Sorø Amt 1957

Holsteinsminde r879-97
og L. Budde.
Af P. M. Andersen.

1. L. Budde.
Carl Christian Leopold Gether Budde blev født den 15.
april 1836 i Holbæk som søn af kateket Christoffer Budde
(1806-76) og hustru Anna Sofie, f. Gether (1810-55).
Hans farfader var sognepræst i Havrebjerg Robert Budde og
hans morfader oberst ved husarerne L. C. C. Gether. Aaret
efter drengens fødsel forflyttedes faderen til Jylland, hvor
han først var sognepræst for Rimsø og Kastbjerg ved Grenaa
og 1846-5 7 sognepræst for Børglum, Furreby og Vejby i
Vendsyssel - fra 1849 tillige pwvst. Men det er altsaa med
nogen grund, Budde mest regnede sig som jyde.
Som sin første erindring 1 ) nævner han, at han var styrtet
paa hovedet ned ad loftstrappen, havde slaaet et hul i hovedet og var besvimet. Da han vaagnede op, laa han i sin lille
seng og saa sin moders ansigt med de milde øjne bøjet ned
1)

Han har fortalt barndomserindringer og erindringer om sit tidligste
forfatterskab dels i bladet "Nutiden", 1889, og dels i brev til forlagsboghandler Lybecker 1893 ("Personalhistorisk Tidsskrift", IV6 ,
1903) . I fortællingen "En pil i en præstegaard" ("Julefortællinger",
1890), er der skildring af drengetiden i Børglum og i "En historie
om det værste" ("Smaahistorier", III) er der træk fra skolelivet i
Randers.
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over sig. Det syn glemte han aldrig. Da han efter sit fald i
Altona over 60 aar senere laa i feberfantasier, var det det
ansigt, han saa og talte om. "Dette ansigt", sagde han, "haaber jeg at se, naar jeg vaagner i det nye liv".
Allerede i Rimsø røbede han en meget fantasifuld natur,
hvilken her og navnlig senere næredes ved læsning af spændende romaner. Farmoderen læste Robinson Gruse for ham
og fortalte ham om slægten Budde, som man mente stammede fra Sydtyskland, hvilket Budde senere ikke holdt af at
indrømme, men hævdede, at den stammede fra Norge. Fortællingerne om mærkelige medlemmer af den kunde nok give
en livlig fantasi næring. Der var saaledes beretningen om den
unge Agnete Sophie Budde, der 1678, 18 aar gl., blev henrettet paa slotspladsen i København, lokket til forsøg paa giftmord; men bedst var det, naar farmoderen "under den største begejstring fra hendes som min side" fortalte de nok saa
fornøjelige historier om drengens tipoldefader Ole Christoffersen Budde, der havde været Tordenskjolds flagkaptajn og
sammen med ham erobret Karlsten "og andre fæstninger og
flaader" l). I drengens hoved fostredes da vidtløftige planer
om som søofficer at træde i slige berømmelige forfædres spor.
Paa sine daglige besøg hos smeden, som han gik paa jagt
sammen med og hjalp i smedien, fortalte han konen, hos
hvem han bagefter spiste rugbrød med honning paa, at han
engang skulde komme hjem som admiral, og saa skulde han
nok have en ladning mahognimøbler med til hende.
1)

I virkeligheden er eller har der været flere slægter af navnet Budde,
baade adelige og borgerlige. Agnete Sophie Budde hørte til en nu
forlængst uddød adelsslægt, indvandret fra Tyskland, hvorimod
Buddes tipoldefar, e n b rod c r til flagkaptajnen, tilhørte en
norsk borgerslægt.
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I Børglum levede han "et frisk og ubundet hyrdeliv med
byens opvoksende ungdom paa den dejlige Skrolshede, der
strakte sig stor og alvorlig ud 1oran Børglum præstegaard,
og tumlede mig til afveksling mellem Vesterhavets fiskere og
fiskerdrenge . . . i Løkken og Furreby", der laa i faderens
pastorat.
Landskabets stærke træk og den skovløse egn med de vide
udsigter gav ham en sans for naturen, som han bevarede, og
som ogsaa faar udtryk i hans forfatterskabl). Egnen her blev
"det sted, som mit hjerte hænger ved, og som jeg synes, jeg
forstaar som ingen anden plet i Danmark". Baade stedet
(det gamle munke- og bispesæde) og faderens fortællen sagn
og eventyr udviklede hans poetiske sans, og samtidig var hans
romantiske fantasier ikke blevet færre og hans stærke udlængsel ikke blevet mindre. Engang gjorde han et - dog ret
mislykket - forsøg paa at realisere sit forsæt, at blive søofficer. Opbragt over, at faderen havde givet ham en afstraffelse, besluttede han at flygte til Skagen. Der vilde han se at
komme med en fisker og saa siden vende hjem som søhelt,
for at faderen kunde blive overvældet af anger og ruelse. Han
naaede dog kun et lille stykke fra præstegaarden. Der skjulte
han sig for natten i en grøft, og da en af hans brødre2) kom
forbi, sendte han ham ind for at bede moderen om ikke at
være bekymret for ham, da han var paa gode og lovende
veje. Nogle minutter efter var han halet frem, og faderens
1)

2)

F. eks. skildring af Limfjorden i "Fra stille vande" ("Fra lømmelalderen") og af Skrolshede ("Bollehede") i "En jul i en præstegaard".
Budde var den ældste af en søskendeflok paa 5 sønner og 1 datter
- en af brødrene var den i sin tid kendte og ansete læge V. Budde

(1844-93).

