst i Ebeltoft, hvor
ægteparret i mange aar havde holdt højskole.
Alle havde troet, at Jensen skulle være blevet Stephansens
efterfølger som forstander. Nu afløstes han som førstelærer
af Chr. Nielsen, der siden 1858 havde været lærer baade paa
Hindholm og Holsteinsminde. Men da Stephansen mente
skolens stilling rokket ved Jensens bortrejse, bl. a. i grundtvigske kredse, besluttede han at a.fhænde den. Paa et møde
paa Hindholm i august 1864 tilbød han deltagerne i aktielaanet at overtage den for en sum af 26.000 rd. og mod, at
han fik ret til at vælge sin efterfølger som forstander. Et udvalg, nedsat af skolens venner, virkede derfor; men stemningen for at modtage tilbudet var ikke stærk nok, og 186 7
solgte han saa skolen til Chr. Nielsen for den nævnte sum.
Men samtidig fik han patronatet til at bifalde, at Chr.
Nielsen, naar han selv fratraadte, efterfulgte ham som bestyrer af Holsteinsminde. Med den ordning var der skabt forudsætning for, at Stephansens "lige til det sidste kæreste tanke"
(Chr. N.) kunne blive opfyldt: at de to virksomheder for
folkelig opdragelse og oplysning ogsaa i fremtiden kunne
vedblive at udfylde og støtte hinanden.
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3. Patronatet.
Mod patronatet som saadant og mod fundatsen af l 840
nærede Stephansen lidet blide følelser. Det var dog ikke saa
meget de muligheder, som fundatsen rummede f.or, at patronatet kunne blande sig i instituttets indre forhold, der nagede

Litografi I859 efter Dr1g11erreoty/1i I856.

ham ---- gentagne gange udtalte han, at han i den henseende
stedse havde haft saa frie hænder, som han kunne ønske sig.
Men det var bestemmelserne om patronens ret til at afskedige
bestyreren og om, at hvis instituttet maatte ophæves, skulle
dets ejendom overgives til "en indretning af en lignende
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beskaffenhed", hvormed Stephansen - vel med rette mente, der sigtedes til Flakkebjerg. Det er sandsynligt, at
hans mistænksomhed over for patronatets hensigter med
ham og Holsteinsminde var ,overdrevet; men i alt fald tre
gange havde Holsteinborg planer om at frigøre sig for patronatet, der jo ingen fordel gav, hvorimod det dog medførte
en slags økonomisk forpligtelse.
Første gang var i begyndelsen af fyrrerne. Herom skriver
Stephansen i et brev til Fr. Barfod 1843: "Vor greve, der
kaldes patron og lader til, efter mundsvejr at dømme, at han
er vor beskytter, fik for kort tid siden i sinde ganske hemmeligt at overdrage stiftelsen til komiteen for "moralsk fordærvede", saaledes at Møller fra Flakkebjerg skulle drage herind
og jeg ud i den vide verden igen at se mig om; men jeg kom
i tide efter det og fik projektet forebygget denne gang". Og
om den samme sag skriver han 1865 i et (utrykt) brev:
. . . Flakkebjerg "fandt derimod pastor Holms yndest, saalcdes at han nogle aar efter, at vi var kommet i besiddelse af
Holsteinsminde, kunne raade sin svigerfader, der var medlem af "Komiteen", til paa komiteens vegne at træde i
underhandling med patronatet paa Halsteinborg om at overdrage landejendommen Holsteinsminde til komiteens disposition. Bemeldte komitemedlem var her med den nuværende
Jensherre til Halsteinborg for at tage ejendommen i besigtigelse, dog saaledes, at jeg ikke skulle mærke det. Imidlertid
mærkede jeg alligevel uraad og paatalte og forhindrede dengang, at denne overdragelse, som billigedes af lensgreve Holstein-Holsteinborg, ikke blev udført, som man havde tænkt
at gøre uagtet min indsigelse".
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Ogsaa da man i slutningen af halvtredserne paa Holsteinborg tænkte paa at overdrage Holsteinsminde til det offentlige eller et andet patronat, satte Stephansen sig imod det.
Fra at være husfader for hjemmet med reel eneafgørelse af
dettes anliggender kunne han jo da befrygte at blive en
almindelig embedsmand eller ogsaa at maatte forlade Holsteinsminde. Han og patronatet enedes saa om at ansøge
ministeriet om, at stiftelsens ledelse maatte blive overdraget
Stephansen med de rettigheder og forpligtelser, som patronatet hidtil havde haft ifølge fundatsen. Holsteinborg kunne jo
ikke undgaa at erkende, at "rettighederne" ikke var meget
værd, og at baade med hensyn til at indskyde og til at skaffe
kapital havde Stephansen hidtil ydet sin meget væsentlige
del - og enkegrevindens kærlighed og virksomme hjælp til
den stiftelse, der bar hendes mands navn, kunne en saadan
nyordning jo ikke berøre. Hvor meget spørgsmaalet betød
for Stephansen, ses af et (utrykt) brev til præsten, dr. Kalkar
i Gladsakse 1866: "Fra min side lovede jeg, hvis kongen
allernaadigst ville tillade, at jeg alene blev ansvarshavende
for instituttets bestyrelse, at kvittere for fyldestgørelsen af
alle mine fordringer og tilgodehavender paa og hos instituttet
- navnlig vurderede jeg mine og kones opofrelse til 8000
rd.". Det var ham derfor en stor sorg, da ministeriet (Monrad) i skrivelse af 8 fo 1860 afslog andragendet. "Ministeriet
har ved at afgøre denne sag saaledes tilsidesat og krænket
mig i det, som har været mit livs opgave," skriver han i et
brev.
Heller ikke nogle aar senere førte grevens (og ministeriets)
planer om at faa Holsteinsminde ind under Flakkebjerg til
noget; men at Stephansen stadig pintes af fundatsens bestem-
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melser og deres eventuelle konsekvenser ogsaa for instituttets
fremtid, ses af, at han faa aar før sin død i brevet til dr.
Kalkar beder denne om at paavirke enkegrevinden til at forandre fundatsen, saa Stephansens efterfølger alene faar ansvaret
1 ) over for det offentlige skolevæsen for børnenes undervisning,
2) over for de tilsendende myndigheder for deres hele opdragelse og
3 ) over for patronatet for sikring af det økonomiske,
4·) at bestyreren kun kan afsættes efter lov og dom og ikke
efter patronatets forgodtbefindende,
5) at det ikke tillades patronatet at ophæve instituttet, saa
længe det har 12 børn, og
6) at instituttet før dets eventuelle ophævelse bør tilbydes
en privat mand.
"Enkegrevinden viser mig altid i vigtige anliggender til
greven, men denne atter til en anden mand til afgørelse".
Men Stephansen oplevede ingen forandring af fundatsen,
og denne stod ved magt endnu i næsten 40 aar efter hans
død --- og blev skæbnesvanger for hans ven, Budde.
4. Børnene.
I de 37 aar ( 1833-70), Stephansen ledede FuirendalHo!steinsminde, havde 408 børn ( 242 drenge og 166 piger)
deres hjem der en kortere eller længere tid. Af de offentliggjorte tal ses det, at børneantallet gennemsnitlig har været
omtrent 40. I nogle aar i tresserne laa det en del lavere, saa
Stephansen bekymret udbrød: "Hvad skal det blive til? Vi

Sorø Amt 1955

Det f11irendaler Instit11t paa Holsteinsminrle og Anders Stephrmsen I840-70

maa holde op! Vi kan ikke holde børnehjem uden børn!"
Men det steg igen, saa det i hans sidste leveaar laa højere
end nogen sinde (ca. 60), og en del indmeldelser havde
endda maattet afvises.
Naar børnene naaede saa vidt, at de kunne konfirmeres,
sørgedes der for konfirmationsudstyr til dem, og pigerne forlod derpaa hjemmet, idet der skaffedes dem tjeneste - i
regelen ved husligt arbejde. Drengene kom i plads, blev sat
i lære eller forblev paa Holsteinsminde i endnu eet eller to
aar, til man kunne faa dem anbragt. I den tid modtog de
foruden kost en mindre løn.
Med hensyn til tidspunktet for børnenes optagelse fremhævede Stephansen stadig betydningen af, at de kom i en
tidlig alder, 8--12 aar, medens opdragelsesmulighederne
endnu var til stede, og at man ikke - som det tidt skete ventede, til de var 12---14 aar, for saa atter at tage dem ud
efter et par aars forløb. Grunden til dette søgte han i, at
fattigvæsenerne kunne faa børn anbragt i privat pleje for
det halve af, hvad det kostede at sende dem til ham, og han
roser Odense fattigvæsen, der gennem aarene sendte Holsteinsminde mange børn (indtil 1860 ca. 40), fordi det ikke
af den grund ventede med at sende dem, og fordi det ikke
tog dem for tidligt ud - modsat Københavns fattigvæsen.
For at faa børnene i en tidlig alder tilbød han 1864 aarligt
at modtage 6 børn mellem 7 og 8 aar for en aarlig betaling
af 30 rd. (samt 30 rd. ved indmeldelsen) indtil deres konfirmation. De første aar kom der kun 3 børn paa disse betingelser, fordi kommunerne ikke ville ofre 60 rd. det første aar
paa saa smaa, for politi eller domstole endnu ikke tiltalte
børn. Fuglebjergkredsens daværende folketingsmand H.
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Hansen, Menstrup, foreslog da 1868 sammen med 2 andre
og bl. a. støttet af Alberti .og grev Holstein, at rigsdagen
bevilgede Stephansen 180 rd. om aaret, saa indskuddet
kunne bortfalde. Forslaget vedtoges, beløbet bevilgedes ogsaa
paa de følgende aars finanslove, og der kom nu ogsaa mange
indmeldelser; men en forbedring af balancen i instituttets
regnskaber skulle den ringe betaling jo ikke bevirke.
Børnene kom fra fattige, splittede og forhutlede hjem;
men forbryderiske børn antoges kun efter nøje overvejelse og
undersøgelse af, under hvilke forhold barnet hidtil havde
levet. De, der sendte børnene, var forældre, private velgørere
og smaa foreninger, men det overvejende antal blev dog
sendt af land- og bykommuners fattigvæsener. Som et eksempel paa, hvem der foranledigede børnenes anbringelse,
anføres her en fortegnelse fra 1862:

Københavns magistrat . "" "." " .. ". """. " ..
Odense fattigvæsen "". "" " ". "". " """". "
Forskellige andre købstæders fattigvæsener .. .
Sogneforstanderskaber paa landet .. " .. " .. " .. .
Lollands sparebank ............................... .
Private .......................................... · · · ·