106

Sorø Amt 1957

Holsteinsminde r879-97 og L. B11dde

straf glemte han aldrig: i 3 dage henvendte han hverken
noget bebrejdende eller noget andet ord til ham, men lod,
som han ikke saa ham.
Som paa Chr. Nielsen gjorde begivenhederne 1848-50
stærkt indtryk paa ham. Han var voldsomt optaget af
"Slavekrigen" 1848, da hele landsbyens befolkning var samlet for med høtyve, plejle og gamle bøsser at drage slaverne
fra Rendsborg i møde, og da vendelboerne havde dannet
kæde tværs over landet for at hindre "fjenden"s fremrykning,
og sammen med moderen græd han over ulykken ved Egernførde og jublede over sejrsbudskabet fra Fredericia.
Da han var 14 aar gammel, blev han sat i latinskolen i
Randers, hvor matematik og dansk stil var hans yndlingsfag,
og 1854 blev han student med bedste karakter.
Og nu kom der nogle ungdomsaar i København, hvor han
i nogen grad drev med strømmen. uden at kunne samle sig
om et bestemt studium. Faderen ønskede, han skulde være
præst; men samtidig med, at han søgte næring for sit religiøse liv hos Grundtvig i Vartov, var det vist i det hele et
lystigt studenterliv, han foretrak fremfor bøgerne. Og saa var
der drømmen om at blive digter ! Det var den, som han
mange aar efter for en del gav skylden for, at han førtes ind
i "et driverliv, hvori jeg nu betragter flere aar af mit liv
som til en vis grad spildt". Det endte saa med, at han opgav
baade digtning og studier og en tid tog ophold hos faderen,
der var blevet præst i Sengeløse. Derefter var han en kort tid
huslærer (paa Vosnæsgaard ved Aarhus) og aftjente saa sin
værnepligt som soldat. Maaske tænkte han nu paa at realisere sine barndomsdrømme om at blive officer, selv om det
ikke blev søofficer. Han kom i alt fald paa skolen paa Kron-
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borg som aspirant; men han blev "skammelig kasseret, dels
fordi min krop aldeles ikke passede til uniformen, og dels
fordi mine anlæg ikke passede til subordinationen".
Derimod skete der her noget, der gav hans hidtil noget
planløse liv dets afgørende drejning: han lærte Chr. Nielsen
at kende. Chr. Nielsen saa en dag en soldat sidde og læse
Holberg, hvilket ikke helt sædvanlige syn gjorde, at han indlod sig i samtale med soldaten (Bud de) - først om Holberg
og derpaa om saa mange andre fælles interesser. Dette første
møde udviklede sig snart til et venskab, der varede livet ud.

*
For at han kunde faa en bestemt gerning at samle sig om,
tog Chr. Nielsen ham efter endt soldatertjeneste med hjem
til Hindholm, hvor han paa Chr. Nielsens anbefaling blev
ansat som lærer fra 1. novbr. 1861, og her virkede han nu
i 8 aar, dog med et par afbrydelser, idet han 1863-64 var
med i krigen, ansat som menig ved intendanturen, og 186667 opholdt sig dels i hjemmet i Sengeløse, dels i København
for at tage magisterkonferens i matematik.
En af eleverne paa hans første hold paa højskolen ( Chr.
Christensen, Tune) skriver om den nye, unge lærer:
"Han var en nydelig ung mand, venlig og mild, stilfærdig, men ikke øvet i lærergerning som N. J. Jensen
og Chr. Nielsen. Det gik dog væsentlig godt alligevel, især
i regning - han var jo matematiker - og ganske godt
ogsaa i fysik, navnlig med hans mundtlige foredrag, men
mindre heldig var han ofte med sine forsøg".

Efterhaanden lykkedes forsøgene dog sikkert bedre, og han
betegnes fra anden side som en meget dygtig lærer, der var
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almindelig afholdt af eleverne. Om sit forhold til disse skriver
han selv:
"Jeg tænker med taknemmelighed paa den aabne og
redebonne venlighed, hvormed saa mange unge korn mig
i møde paa Hindholm og lærte mig først rigtig at kende
og elske folket i sin helhed".