Drenge

Piger

1

6

7
1

3

4

8

4
5

Af sparsommelighedshensyn maatte man indskrænke udgiften til medhjælpere saa meget som muligt. De første aar
besørgedes undervisningen af Stephansen og hustru alene.
Først 1846 antoges en seminarist til hjælp ved undervisningen, og fra 185 2 var en af lærerne ved højsk.olen tillige lærer
paa Holsteinsminde. Fra 185 8 overtog Chr. Nielsen helt
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Stephansens timer, Til at føre tilsyn med børnene i deres fritid og under deres arbejde havde denne hele tiden haft dels
de svende, der ledede værkstederne, og dels nogle flinke bønderkarle. Efter Hindholms oprettelse rekruteredes medhjælperne derfra. I de aar, der uddannedes lærere paa Hindholm, var det dem, der hjalp til med børnene - ogsaa med
deres undervisning. Foruden et par kvinder, der tog sig af
pigerne, var der 2-4 saadanne unge medhjælpere.
En af dem, den senere kendte forstander før Høng højskole Anders Jørgensen, kom 185 8 som 19-aarig til Holsteinsminde efter en vinters; ,ophold hos Kold i Dalby. Han blev
der i 14 aar og fortæller, at naar Stephansen havde haft sine
- i aarenes løb mange - medhjælpere en tid, saa han havde
lært dem at kende, satte han dem til selv at lede og styre
et eller andet omraade. Maaske led han selv tab derved, men
de unge lærte noget ved saaledes at faa overladt et selvstændigt ansvar. Foruden at være med til at undervise børnene
havde Jørgensen efterhaanden som opgaver: at passe haven,
føre tilsyn med drengenes klæder (hver havde 2 sæt: et til
hverdags- og et til søndagsbrug) og paase, at skrædderen
holdt dem hele, føre tilsyn med børnenes fodtøj og sko og
klampe træskoene (hver fik 2 par træsko om aaret, helst ikke
flere - sk,o brugtes kun om søndagen), sørge for, at drengenes strømper var i orden (stoppetime hver lørdag), og klippe
deres haar 4 gange om aaret. En tid var han desuden de to
skolers boghandler og passede Stephansens bibli,otek. Næst
Chr. Nielsen var Anders Jørgensen Stephansens mest betroede mand med hensyn til børnene. Efter nogle aars forløb
tog han lærereksamen og virkede derefter baade paa Hindholm og Holsteinsminde.
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Om hvorledes en vinterdag gik paa Holsteinsminde (i
fyrrerne), fortæller Budde1) :
Kl. 5 er Stephansen oppe, lægger i skolekakkelovnen og
kalder paa sovestuerne. Med mellemliggende runder for at
tænde lys og se til kakkelovnen kalder han 2 gange til, og
den, der 3. gang ikke er oppe og har redt sin seng net og
ordentligt, ved godt, at nu bliver Stephansen vred, og saa
kan det nok være, han kommer paa benene i en fart.
Kl. 5 Yz er alle, drenge og piger, samlet i skolestuen til
morgenandagt og religionstime, kl. 6 Yz gaar de sammen over
i spisestuen at spise øllebrød, og kl. 7 begynder undervisningen igen. Kl. 8 er madam Stephansen kommet op og tager
en times skrivning, hvori hun er ferm, men Stephansen ikke
- han er imens fuldt optaget af at skære gaasefjerene til,
hvad hun ikke kan.
En halv time - fra 9 til 9 Yz -- benyttes til frokost og til
brug af lunger og lemmer, saa det er, som kom larmen og
støjen ikke fra et par snese, men fra et par hundrede. Men
saa kalder arbejdet. Pigerne kommer til husgerning hos jomfru Sørensen2) eller i syskole hos madam Stephansen, hvis
milde og dog bestemte ansigt alene formaar at skabe respekt,
og timerne gaar med hendes f.ortællen historier og pigernes
sang. Drengene arbejder imens i stalden og hos gaardens
haandværkere, men flest paa brændepladsen (om sommeren i have og paa mark). Stephansen er med og tager selv
1)
2)
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Jfr. Laura Sørensen passede desuden Holsteinsmindes udsalg af
manufakturvarer. Hun, der var en præstedatter (f. 1810), kom til
Holsteinsminde 1840, var i mange aar fru Stephansens højre haand
og plejede hende trofast i alle hendes sygdomsaar.
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fat, og det hele gaar med liv og lyst. Men hænder det
og
det kan hænde - at en dreng er uartig, saa hænder det ogsaa, at Stephansen siger: "Det er ondt, at jeg skal straffe
saadan en kylling", og saa klør - det er det tekniske udtryk der paa stedet - han drengen, til al uartigheden er
faret ud af hans syndige krop. Bag efter er de lige gode venner igen.
Kl. 12 ringer klokken, og alle samles om middagsbordet.
Stephansen beder bordbøn før og efter maaltidet; men maaltidet selv er et af dagens svage punkter. De mange munde og
det lidet sul gør, at suppen bliver tynd.
Saa følger et par timer paa legepladsen, hvor Stephansen
nok kan være med i legen, og der bliver da dobbelt fryd1),
men kl. 2 fortsætter arbejdet som om formiddagen, maaske
under Stephansens ledelse, maaske under ledelse af en af
hans medhjælpere. Han kan da selv være optaget af at tage
mod en ny dreng, mod en af sine mange venner eller mod en
af de mange, der kom for at se Holsteinsminde og virksomheden der. Eller han gaar ned til sit drivhus (om sommeren
til sine elskede træer og blomster) eller ud for at inspicere,
om alt er i orden.
Kl. 5 har børnene spist deres mellemmad og er derefter
paa skolen til kl. 8, hvorpaa de spiser deres mælkegrød, leger
1)

Det kan ogsaa ske, at han i pauser faar meget fortrolige skriftemaal.
Efter Chr. Nielsen, der uset havde været vidne til samtalen, fortæller Budde saaledes om, hvorledes en dreng med vagabondtilbøjeligheder en dag nølende kom hen til Stephansen og betroede ham, at
han agtede at "spænde", fordi arbejdet var for strengt, men at han
ville sige ham det forud, fordi han var en god mand. Stephansen
beklagede hans forsæt, men bad ham dog først om at besørge et
ærinde i Næstved - næste dag et i Sorø - og næste dag et i
Slagelse. Drengen besørgede dem villigt og punktligt - og siden
talte han aldrig om at ville "spænde".
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lidt og gaar i seng kl. 9. Efter en stunds arbejde paa sit kontor, afbrudt af hyppige konferencer med madam Stephansen
om arbejdet, gaar Stephansen ogsaa ved 9-tiden eller senere
til ro, og snart sover hele Holsteinsminde - saa nær som een.
For madam Stephansen er der et langt stykke arbejdsdag tilbage endnu. Hun skal læse og med sin sikre sprogsans pudse
og rette paa de manuskripter, som venner og veninder har
sendt hende til gennemsyn før udgivelse, hun skal udfærdige
instituttets korrespondance, og hun skal føre det vanskelige
regnskab. Det bliver over midnat, før det sidste lys slukkes,
og den store, stille nat - i nogle faa timer - breder sig ud
over de fattige børns fattige hjem.

5. Stephansen som opdrager.
Stephansen var tidligt blevet kendt med og havde lært
af de svejtsiske og tyske foregangsmænd for børnehjemsopdragelse - selv nævner han med taknemmelighed Zeller i
Beuggen, Fellenberg og navnlig dennes medhjælper Wehrli.
Men han var ikke nogen efteraber, men realiserede deres
tanker om opdragelse paa sin egen selvstændige maade.
Medens hine satte deres tillid til en metodisk ordnet undervisnmg og et planmæssigt landbrugsarbejde, ventede
Stephansen sig ikke alt af det metodiske i opdragelsen. Efter
hans død fortalte Erik Bøgh saaledes ("Folkets Avis", 17/5
1871), at han paa spørgsmaal fra en besøgende ung, lærd
pædagog om, hvilken metode der anvendtes paa Holsteinsminde, svarede: "Vi bruger den umetodiske metode" - den,
der lærer barnet at staa paa sine egne ben.
Men forskellen mellem Stephansen og de nævnte filantroper var dog især, at disse sigtede paa det enkelte barns op-
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lærelse og udvikling, medens Stephansen ansaa vækkelse af
samfundsfølelse for at være hovedsagen. Opdragelse gennem
arbejde og undervisning har alle børn, det rige som det fattige, i lige grad behov. Men det hjemløse, forsømte barns
største nød er dets følelse af mangel paa samfund. Derfor
gælder det om gennem en huslig opdragelse at vække dets
samfundsfølelse, følelsen af at være et nyttigt led af et større
hele, et folkefællesskab. Føler barnet sig staaende ene og uden
at have hjemme nogen steder, skabes der kun samfundsfjender, og derfor skal folket tage det til sig: Folkets børn
kaldte Stephansen de forsømte og hjemløse børn. At blive
en god samfundsborger kan kun et hjem, et sted, hvor barnet
føler sig som et lille led af et hele, forberede til, og derfor
gælder det om, at et børneh jern i saa høj grad som muligt
kommer til at ligne et rigtigt hjem, hvor der er en far og en
mor, der raader og - vel at mærke - ikke ved hjælp af
vold og magt, der kun skaber trællesind (straf er myndighedens nødhjælpsmiddel), men ved hjælp af den ordets
myndighed, der skaber lydighed. "I huset hylder jeg absolutismen, i skolen aristokratiet", sagde han.
I de "Beretning"er, som han de fleste aar udsendte om
instituttet, fremsætter han hyppigt sine tanker om børnehjemsopdragelse og sine erfaringer om børn, og det er da
stadig hjemmet som forbillede, han vender tilbage til: "Det
har været og er mit højeste ønske at kunne give børnene et
godt hjem. Livet i dette maa i alle henseender være saa rigt
og fyldigt, at de legemligt og aandeligt befinder sig vel, føler
sig hjemme, ::i: føler kærlighed dertil og deri, fordi de er
genstand for kærlighed og deltagelse". "Det, hvori jeg helst
ville forstaas, den ene grundtanke i alle mine planer og for-
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søg: at dette institut skulle ikke være en straffe- og arbejdsanstalt for unge forbrydere, men et hjem, et kristeligt hjem,
for de forladte smaa, der optoges i dets skød".
Som en "huslig stiftelse"s fortrin fremfor "private huse,
der tager mod fremmede børn", nævner han i et brev, at
stiftelsens personale har flere pædagogiske forudsætninger
end folk i almindelighed, at stiftelsen kan klassificere børnene
med hensyn til alder og naturlige anlæg, og at stiftelsen har
det fornødne apparat og kan anvise passende arbejder.
Men et børnehjem maa helst rejses af en privat mand og
ikke af direktioner, foreninger eller offentlige myndigheder,
for saa kommer de "med retten i deres skind og myndigheden i deres snude", og saa fremkommer der et reglement,
men ikke noget hjem. "Jeg er overbevist om, at huse med det
formaal at opdrage forsømte og forældreløse børn kun kan
bestaa paa en naturlig maade til held og velsignelse, naar
deres oprindelse og udvikling er lige saa privat som andre
huses", skriver han i en af aarsberetningerne.

*

Selv var Stephansen en fremragende lærer med evne til at
tale jævnt og naturligt med børnene, saa de forstod ham og
fængsledes af hans tale og personlighed. "Børnene kom til
ham med en forunderlig blanding af den fuldkomneste
respekt .og frejdig aabenhed og sagde ham, hvad der laa dem
paa sinde", skriver Chr. Nielsen. Han færdedes stadig mellem dem, kunne spøge med dem og, selv i sine ældre aar,
tage del i deres leg. Med sin aabne, tillidsfulde natur forstod
han at vinde deres tillid og fortrolighed og det, skønt han
kunne være streng. Han levede jo i en tid, da man endnu
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mente, at uartighed og mangel paa lydighed maatte straffes
paa korporlig vis, og derfor var han ikke bange for at "klø"
børnene, naar han mente, det var nødvendigt. Det var meget
sjældent, at et barn fik i sinde at løbe bort, meddeler Anders
Jørgensen.
Trods Stephansens despekt for "metode" levedes livet
paa Holsteinsminde naturligvis ikke uden plan og regler, og
mente han naturligvis ikke, at læreren i sin undervisning ikke
skulle anvende bestemte metoder: " ... derfor er en rigtig
fremgangsmaade ved undervisningen eller metoden en vigtig
sag for skolen. Hver undervisningsgren har sin naturlige
metode, der foruden af genstandens natur bestemmes af hensyn til det standpunkt, hvorpaa disciplene staar i alder,
begavelse og udvikling".
Egentlig friskolemand var han ikke. Han holdt paa anvendelse af bøger og foragtede ikke udenadslæren; men han
vedkendte sig at have lært meget af Grundtvigs skoletanker.
Han ville, at folk selv skulle have lov til at vælge deres lærere,
og mente, at "ungdommens undervisning bør udgaa fra dens
egen eller dens nærmestes lyst og kærlighed til oplysning, altsaa fra den private side, om den ret skal lykkes".
Paa sin rundrejse i Vest- og Sydsjælland i sommeren 1837
kom Peter Rørdam ogsaa til Fuirendal, hvor han besøgte
Stephansen, "den behageligste mand, jeg har truffet paa hele
min rejse". "Som skolemand", skriver Rørdam i sin dagbog,
"lignede han mig, gjorde ikke af katekisation1), men talte til
hjertet", og han anfører en udtalelse af ham: "Den, som ikke
1)

Ved en visitats fandt biskop Mynster Stephansens katekisation "ikke
fortrinlig".
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paa øjnene kan se, .om det foredragne er forstaaet, faar ingen
oplysning ved svar". Enten kan barnet slet ikke svare, eller
ogsaa er det, det svarer, kun mekanik.
Ligesom det legemlige arbejde skal ogsaa skolearbejdet
først og fremmest være tjener for opdragelsen, hævdede
Stephansen, og "den vigtigste af de genstande, vor skole
befatter sig med, er religionsundervisningen". Om denne
rejste der sig netop sidst i trediverne en debat i "Nordisk
Kirketidende". I en artikel: "Er troen virkelig en skolesag?"
havde Grundtvig krævet religionsundervisningen fjernet fra
den offentlige skole, fordi en undervisning, der ikke gives af
en levende lærer, der er "stærk i aanden .og fast i troen", gør
mere skade end gavn. Flere skolemænd, der ellers ikke stod
Grundtvig fjernt (Rs. Sørensen, G. Bech, Gudumlund, og
Møller, Flakkebjerg), hævdede heroverfor religionsundervisningens værdi og, at hjemmene manglede evne til at meddele den. Ogsaa Stephansen deltog i diskussionen. "Vi kan
aldrig lade os binde, men maa i skolen tale troens ord til de
smaa", erklærede han.
6.

Anders og Dorthea Stephansen.