Af afgørende betydning for ham blev det, at han lærte
Stephansens at kende, og at han paa nærmeste hold blev
vidne til det liv, der levedes, og den gerning, der øvedes paa
Holsteinsminde (hvor han selv boede). Derom skriver han:
Paa Holsteinsminde kom jeg "til at holde af de fattige børn.
Derved blev jeg skolemester og børneopdrager, og det havde
jeg egentlig aldrig før tænkt paa, at jeg vilde være. Det kom
ganske af sig selv den første jul, jeg tilbragte paa Holsteinsminde og saa med undren paa det rige fond af uskyldig
glæde, af kaldende længsler og rige muligheder, der laa gemt
i alle disse fattige, smaa eksistenser".
Mellem Stephansen og ham kom der til at bestaa et meget
nært og tillidsfuldt forhold - han blev næsten betragtet som
en søn i hjemmet paa Holsteinsminde. Midt i al den uro, som
krigen vddte, skriver Stephansen i et brev til Budde: "Se,
kæreste Budde, alt er nu løbet i et for mig, siden De og Nielsen rejste ... og hele huset græder for Dem som al naturen
engang for Baldur ... Deres hengivne gamle Stephansen". Og
til Stephansens fødselsdag 1864 skriver Budde bl. a.: "Der
er ingen tid i hele mit liv, jeg med saa megen glæde og tilfredshed tænker tilbage paa som de to aar, jeg var hos Dem
og efter evne tog min del i Deres planer og arbejde".
I maj 1869 blev Budde gift med den ældste af Stephansens
to plejedøtre, Mathilde Schilling ( 1838-1910). Hun var
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datter af handelsrejsende Hildebert Schilling og hustru, og
hun blev ham en udmærket medhjælper og støtte i hans arbejde - ikke mindst i hans sidste leveaar var hun ham
uundværlig. Fra 1. novbr. 1869 blev han saa forstander for
den nyoprettede folkehøjskole i Karise.
Hvorledes hans følelser var over for det, han havde forladt, og over for det nye, han nu skulde begynde, ses af et par
breve, han i de første dage i Karise skrev til Chr. Nielsen:
"Det var en god tid, de 8 aar, jeg tilbragte paa Holsteinsminde og Hindholm, og havde den end sine sorger, saa vil
det dog altid være et afsnit af mit liv, som jeg kan tænke tilbage paa med frimodighed og glæde, fordi jeg i det vandt
saa trofaste venner, som jeg nogen sinde har vundet". Efter
i det andet brev at have fortalt om, hvor god en modtagelse
han havde faaet i Karise, og hvor straalende alt saa ud,
skriver han: "Men jeg vil ærligt tilstaa, at jeg ikke føler nogen
ublandet glæde ved dette. Alt for vel føler jeg, hvor indskrænkede mine evner og hvor fattig min indholdsfylde er til, at
jeg ikke skulde vide, at jeg ikke i længden vil formaa at tilfredsstille en større kreds, og derfor har den velvillie, jeg saaledes uden virkelig at have fortjent den hidtil har mødt,
snarere fyldt mig med ængstelse end med glæde".
Det er den beskedenhed, der stedse kendetegnede Budde
baade i hans personlige fremtræden og som forfatter, der her
kommer til udtryk - der er vidnesbyrd om, at han i Karise
baade vandt stor hengivenhed hos sine elever og kom til at
sætte dybe spor. Men arbejdet med børnene drog ham, og
da stiftelsen paa Jægerspris blev oprettet, tog han derfor 18 75
mod tilbudet om at blive overlærer der, en stilling, som han
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dog ikke følte sig rigtig tilfreds med, fordi det ikke var ham
nok kun at være underviser.
Saa kom opfordringen fra Chr. Nielsen om at blive hans
efterfølger som forstander for Holsteinsminde.
Han kendte nok vanskelighederne, der ventede ham: folks
mistro over for en saadan "opdragelsesanstalt", som den
almindelig anvendte benævnelse paa Det fuirendaler Institut
dengang (og i aartier senere) var, og over for de børn, der
udgik derfra, og desuden "vidste vi og fik paamindelse nok
derom, at den pekuniære stilling omtrent var saa vanskelig
som vel muligt". Men det var jo saaledes, at han og hans
hustru siden deres ungdom havde følt sig inderligt knyttet
til dette sted og dets gerning, "og i de 10 aar, jeg siden har
været fjernet derfra, har jeg bestandig staaet i en nær og
hjertelig forbindelse dermed ... da derfor forstander Nielsen
i efteraaret 1878 med samtykke af instituttets patron ". henvendte sig til mig med spørgsmaal, om jeg ... vilde være hans
afløser paa Holsteinsminde, saa betænkte jeg mig ikke et
øjeblik paa at sige ja dertil".
I et brev til Chr. Nielsen 20Ji2 1878 skriver han: "Med
den kære Guds hjælp skal du ikke faa grund til at fortryde at
have overgivet mig dine 90 børn, i det mindste hvad villien
angaar - evnerne raader jeg jo ikke selv for".
Han overtog saa (mod en løn af 1600 kr. og frit ophold)
stillingen fra midten af april 1879
flyttede ind paa Holsteinsminde den 15. juni.
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Da Budde 18 aar senere fratraadte som forstander og i sin
sidste Beretning over for offentligheden skal gøre op, hvad
der hele tiden havde været ideen, den ledende tanke, saavel
i hans opdragergerning som i instituttets økonomiske udvikling, skriver han om denne sidste, at det ikke først og fremmest havde gældt om at skaffe balance, men om, at instituttet "saa helt og saa fuldt ud som muligt skulde gøre en
kærlighedsgerning for de smaa i samfundet og for samfundet
selv, dets kapital skulde og maatte, ogsaa rent økonomisk set,
ligge i den kraft, hvormed det gjorde gerningen, og den tillid
og tilslutning, det derigennem kunde vinde". Selv om ogsaa
de aarlige byrder foreløbig forøgedes, saa vilde det, at der
hvilede et hyggeligt og ordentligt præg over bygninger og
omgivelser, at børnene selv følte, de havde det godt, og at de
gik ud derfra som gode og dygtige mennesker, venlig stemt
mod samfundet, efterhaanden bevirke, at offentlig og privat
deltagelse vilde komme, give midler og til sidst bringe balance i regnskabet.
Balance naaedes der nu ikke i Buddes tid. De stigende
indtægter formaaede ikke at opveje de forøgede udgifter, foraarsaget af den stærke stigning af børneantallet og de forbedringer og reformer, der gennemførtes. Medens udgifterne
18741) udgjorde 18926 rd. eller 37852 kr" var de 1896
vokset til 69376 kr.
Efter at det løbende underskud fra Chr. Nielsens tid delvis
var dækket af et statslaan paa 14000 kr" var underskuddet
1) Se Aarbog XXXXIII, 1956, s. 79.
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paa regnskabet over ordinære indtægter og udgifter i de følgende aar ubetydeligt - bortset fra et underskud 1881 paa
1241 kr., der dog mere end dækkedes af et overskud aaret
før paa 2024 kr. Men den sidste halve snes aar af Buddes
forstandertid var der et gennemsnitlig aarligt underskud paa
2055 kr. - de sidste 3 aar dog bragt ned til 1226 kr. aarlig.
Som følge deraf og af de ekstraordnære udgifter, især i forbindelse med byggearbejderne, steg instituttets pengegæld i
løbet af hele tidsrummet med omtrent 50000 kr. Men saa var
Holsteinsmindes værdi som landbrugsejendom samtidig forøget, og navnlig var dets værdi som opdragelseshjem steget
meget stærkt.
Indtægterne flød fra de samme kilder, hvorfra man stadig
havde faaet dem: plejepengene, statens tilskud, gaverne,
gaardens drift samt forskellige smaa indtægter.
I hele tidsrummet betaltes der i plejepenge 160 kr. om
aaret for hvert barn samt 35 kr. til udstyr ved dets konfirmation 1); men fattige private fik afslag til 100 kr., saa Budde
anslaar den gennemsnitlige plejeløn til kun 150 kr. Denne
sum dækkede kun ca. halvdelen af den samlede udgift, der
udgjorde 280-290 kr. pr. barn. Til føde medgik ca. 26 øre
daglig og til klæder og fodtøj fra ca. 40 til ca. 49 kr. aarlig
for hvert barn. I privat pleje betalte kommunerne dengang
60-50 kr. eller mindre ,om aaret, saa sammenholdt med
Buddes tal for udgifterne til føde og klæder ( ialt ca. 140 kr.
om aaret) forstaar man, at private plejeforældre i høj grad
1)

Ved optagelsen skulde hver dreng medbringe: 3 dragter, hvoraf 2
nye, 4 skjorter, 3 par strømper, 4 lommetørklæder, 1 halstørklæde,
1 daglig- og 1 søndagskasket, 1 par sko og 1 par træsko, 1 par
gymnastiksko og en kasse til tøjet.
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maa have regnet med den arbejdsfortjeneste, barnet kunde
yde.
I takt med tidens voksende forstaaelse for samfundets
ansvar for de hjemløse og forsømte børn steg statens tilskud
til Holsteinsminde. Med taknemmelighed meddeler Budde,
at han aldrig af regering og rigsdag havde faaet afslag paa
nogen ansøgning ,om statsunderstøttelse, men at han paa den
anden side heller aldrig havde søgt, uden at det af regnskaberne fremgik, at hjælpen var absolut nødvendig for virksomhedens fortsættelse. I Chr. Nielsens tid havde staten af Sorø
akademis midler ydet 3000 kr. om aaret, men fra finansaaret
1879-80 fordobledes beløbet til 6000 kr.1), fra finansaaret
1889-90 forhøjedes summen til 8000 kr. og fra finansaaret
1892-93 til 12000 kr. En ansøgning 1896 om forhøjelse til
15000 kr. for at faa det aarlige underskud forandret til et lille
overskud naaede ikke til behandling, inden forholdene paa
Holsteinsminde helt forandredes.
Budde indsaa, at over for de voksende driftsomkostninger
vilde gaveindtægten fra private bidragydere i længden ikke
forslaa. Fra saa mange andre sider kom der nu anmodning
til offentligheden om bidrag, og desuden vilde gavebeløbets
størrelse altid være variabel og usikkert at beregne forud.
Derfor appellerede han ikke saa meget til den private godgørenhed, men søgte foruden hos staten hjælp og understøttelse hos legater og fonds. En sammenligning med gavebeløbene paa Chr. Nielsens tid viser derfor stor nedgang i gaverne
1)

I et brev 10/s 1880 til Lars Dinesen "bringer jeg Dem min hjerteligste tak for Deres bistand, som det jo for en stor del, om ikke
ligefrem for den største del, skyldes, at Holsteinsmindes gamle fartøj
igen er blevet saa nogenlunde flot i finansiel henseende. Jeg har jo
meget at sige Dem tak for ogsaa fra tidligere tid".
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fra private givere; men selv om der heller ikke i de samlede
beløb er nogen videre stigning, ligger de nu fra aar til aar
mere fast.
Følgende ( omstaaende) oversigt over gaveindtægten kan
opstilles (en anonym gave 1891 paa 10000 kr. er ikke medregnet).
Ved Buddes overtagelse af Holsteinsminde blev avlsbruget
udskilt fra Hindholm, hvilket medførte udgifter til bygning
af hestestald, vognremise og bolig til folkene. Desuden var de
øvrige avlsbygninger utilstrækkelige og gamle og forbedring
af kvægbesætningen og af jorden (mergling) tiltrængt.
Det til indtægt førte overskud af gaardens drift er ikke
stort. Tæller man beløbene, hvori skatter, renter og lign.
endda ikke er fradraget, sammen for alle de 18 aar, faar
man kun et aarligt gennemsnit af 2565 kr., ja, for de sidste
5 aar er gennemsnittet endda kun 1045 kr. Men Budde oplyser, at værdien af leveringerne til husholdningen, landbrugets hovedindtægt, er vurderet skønsmæssigt og væsentligt for
lavt.
Af bageriet, reberbanen og haven havde man en aarlig
gennemsnitsindtægt af 362 kr. Manufakturbutiken var blevet
ophævet ved Buddes tiltræden, og bageriet blev efter en
brand 1893 solgt til bager Kold, den hidtidige mangeaarige
lejer.