Stephansen var med sin umiddelbare natur og sit rige
følelsesliv et mærkeligt levende menneske. Med hans begejstring for, "hvad ædle kaldte livets lyst", var forenet et klart
blik for alt, hvad der var smaaligt, vrangt og forkert. Det,
der for en senere slægt staar som det største hos Stephansen,
er hans evne til at se, hvor den rette vej i børneforsorgen
skulle gaa, og hans - af hans dybe kærlighed til samfundets
svageste, de forladte børn, fremgaaede - villie til, i knappe
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kaar, for dem at ofre hele sit liv. For hans samtid var det
vel derimod som oftest mest hans rige personlighed, der virkede dragende. Han var en samtalens mand, der paa tomandshaand virkede overordentlig fængslende ved sin levende fantasi, sin iderigdom og sin tales ejendommelige form,
hvmi dyb alvor var forenet med lune, vid og sans for det
komiske. Ofte kunne hans tale i lysglimt aabne udsigten til
skønne syner, men ofte kunne den ganske vist være vanskelig
at følge paa grund af de mange sammenligninger og billeder,
hentet fra poesiens, historiens og naturens verden, ved hvis
hjælp han søgte at anskueliggøre sine tanker.
Og med sin rigdom paa ideer og sin stadige trang til at
sætte planer i værk og foretagender i gang faldt det ham ikke
blot vanskeligt at tydeliggøre ideerne for andre, men alene
ville han ogsaa have været ude af stand til at give dem en
praktisk udformning. Men her traadte hans hustru - madam
Stephansen, som hun altid kaldtes - til. "Hun kender mine
tanker bedre end jeg selv", sagde han om hende. De var helt
uundværlige for hinanden og udfyldte hinanden paa en saa
lykkelig maade, at det er vanskeligt at afgøre, hvem af dem
der havde den største andel i, at den gerning, de sammen
udførte, lykkedes saa vel.
Om forholdet mellem dem skriver Budde, der nøje kendte
dem begge, bl. a. :
"Fra ham udgik alle ideerne. Det tør uden overdrivelse
siges, at der ikke var een af de mange ting, som de i forening
satte i værk, der ikke først var spiret frem hos ham. Hans
hjerte brændte uafladelig i en varm og uimodstaaelig trang
til at virke noget for sine medmennesker, og i hans sind
gærede og myldrede ideerne bestandig, altid ejendommelige
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og altid med et livets frø i sig. Men han havde ikke den formende evne, der kunne gøre dem rigtig forstaaelige for andre
eller rigtig skikkede for virkeligheden. Og den havde hun
just. Det var saa karakteristisk, er derfor ogsaa saa tidt fortalt,
at naar Stephansen rigtig havde kørt rundt med sine billeder

Maleri af

f. Roed I866.

og mærkede, at nu begyndte de ogsaa at køre rundt i hovedet
paa dem, der hørte paa ham, saa vendte han sig om til sin
hustru, .og saa sagde han: "Sig du dem, hvad jeg mener, lille
Dorthea". Og saa sagde Dorthea dem det, og saa forstod
de det, og det gik som et lyngliint op for dem, at der var
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baade noget nyt og noget slaaende deri. Men det, Dorthea
sagde, var netop, hvad Stephansen mente - hun fik det fra
ham og gav det med sin egen røst. Hun var saa at sige
kunstneren, der greb hans ideer med kærlighedens forstaaelse,
klarede dem baade for ham selv og andre og hjalp ham at
føre dem ud i livet. "Min højre haand", kaldte han hende
og sagde, at uden den kunne han ikke gøre det allermindste.
Og det havde han ret i, men hans "højre haand" havde paa
den anden side næppe taget fat paa ret meget af det, den
nu saa fortrinligt virkede, naar ikke han havde sat den i
bevægelse og stadig pustet ny kraft og virkelyst ind i den".
Med sin praktiske sans, sin ro og ligevægt supplerede
Dorthea Stephansen hans fantasifulde, let bevægelige natur.
Hun havde stor villiestyrke og var fuld af energi, men samtidig beskeden, holdende sin egen person i baggrunden. Ikke
alene i tankens klarhed og i evne til at fremstille og tydeliggøre en tankerække, men ogsaa i kundskaber overgik hun
Stephansen. Hun magtede saaledes til fuldkommenhed de
tre hovedsprog, kendte deres litteratur (en af hendes yndlingsforfattere var Søren Kierkegaard) og besad en fin
stilistisk sans. Madam Stephansen var, skriver Erik Bøgh 1 ) ,
1)

Erik Bøgh, hvis fader var lærer i Sneslev, var som 20-22-aarig
lærer i Fuglebjerg. Han kom da meget paa Holsteinsminde, hvor
han gav timer i sang og musik og næsten var som søn i huset. Det
var især Dorthea Stephansens personlighed, der drog ham, og hun,
"til hvis smag og oprigtighed han havde en fuldt berettiget og
ubegrænset tillid", var dommer med hensyn til hans poetiske forsøg. Hans hengivenhed for hende ses af den mængde opbevarede
billetter og indtil 20 tætskrevne sider lange breve, han i aarene derefter sendte hende. Med et af dem sender han hende en digtsamling
til bedømmelse og skriver bl. a. om sin forlovede: "Jeg ved intet
sted paa jorden, hvor jeg hellere ville vide hende end hos Dem,
gode madame Stephansen".
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"det mest begavede menneske, jeg har lært at kende ... en
af de ædleste og aandfuldeste kvinder i Danmark".
Sammen med sin klare forstand besad hun et rigt følelsesliv og var barnlig from, og børn, svage og lidende kunne
altid hos hende finde deltagelse og hjælp. Kun over for forlorenhed kunne hun være skarp. Af legeme var hun uanselig,
skrøbelig og uden skønhed, "men", skriver en af Stephansens
medhjælpere, "hvo, der blot hørte hende tale et minut eller
saa ind i hendes dybe, sjælfulde øjne, følte, at han stod lige
over for en sjælden og mærkelig kvinde". Trods sit svage
legeme besad hun en overordentlig arbejdsevne. Foruden
husførelse, undervisning i skrivning og haandarbejde og korrespondancen med kommuner og private forestod hun regnskabsførelsen for de to skoler - ikke alene den normale vedrørende avlingen, børnenes underhold, værkstederne og
butikken, men ogsaa regnskabet ved gaardkøbet og byggeregnskaberne. Hendes arbejdsydelse var saa stor, at den siden
maatte fordeles mellem flere.