*
Udover de nødvendige udvidelser til brug for avlsvæsenet
foretoges der i de første aar ingen nybygninger. Udbedring
af de gamle bygninger, forbedring af jord og besætning samt
fornyelse og forøgelse af inventaret stillede saa store fordrin115
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ger, at man ikke overkom mere. Men 100 børn kræver jo
mere plads end - som i sin tid - 40, og det stigende børneantal bevirkede desuden, at det for drengenes vedkommende
hidtil anvendte "kasernesystem" opdragelsesmæssigt virkede
mere og mere utilfredsstillende. Ved en deling af dem i "familier" vilde der blive mulighed for en klassificering efter
alder, anlæg og karakter, og "familien"s leder vilde faa
større mulighed for at kunne paavirke og lære det enkelte
barn at kende. Hindringen var bare, at indførelse af "familiesystemet" vilde gøre driften dyrere og i endnu højere
grad nødvendiggøre mere plads.
Budde oplyser, at da Stephansen 1840 rykkede ind paa
Holsteinsminde med sine ca. 40 børn, føjedes der 2 sidefløje
til stuehuset, den ene med skole og beboelse for drengene, den
anden for pigerne -- samtidig med, at en staldbygning omdannedes til værksteder og til forskelligt andet brug. Men
bortset fra den i Chr. Nielsens tid af Det classenske Fideikommis skænkede bygning til pigehjem samt en tilbygning til
økonomilejligheder var det i alt væsentlig de samme bygninger, der endnu benyttedes - til 2-3 gange saa mange børn.
Instituttet ejede ingen gymnastiksal, og der var kun 2
skolestuer. Drengene boede siden 1852 i en bygning, der var
opført 1791 og havde brugt til hestestald, og de piger, der
ikke havde faaet plads i det classenske hus, havde kun een
sovestue, og den var paa loftet ( efterhaanden havde man
maattet tage loftsrummene i brug) og ligesom drengenes
yderst mangelfuld, navnlig alt for lille. Af opholds- eller
legestuer havde man kun 3, saa alle de 60-70 drenge om
vinteren og i regnvejr i deres fritid maatte stuves sammen i
kun 2 stuer.
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Med Holsteinsmindes 50-aars jubilæum d. 4. maj 1883
som anledning udsendte Budde da aaret før - i aarsberetningen samt i "Berlingske Tidende" og "Morgenbladet" et opraab om at yde bidrag til afhjælpning af disse forhold,
og 1883-84 byggedes der saa et helt nyt pigeh jern, et gymnastikhus m. m. samt foretoges nødvendige reparationer.
Pigehjemmet, en toetagers bygning ved vejen til Hindholm,
fik navnet "Anders og Dorthea Stephansens Minde" - ligesom Budde 1891 i anledning af Stephansens 100-aarsdag for
at ære sin lærefaders minde indsamlede 924 kr. til et "Anders og Dorthea Stephansens Legat".
Hvad der var bygget, og hvor meget det havde kostet, oplyser Budde i følgende oversigt:
INDTÆGT:
Gaver i henhold til opraabet 1 ) ..••....••..
Et Jaan i Holsteinborgs sparekasse " .. " ..
Paa finansloven 1884-85 et Jaan, renteog afdragsfrit i 5 aar "" .. " ..... """ "".

15339 kr. 37 øre
7000
0

"

0

12000

Tilsammen ...

34339 kr. 37 øre

Et nyt pigehjem med inventar " ..... "".
Et nyt gymnastikhus og et brændehus ".
Tilbygning til avlsbrugets lokaler ........ .
Hovedreparation af drengehjemmet og
økonomilejligheden ......................... .

27383 kr. 67 øre
4155
93
63 "
1812

Tilsammen...

35467 kr. 29 øre

UDGIFT:

1)

"

2115

"

06

"

Bl. a. kejserinden af Rusland 400 kr., Københavns kommune 4000
kr. og De raben-levetzauske legater 1000 kr.
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Der var altsaa trods laanene et underskud paa 1127 kr.
92 øre; men nu kunde det saa længe ønskede "familiesystem"
gennemføres.
Alle pigerne fik plads i den nye bygning, men i 2 adskilte
hjem med hvert sine lokaliteter og med hvert sin plejemoder
og medhjælperske - kun legepladsen var fælles. De smaa
drenge blev med deres plejemoder anbragt i det hidtidige
classenske pigehjem, hvor de fik deres egen legeplads og
have, og ved deres og pigernes fraflytning fik de store drenge
saa god plads, at de kunde deles i 2 af delinger med hver sin
leder. Som en mangel føltes det dog, at spisestue og legeplads
maatte være fælles.
Et par aar efter fik man en ny vigtig erhvervelse. Hidtil
havde børnene om vinteren af og til faaet et varmt bad, men
selv om sommeren kun ferskvandsbade, og ferie havde de
aldrig kendt til. Særligt de ved ankomsten ofte underernærede og undertiden kirtelsvage børn trængte meget til saltvandsbade og saltvandsluft. I begyndelsen af 1886 købtes
derfor i landsbyen Gumperup (nu: Klinteby) mellem Bisserup og Karrebæksminde et hus, der tidligere havde været
stuehus til en nu udflyttet gaard. Der hørte 7 skpr. land til,
og med ombygning, forsyning med inventar og opførelse af et
badehus kom det hele til at koste ca. 5700 kr. Men nu havde
man saa ogsaa et sted, hvor man kunde give svage børn et
sundt ophold i længere tid og de raske - i hold paa en snes
stykker - en 2-3 ugers sommerferie.
Og endelig skete saa 1890 den forandring, at Holsteinsminde fra at være et opdragelseshjem for baade drenge og
piger blev et udelukkende drengehjem. Derved gik Buddes
længe nærede ønske om helt effektivt at kunne ophæve fæl119
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lesopdragelsen, som han mente var uheldig paa et sted som
Holsteinsminde, i opfyldelse.
I begyndelsen af aaret 1889 modtog han den glædelige
og overraskende meddelelse, at en skomagermester Rasmussen i sit efterladte testamente (det var udstedt ca. 1860, og
han havde vel været inspireret af kendskab til Stephansens
arbejde) havde indsat Holsteinsminde og to andre velgørende stiftelser som sine arvinger, og ved nytaarstid 1890
fik Holsteinsminde som sin del udbetalt 4 725 7 kr. I sommeren 1889 blev da "Skovgaarden", der ligger 3-4 km fra
Holsteinsminde og havde et areal af ca. 40 tdr. land, købt for
21000 kr., hvoraf dog kun 11000 kr. blev udbetalt. Gaarden
havde tidligere hørt under Holsteinsminde og var af Stephansen blevet købt sammen med denne, men var 1873 blevet
frasolgt. Nu blev den omdannet til et pigehjem, bestemt for
at kunne rumme 40 piger, det antal, som da fandtes, og
blev taget i brug d. 1. decbr. 1890. Med byggeudgifter, anskaffelse af besætning og inventar m. m. kom den til at koste
45753 kr. - altsaa hele arven saa nær som 1504 kr.
Herhen flyttede nu alle pigerne sammen med en bestyrerinde, to medhjælpersker og en lærerinde, men ogsaa lærere
fra Holsteinsminde underviste der, og hjemmet stod (til
1907) under forstanderen paa Holsteinsminde.
Der blev pigernes bygning taget i brug til 2 drengehjem
med hvert sin plejemoder og lærer, saa nu var der ialt 5
drengehjem med plads til højst 150 drenge.
- I februar 1896 nedbrændte avlsbygningerne, hvilket
medførte en ekstraudgift paa 3300 kr.