*

Naturligvis havde Stephansen sine fejl og menneskelige
skrøbeligheder. De maa med i billedet, hvis dette ikke skal
blive fortegnet, og hans personlighed var rig nok til, at det
kan ske, uden at billedet af den grund mister noget af sin
tiltrækning.
Han kunne let blive opfarende, og det gik da ud over den,
der var nærmest ved haanden; men bag efter kom han saa
og søgte ved venlig samtale at komme i et godt forhold til
vedkommende igen. En dyberegaaende fejl hos ham var det,
at hvis han mente sig forurettet eller fornærmet af en eller
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havde faaet noget imod en, havde han vanskeligt ved at
glemme det. Herom vidner hans omtale paa forskellige steder
af pastor Holm og til dels ogsaa af patronen - i private udtalelser er tonen ikke helt den samme som i de offentlig fremsatte. Og navnlig er hans forhold til N. J. Jensen ikke at rose,

Træsnit fra 1870.

selv om der, som Jensen skriver, "plejer jo gerne at være
skyld og misforstaaelse paa begge sider". Selv om det af
brevvekslingen mellem de to mænd i dagene efter sammenstødet mellem Stephansen og fru Jensen ses, at N. J. Jensen
betegner Stephansens optræden som "tyranni af den groveste
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og raaeste slags", for hvilken han i det mindste havde ventet
en undskyldning, staar Stephansen ikke tilbage, men modsiger denne paastand "som en falsk og løgnagtig sag" og
skriver i (koncept til) et brev til bestyrelsen for "Den hindholmske Forening" paa Falster: "Jeg anser beskyldningen
[for tyranni] baade for løgnagtig, haanlig og uretfærdig i en
høj grad, og derfor ser jeg hellere, at skolen gaar over styr,
end at jeg skulle komme til at drage i aag mere med en saa
intrigant og snedig mand som hr. Jensen" - en i høj grad
urigtig karakteristik af den sagtmodige, omgængelige og
beskedne N. J. Jensen. Og følelserne forandredes ikke. I en
korrespondance mellem de to mænd om en skolesag nogle
aar senere er formen "kancellistil" og Stephansens underskrift: Med højagtelse forbliver jeg stedse Deres V elærværdigheds ærbødige tjener Stephansen.
Men over for dem, han havde fattet tillid til, var Stephansen trofast i venskab, og det var mange, der gennem aarene
kom paa Holsteinsminde for at besøge Stephansens, modtog
værdier gennem samtale med dem og ved venskab følte sig
knyttet til dem, og da Stephansen ikke var partimand eller
saa paa menneskers ydre forhold, var det mænd af meget
forskellig tænkemaade og social stilling, han sluttede venskab
med. Blandt hans bedste og mangeaarige venner kan - foruden Chr. Nielsen og Budde -- nævnes: forstander Møller,
magister Jac. Chr. Lindberg, C. C. Alberti, Erik Bøgh, Rasmus Sørensen, P. Chr. Zahle og gaardmændene Lars Christophersen, Døjringe, og Søren Andersen, Nordrup. Paa den
anden side havde han maaske ikke mindre glæde ved at
samtale med folk, han ikke i forvejen kendte. "Saadant et
menneske, som jeg kan tale med, er en bog, jeg faar at læse i.
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Jeg bliver ikke søvnig, førend jeg fa ar den læst ud", sagde
han.
Kun over for de store, almindelige samfundsspørgsmaaI
havde han interesse; men de begivenheder og sager, der var
af afgørende betydning for folket og dets fremtid, kunne til
gengæld opfylde ham saaledes, at han i hele maaneder næsten ikke kunne tænke paa eller tale om andet. Politiker var
han derimod ikke, og selv om han følte sig hørende til folkets
brede lag og var bøndernes ven, blev han ikke Bondeven i
politisk forstand. Men agtelse og tillid vandt han blandt
Sjællands bønder og i alle kredse, hvor "Stephansen paa
Holsteinsminde"s navn var kendt. Under en debat i Eolketinget et par aar før hans død udtaltes om ham og Holsteinsminde: "Det er jo bekendt nok, i hvilken overordentlig anseelse denne . . . fortrinligt bestyrede . . . anstalt staar hos hele
landbefolkningen paa Sjælland".
Som skribent var han ikke betydelig ~ har heller ikke her
ydet noget videre udover instituttets og højskolens aarsberetninger. Af en efterladt samling af kladder til digte ses, at han
havde en lille poetisk aare.
Lige saa lidt som skribent var Stephansen taler, hvis man
derved forstaar en, der i velformede sætninger, med klar
disposition og logisk tankeudvikling uden mange sideærinder
fremfører sit emne. Men han formaaede at fængsle tilhørerne
ved sin tale. Budde fortæller om ham som højskolelærer:
"Naar han begyndte, kunne ganske vist hverken han selv eller
hans tilhørere ane, hvor han ville ende. Han kunne holde et
indledningsforedrag over kemien og derved umærkeligt
smutte over i zoologien ... eller han kunne begynde en forelæsning over trækultur og paa en meget naturlig maade

47

Sorø Amt 1955

P. M. A n d e r s e n

havne i sin livsførelse ved at gøre den bemærkning, at træer
paa marken blandt andet er nyttige ved at give køerne noget
at klø sig paa, og det trænger de til. "Vi trænger allesammen
til klø", kunne han fortsætte, "vi store, gamle syndere og de
uskyldige smaa børn. I min ungdom kløede jeg fine folks
børn, og nu, da jeg er blevet gammel, klør jeg de arme ravneunger derude, som ingen andre vil klø" l). Dermed var han
midt inde i sin livshistorie, men kunne ogsaa paa en lige saa
naturlig maade komme tilbage til trækulturen igen. Mange
aar efter ville saa hans elever kunne fortælle, at de havde
hørt mange udmærkede, velordnede videnskabelige foredrag
af andre dygtige mænd og - glemt dem igen for længe
siden; men hvad Stephansen sagde, det er det ikke muligt
at glemme".
Det var ikke alene trækulturen, Stephansen interesserede
sig for, men han interesserede sig for alt, hvori der var liv og
vækst - i naturens verden som i børnenes verden. Han var
en dygtig havemand og en stor blomsterven. Fra landevejen
og ned til Holsteinsminde plantedes en poppelalle, og gaardens oprindeligt nøgne omgivelser forvandledes til en flere
tdr. land stor have. Her kunne børnene skaffes arbejde, og
her havde han sine sjældne træer, sine buskpartier og sine
blomster - end ikke en lille gruppe nælder manglede, for
han elskede alle slags blomster. Helt fra barndommen havde
han været optaget af at studere naturen, men det er betegnende for hans naturstudium, hvad pastor Mohr, Værslev,
fortalte efter Stephansens død: Mohr underviste ham i is1)

4-8

Ordene har Budde brugt i en af sine kønneste fortællinger: "En
historie om en forvoven kammerat og en sølle person", hvori "den
lille, gamle mand" er Stephansen.
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landsk mod selv at faa undervisning i Linnes plantesystem;
"men hvad jeg nu husker som hovedindtrykket af alle de
mange klasser, hvis kendetegn han viste mig, det er, at Vorherre havde indrettet alt saa vidunderligt godt. Saaledes aabnede han de unges øjne, ikke for de tørre kundskaber, som
man dog samlede op med det samme, men for det store Guds
værk, der udbreder sig for os i al skabningen".
Og her er vi da ved det, der var det bærende i Stephansens liv: hans barnligt enfoldige kristne tro. Den prægede
hans undervisning, kommer til udtryk i hans mange aarsberetninger og var det grundlag, der bar hele hans livsværk.
Efter i sin ungdom at have været stærkt paavirket af
tidens rationalisme tilegnede han sig en levende kristen overbevisning og tro. Han havde i aalborgtiden været grebet af
Grundtvigs kamp og virke, og paa Fuirendal stod han forsamlingsfolkene nær, af hvilke flere, især Rs. Sørensen og
Jens Corneliussen, ofte kom hos ham og var hans venner.
Men det er helt med urette, naar han, som han skriver i et
brev, "er blevet antaget for at være en ram grundtvigianer".
Som han i det hele taget var lidet tilbøjelig til at indelukke
sig bag partirammer, stod han ogsaa uden for de kirkelige
retninger.
Om Stephansen som kristen personlighed et par træk:
Da Anders Jørgensen i april 1858 fremstillede sig paa Holsteinsminde for at søge plads og viste Stephansen en anbefaling fra Chr. Kold, paa hvis skole han om vinteren havde
været elev, rakte Stephansen-efter at han havde læst denskrivelsen til N. J. Jensen, der var paa besøg, idet han sagde:
"Her skal De se, kandidat Jensen, en bekræftelse paa, hvad
jeg nylig sagde". En anden tilstedeværende fortalte nogle
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aar efter Jørgensen, at de havde talt om, at Stephansen
trængte til en hjælper, men paa Jensens tilskyndelse til at
sætte en annonce i aviserne herom havde Stephansen svaret:
"Det behøves saamænd ikke, kandidat Jensen, thi naar Vorherre ser, at vi trænger til en, saa sender han os ogsaa nok
en".
Om en aftensamtale med ham om det evige liv fortæller
pastor Mohr: "Uden billeder, som han ellers saa tidt brugte,
med troens enfoldige ord, havde han vist mig - thi han talte
anskuelig - at der ikke var noget evigt liv uden den legemlige opstandelse i lighed med Vorherres opstandelse. Derfor
skulle vi holde ikke blot sjælen, men ogsaa legemet rent for
besmittelse, thi legemet indeholder spiren til kødets opstandelse. Men i opstandelsen skulle vi se og kende hverandre,
ligesom vi skulle se og kende Vorherre og beundre hans store
gerninger".
F.or 1841 indleder han sin aarsbcretning: "Holsteinsminde
har atter tilendebragt et aar, rigt paa anledning til at bringe
Herren lov og tak, fordi han er den trofaste, kærlige forbarmer, der hjælper, naar nøden er størst, og altid er nær, naar
viraaber til ham. Aarct har for os været et prøveaar, ej alene
fordi det var en del af vor prøvetid herneden, men fordi vor
tro og tillid til Gud under de voksende genvordigheder blev
sat paa en haard prøve. Ham være æren, fordi vi har bestaaet, han være vor tilflugt og redning nu og i al evighed".

7. De sidste aar.
En novemberdag 185 7 ramtes Holsteinsminde af en
ulykke, der paa mange maader helt forandrede livet, der
levedes der.
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Der var familiefest hos Møllers paa Flakkebjerg, og i den
anledning var Stephansens kørende derover. Men undervejs ramtes madam Stephansen af et apoplektisk anfald, saa
hun maatte bæres ind, og hun laa derefter i lang tid dødssyg
paa Flakkebjerg. Først kort før jul kunne hun føres hjem
til Holsteinsminde.
I lang tid opretholdt Stephansen haabet om hendes helbredelse. I et brev skriver han: "I dag begynder min gode
hustru at gaa over gulvet alene ved hjælp af en stok, og det
bliver i denne henseende bedre; faar hun sin gode, klare
forstand igen, som hun før har haft, og som har været mig
en trøst i mange mørke og sorgfulde timer, saa vil jeg inderlig takke Herren, min Gud, derfor; men faar hun den ej
mere, saa skal jeg dog altid erkende, at Herren gav, Herren
tog, Herrens navn være lovet; thi denne lidelse har været en
prøve for mit arme hjerte, og nu ved jeg, at jeg elsker denne
kvinde, som Gud gav mig til livsledsagerinde, mer end alt i
verden".
Men hun blev aldrig rask mere.
Hendes arbejde var endt. Armene var lammede, hukommelsen næsten tabt, og naar hun ville sige noget eller bede
om et eller andet, sad hun tidt hjælpeløs og raadvild, som om
hun bad om de ord, hun ikke kunne finde. For det meste
sad hun uvirksom, men mild og blid i sin stol; men Chr.
Christensen, Tune, fortæller dog om hendes sidste somre, at
hun, skønt hun "nærmest var et vrag baade paa legeme og
sjæl", kunne færdes ude arm i arm med Stephansen - "han
med den største omhu for hende; det var en fryd at se de to,
saa glade de var for hinanden, hvor venligt de saa paa børnene og nikkede til dem, hvor optagne de var af de mange

51

Sorø Amt 1955

P. M. A n de r s e n

og sjældne planter, der var i et smukt anlæg, som fandtes paa
en del af gaardspladsen".
Hun døde den 5. oktober 1865, 62 aar gammel.
Hendes sygdom var et slag, der ramte Stephansen haardt
- han blev paa een gang en gammel mand. Midt i sorgen,
uroen og raadløsheden skulle han nu ogsaa overtage det arbejde, der havde været hendes. Men det gik ikke. Han havde
aldrig egnet sig for det og overkom det slet ikke nu, og der
maatte derfor ansættes en særlig regnskabsfører for de to
skoler. Da pengekrisen samtidig kom, blev stillingen saa
vanskelig, at han tænkte paa at trække sig tilbage fra begge
skoler, men vennernes hjælp fik ham dog til at opgive sin
beslutning.
Efterhaanden holdt han op med at gaa over paa Hindholm, men heller ikke undervisningen af børnene magtede
han mere, og der maatte derfor antages en ny mand, der
kunne overtage arbejdet med dem. Det blev Chr. Nielsen,
der kom til Holsteinsminde aaret efter udbruddet af Dorthea
Stephansens sygdom. Ham overlod han mere og mere af
bestyrerens gerning og ansvar - som han senere fik det paa
Hindholm.
Aaret 1864 blev særlig vanskeligt. N. J. Jensen forlod
Hindholm, Chr. Nielsen og Budde var indkaldt, af medhjælperne paa Holsteinsminde blev to indkaldt, og to drog bort
for at tage lærereksamen, og saa mange af eleverne paa højskolen blev indkaldt eller kaldt hjem for at udfylde ledige
pladser der, at der i slutningen af vinteren 1863-64 kun var
halvdelen tilbage. Først i henholdsvis sommeren og efteraaret
1864 vendte Chr. Nielsen og Budde hjem fra krigen.