*
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Børnenes dag inddeltes paa samme maade som i tidligere
tid. Om vinteren og i daarligt vejr beskæftigedes de større
drenge med husflid, medens de mindre og de særligt tungnemme ogsaa da i arbejdstiden modtog undervisning. Paa
helligdagene afholdtes der en børnegudstjeneste med salmesang, oplæsning af dagens evangelium og en kort tale.
I 1888 bestod personalet foruden af forstanderen og hans
hustru af 4 lærere og 5 lærerinder og kvindelige medhjælpere.
Af aarsberetningerne fremgaar det, at børneantallet de enkelte aar (d. 31Ji2) var:
1879:
1882:
1885:
1888:
1889:
1890;

81
1880:
93
99
1883: 109
139
1886: 132
120 ( 82+38)
124 ( 90+34-)
156 ( 115+41)

1881:
1884:
1887:

95
114
112 (82 dr. 30 p.)

For aarene 1889-93 opgives gennemsnitsantallet til 157,
for aarene 1894-96 til 178, og da Budde rejste ( 117 1897),
var der 195 ( 150 drenge og 45 piger).

Ved sin afrejse fra Holsteinsminde meddeler Budde følgende statistik:
I Stephansens tid (415 1833-30f4 1870), 37 aar, optoges:
408 børn (242 dr., 166 p.) eller 11 om aaret.
I Chr. Nielsens tid (115 1870-30/4 1879), 9 aar, optoges:
233 børn ( 144 dr., 89 p.) eller 26 om aaret.
I Buddes tid (1f5 1879-30f4 1897), 18 aar, optoges:
802 børn ( 546 dr., 256 p.) eller 45 om aaret.

121

Sorø Amt 1957

P. M. A n de" J e 11

Om hvorfra børnene i Buddes tid kom, oplyses det:
Fra København og nærmeste omegn kom:
Fra købstæder .
Fra landet """
Tilsammen:

392
40
114
546

dr. = 71,8 %
dr. = 7,3 %
dr. = 20,9 %
dr.
100 %

-

-

159
37
60
256

p. = 62,1 %
p. = 14-,5 %
p. = 23,4 %
p. = 100 %

De, der havde sendt dem, var:
Kommuner og "Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse"
i København ".
Private "" """
Tilsammen:

390 dr. = 71,4 % 156 dr. = 28,6 % 546 dr. = 100 % -

194 p. = 75,8 %
62 p. = 24,2 %
256 p. = 100 %

Ogsaa om det, der ved børnenes optagelse var blevet anført som hovedgrunden til deres anbringelse, gives der oplysninger. Om 99 af de 546 drenge og 42 af de 256 piger meddeles det, at de havde levet under uheldige forhold i hjemmet. Resten var enten i høj grad indskrænkede ( 39 drenge og
20 piger) eller havde etisk-moralsk defekter. En del ( 109
drenge og 34 piger) havde været tiltalt, nogle af dem ogsaa
straffet.
Og hvorledes artede denne noget blandede flok sig paa
Holsteinsminde?
Derom skriver Budde: "Børnenes opførsel, saa længe de
var paa selve Holsteinsminde, tør jeg med rolig samvittighed
sige, har i sin helhed været god. Navnlig er det min glæde
at turde paastaa, at den blev bedre og bedre med tiden, og
mange folk i omegnen vil, det tror jeg tillidsfuldt, vidne, at
alt som aarene gik, fik Holsteinsmindes børn et friskere, gladere og frejdigere udseende, blev venligere og høfligere mod
alle og gjorde et tiltalende indtryk paa folk udefra, der saa
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dem og kom i berøring med deml). Intet har glædet mig
mere, end naar jeg hørte ytringer i den retning; thi det var
mig pantet paa, at vore børn levede et venligt barndomsliv,
og at den tradition og aand, der hvilede over Holsteinsminde
fra mine kære forgængeres tid, stadig udviklede sig". Kun
med een enkelt undtagelse skete der i det mindste en forbedring med hensyn til daarlige anlæg og vaner, og kun 5
af de 802 børn havde af forskellige grunde maattet sendes
bort.
Men hvad saa, naar den afgørende prøve skulde bestaas:
naar de efter konfirmationen - oftest uden støtte af paarørende - sendtes ud i livet?
I Buddes tid udgik fra Holsteinsminde som konfirmerede
346 drenge, hvoraf halvdelen ( 175) kom i tjeneste paa landet, men kun ca. 100 i haandværkerlære - delvis paa grund
af vanskelighed ved at finde mestre, der vilde yde kost, klæder og vask. Af disse 346 drenge havde indtil 1897 de 162
opført sig "rosværdigt", 6 var havnet i Vridsløse, og af de
øvrige, hvis opførsel karakteriseres dels som "tilfredsstillende",
dels som mindre tilfredsstillende", gav dog selv de 17 af dem,
som havde været straffet med rotting eller kortere fængselsstraffe, haab om, at de vilde rejse sig. Men altsaa var der
dog kun ialt 23 eller 6,6 %, der efter afgangen fra Holsteinsminde var kommet i konflikt med politiet og de borgerlige
love.
1)