52

Sorø Amt 1955
Det f11ire11daler Instit111 jJttd Holsteinsminde og Ande1'S Stephansen 1840-70

Efter hustruens død indleder Stephansen aarsberetningen:
"Det er sorgens tunge ord, hvormed jeg denne gang maa
bringe instituttets venner den første hilsen, og hvor længe jeg
end har maattet være beredt paa at sige dem, saa falder det
dog nu, da timen er kommet, tungere paa mit hjerte, end
noget ord kan udsige".
Først to aar efter solgte han højskolen til Chr. Nielsen,
men med hustruens død var hans arbejdsdag egentlig helt til
ende. Han forestod udsendelsen af instituttets aarlige beretninger, og vel vedblev han endnu at lægge planer og faa nye
ideer, men nu var der ikke længere nogen, der kunne klare
dem for ham og hjælpe ham med at udføre dem i praksis.
Enten kom der ikke noget ud af dem, eller ogsaa havde det,
der kom, kun ringe betydning. F. eks. var hans mange smaa
byggeforetagender saa indviklede, at end ikke han selv til
sidst kunne finde ud af dem.
Han virkede dog ikke affældig, havde endnu en vækkende
og inspirerende indflydelse paa de unge, hvis arbejde han
fulgte med interesse, og kunne være fuld af liv og lune og i
samtale virke ungdommelig og interessant. Men pludselig
kunne han blive tavs og faa et bekymret udtryk, og naar han
saa blev alene, følte han ensomhedenl) og længtes mod slutningen, "for", sagde han, "min højre haand ligger i graven".
Først 8 maaneder før hans død kom man i tanker om at udnævne ham til ridder af Danebrog. I vinteren 1869-70 fik
han lungebetændelse, hvoraf han vel kom sig; men kræfterne
slog alligevel ikke længere til, og efter et kort sygeleje døde
han paa Holsteinsminde den 22. marts 1870, 78 aar gammel.
1) Hans og hans hustrus ægteskab var barnløst, men de havde to plejedøtre.
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Hans sidste ord var: "Maa jeg nu altid være hos dig, min
Frelser".
Paa sit dødsleje havde han over for Chr. Nielsen, som han
nærede stor tillid til, udtalt, at han fortrøstede sig til, at hans
gerning ville blive fortsat i samme aand "til Guds ære og
folkets gavn" - et ord, som han ofte havde brugt, og som
havde været hans livs ledestjerne.
Han blev begravet ved sin hustrus side paa Førslev kirkegaard. Højskoleeleverne bar ham hele vejen, og følget opgives at have talt henved 2000 mennesker. Anders og Dorthea Stephansens gravsten med indskriften: "Salige ere de
barmhjertige" staar paa kirkegaarden nær ved landevejen og
let synlig fra denne. I Terndrup satte beboerne Stephansen et
minde 1876, og foran Holsteinsmindes hovedbygning rejstes
1925 mindestenen med hjorten og hinden og med relieffer af
skolehjemmets tre første forstanderpar. Den er tegnet og hugget af Niels Skovgaard og søn.

Stephansen opgav aldrig sin oprindelige børnehjemstanke,
og han blev aldrig, saa længe han levede, træt af at fremhæve, at Holsteinsminde var et hjem for almindelige fattige
og h jernløse børn - gode og mindre gode. Han klagede
bestandigt over, at det offentlige ville gøre hans institut til en
anstalt for "moralsk fordærvede" børn. I en henvendelse "Til
sogneraadene" i 1868 beklager han sig saaledes over, at de
hidtil fornemmelig har sendt børn i 13--15-års alderen, som
der allerede har været vanskeligheder med, i stedet for at
sende dem, før disse vanskeligheder opstod - som han i det
hele stadigt fremhævede betydningen af, at børnene kom i en
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tidlig alder: 7-12 aar. Ved kun at sende børn, der allerede
er kommet paa gale veje, skaffer de desuden ikke alene instituttet vanrygtel) og dermed hindringer for at virke, som det
skulle og burde, men de skaffer ogsaa vanskeligheder for de
børn, der udgaar derfra med stempel af dette vanrygte.
Det var dog ikke saaledes, at han fornægtede de børn, der
havde været noget i vejen med, men søgte tværtimod at forsvare dem. Han ivrede saaledes utrætteligt mod benævnelsen
"moralsk fordærvede". Alle mennesker er født med syndespiren i sig, og - selv om de godt samtidig kan være velvillige og flinke
er der svage eller vanskelige naturer, der
falder, naar der ingen er, der støtter dem. Men "moralsk
fordærvede" kan kun ( maaske) voksne være, men ikke børn.
Saa ville opdragelse jo være udelukket, da der ved "fordærvet" maa forstaas en haabløs tilstand. "Saa længe barnet
endnu bærer barnenavnet, saa længe maa hjertet endnu være
blødt og bøjeligt nok til at vendes til det gode; det kan ikke
være saaledes forhærdet, som hint navn antyder".
Betegnelsen "forsømte" karakteriserer bedre, naar det er
forældrenes og samfundets forsømmelser eller fattigdom og
nød, der har foraarsaget barnets fejltrin. Helst ønskede
Stephansen dog at kalde dem "folkets børn", fordi de er
betroet til hele folkets omsorg.
Men for den rene børnehjemstanke kæmpede han i tale
og skrift. Selv om der i hans sidste leveaar viste sig tegn paa,
at forstaaelsen for dens rigtighed var ved at vaagne (saaledes
oprettelsen af de classenske børnehjem paa Falster 18631)

"Vanrygte" som en opdragelsesanstalt for vanskelige og vanartede
børn havde instituttet dog haft i det almindelige omdømme, lige
siden de 12 københavnske drenge optoges paa Fuirendal 1834.
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66), naaede han ikke at opleve dens sejr. Først i aarene efter
hans død rejstes der hjem efter hjem over hele landet. Men
det var Anders og Dorthea Stephansen (og grev Holstein),
der var pionererne, det var dem, der først søgte at realisere
tanken om børnehjem for almindelige nødstedte børn og vedblev at forsvare den, det var i deres fodspor, man traadte.
Derfor er ogsaa æresnavnet "Den danske børnehjemssags
fader og moder" deres med rette.
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