En af disse folk udefra, Charles Gandrup, forstanderen for Vajsenhuset, bekræfter Buddes ord: "Det er en fornøjelse at se paa de
glade ansigter og frejdige miner, der møder en overalt . " der er
muntert, frejdigt barneliv og styrkende barneidræt overalt. Ingen
skulde ane, at det var "vanskelige" børn".
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Af de 157 konfirmerede piger, hvoraf flertallet blev anbragt i tjeneste paa landet, havde 65 opført sig "rosværdigt".
Af de øvrige kom 8 under prostitutionen, og 5 havde været
straffet med fængsel i kortere tid.

3. Børneopdrageren og børnevennen.
Kirkeligt set var Budde ikke udtalt retningspræget; men
han var i sin ungdom blevet paavirket af livet i Vartov, og
han var grebet af evangeliet som et glædens budskab og af,
at udviklingen af det menneskelige er betingelsen for det
kristeliges vækst. En af hans sidste medarbejdere paa Holsteinsminde, den senere præsl i Tølløse J. Hammer, skriver:
"Jeg har kun kendt faa, der i den grad levede for Guds ansigt
i bevidstheden om: Herren ser dine veje, som Budde". Det
var hans kristentro, der var drivkraften i hans liv og hans
gerning.
Under sit billede havde han skrevet:
»Elsk Gttd, d11 kristensjæl!
Det er det st()rsfe.
Men: Elsk din næste!
Det er som det forste.«

Disse linier udtrykker hans overbevisning om det vigtige i,
at troen viser sig i praksis: i at elske andre mennesker, og
for ham blev det da i at vise godhed mod og yde hjælp til
dem, der trængte mest dertil: de fattige, forsømte, hjemløse
børn. At kærligsbudet har sin menneskelige begrænsning,
vidste han jo nok. I sin første aarsberetning fortæller han
saaledes om, hvorledes han nogle aar tidligere ved ansøgning
om en lignende stilling som den, han nu havde, var blevet
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spurgt: Elsker De de fattige børn? Men han undveget ja'et,
for det "er kun de faa og sjældne ... der kan elske i en saadan almindelighed ... men vilde nogen nu spørge mig, om
jeg elsker de noget over 100 børn, jeg allerede har haft under
min, min hustrus og mine medarbejderes varetægt her paa
Holsteinsminde, saa skulde han visselig faa et frejdigt ja til
svar af mig. Thi deres sorge1 har jeg haft del i og søgt at
lindre, saa vidt jeg har kunnet, deres smaa ønsker og begæringer har jeg lyttet til og er kommet dem i møde efter evne,
deres smaasynder og forseelser har jeg stræbt at raade bod
paa, saa godt jeg har forstaaet det, og det gør man ikke uden
at komme til at elske dem."
Det var jo ikke netop de børn, der gennem arv, milieu og
opvækst var blevet mindst præget af de ødelæggende og nedbrydende kræfter i menneskenaturen, han
for flertallets
vedkommende - havde at gøre med; men trods dette bevarede han sin urokkelige tro paa den gode bund i ethvert barn,
selv det mest forstokkede, og at det var muligt at naa ned til
den ved at vise det tillid og godhed. Gjorde man det, vilde det
i det lange løb ikke være forgæves. Det ledende synspunkt
i Buddes opdragergerning er udtrykt i skolemesterens vers
i "En glad gut": "Alt, som lever, er underlagt kærlighedens
genskabermagt, bliver den bare prøvet".
I sin sidste aarsberetning fremsætter han selv, hvad det
var, der havde været den ledende tanke i hans opdragelsesgerning. Overfor dem, der holdt paa, at der - navnlig over
for de børn, der kom paa opdragelsesh jern
skulde en
streng tugt og skrappe midler til, hævder han, at netop disse
børn trænger til mildere behandling og større overbærelse end
andre, fordi de hidtil som regel har mødt saa lidt deraf.
l25
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"Straf og tugtemidler har kun en god opdragende virkning, naar barnet selv ved og forstaar, at det er kærlighed,
der ligger bagved. Og den forstaaelse kommer let og naturligt over for forældrene, vanskeligere, naar barnet staar over
for en fremmed .opdrager, allervanskeligst under de forhold,
hvorunder vi modtog børn. I regelen følte de det som en
straf, at de blev sendt til os, Holsteinsmindes navn var saa
ofte blevet stillet op for dem som et skræmmebillede, og de
kom ikke sjælden paa forhaand med uvillie mod os, som
skulde opdrage dem. Meget ofte kom de der imod deres
forældres villie, det vidste de, og det gjorde dem ikke mere
villige til at tage mod god lærdom af os; thi en god lærdom
maa tages af en haand, barnet først har lært at holde af, hvis
den ikke skal bære fattig frugt".
Derfor gjaldt det først om at vinde barnets tillid og knytte
det til sig, og der nytter det ikke med megen tale om, at hvis
det vil være kærlig og §Od, skal det ogsaa nok blive kærligt
og godt behandlet. Nej, begynd selv med - uden omsvøb
og mange ord - at være kærlig og god! "Det er en vej, der
kan kræve stor taalmodighed, lang tid og megen personlig
selvovervindelse, men min erfaring er, at den fører næsten
altid til maalet til sidst".
"Den tanke, der var den besjælende for mit arbejde fra
det øjeblik, jeg overtog pladsen som forstander for Holsteinsminde, har været, at jeg vilde gøre et forsøg paa at opdrage
alle disse stakkels børn saa udelukkende som muligt i det gode
- helst, om det var muligt, undgaa al ydre, mer eller mindre
vilkaarlig straf. Dette sidste vil maaske synes adskillige lidt
fantastisk, men det var tanken, jeg havde, og den stod saa
klart og bestemt for mig, at jeg ikke tager i betænkning at
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kalde den min ide". Ikke, at den altid var let at gennemføre,
bl. a. fordi der paa Holsteinsminde var flere om at opdrage,
men der stræbtes efter at holde den fast.
Med Buddes opdragelsesprincip var ikke forbundet eftergivenhed, ubundethed og slaphed. For tidens svaghed i den
henseende havde han et aabent blik, og det er ret mærkeligt
netop i vor tid med dens - som man tror
særligt udprægede "opdragelseskrise" at læse, hvad han ( 1882) skriver
derom: " ... der kan vel næppe være nogen tvivl om, at en
vis slaphed i opdragelsen er en af vor tids svagheder. Den
gammeldags strenghed i børneopdragelsen er nu om stunder
saa temmelig slaaet over i sin modsætning. Man taler saa
ofte om, at vore forfædre vilde korse sig, hvis de kunde staa
op og se vore telegrafer, jernbaner og mange andre fremskridt. Jeg er imidlertid tilbøjelig til at tro, at de vilde korse
sig fuldt saa meget, dersom de kunde staa op og se, hvor vidt
vore børn er skredne frem, hvilke friheder der i saa mangfoldige henseender indrømmes dem, og hvilke fordringer de
kan stille i deres liv blandt de voksne". Deraf kommer den
nydelsessyge, den uvillie mod at give afkald og at underordne
sig, "som der saa ofte og vel med rette klages over i vore
dage".
N aar børnene i 11-12-aars alderen eller senere kommer
til Holsteinsminde, er det i almindelighed ikke slemme børn,
"men det er meget hyppigt børn, som i høj grad har været
overladt til sig selv, faaet ustadighed i blodet og vænnet sig til
at følge deres egne luner og øjeblikkets indskydelser". Det er
mangel paa udholdenhed, kraft og villie til at bære ubehageligheder samt blødagtig tilbøjelighed til at tabe modet og
opgive over for den mindste besværlighed, der ofte præger
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dem. Et af de virksomste midler, opdragelsen har at anvende
derimod, er at vænne børnene til et tarveligt, arbejdsomt og
regelmæssigt liv. Men naar de saa paa Holsteinsminde faar
et saadant regelbundet liv, længes de naturligvis efter at
slippe derfra til frihed og herlighed, "skønt hele herligheden
bestaar i en plads som almindelig tjenestedreng eller højst
som læredreng ved et eller andet haandværk". Og naar de
saa slipper fri og sendes ud i livet, møder og smittes de af
den tankegang, "der for øjeblikket, saa at sige fra øverst til
nederst, er den madende i vort samfund", hvor det gamle,
lange kapitel "om pligterne" er afløst af et ikke mindre langt
kapitel "om fordringerne". Men de faar at mærke, at livet
ikke opfylder deres forventninger eller imødekommer deres
fordringer, og saa faar de følelsen af at lide uret og blive
miskendt, og konflikten er der, der ofte bevirker, at de ikke
kan stilles tilfreds i nogen plads. Paa saadanne vanskeligheder kunde støtten fra et hjem bøde - støtten fra Holsteinsminde vel ogsaa efter ringe evne. Men vær overbærende med vore unge! Husk paa, at de er hjemløse!

*
Om vanskeligheden ved opdragelse i et opdragelsesh jern
- baade for børnene, opdrageren og forholdet mellem dem
- skriver han:
"Der er altid en fare i det "at være i flok". Tingen er, at
flokken ligesom deler ansvaret i en mangfoldighed af smaadele, til der kun bliver en forsvindende brøkdel i hver enkelts
bevidsthed. Og saadan en smule brøk kan ikke synderlig
genere luner, lyster og lidenskaber, som skyder frodig op
bagved - det gælder voksne folk og endnu mere en flok
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børn, der fra mange forskellige kanter og af mange forskellige grunde føres sammen for at opdrages ... ". Men tag derimod en fyr, der altid er rede til at indlade sig paa gale streger og altid er mellem de første, naar det gælder spilopper,
hold ham fri af flokken og lad ham færdes alene om dig et
par dage, og det er forbavsende, saa rar og elskværdig han
kan være.
Vanskeligheden for opdrageren af den store flok er, at han
ikke kan være det, han skulde, for det enkelte barn. "Ingen
kærlige forældre tvivler om, at deres velopdragne børn trænger til, at de dagligt møder dem kærligt, og sandelig, den
snavsede lille unge, der ligger og roder ude i rendestenen,
den skødesløse knægt, der slaar knips med fingrene og sætter
sit næsvise ansigt til vejrs, trænger paa ingen maade mindre
dertil". Men hvorledes skal noget menneske dagligt kunne
mødes kærligt og fortroligt med hver enkelt i en flok paa 100
eller flere? "Det vil ikke kunne undgaas, at den inderlighed,
der er sjælen i familielivet, for en mængde børns vedkommende viskes ud af forholdet . . . det forholder sig med kærligheden, der skal opdrage, som med ansvaret, der [hos børneneJ skal holde igen: flokken deler den i brøk, til barnet
faar en dunkel fornemmelse af, at den part, der kan falde
ham til, bliver lovlig tynd".
Derfor var det for Budde af væsentlig betydning, at den
store flok opdeltes i flere mindre med hver sin leder og lejlighed, hvilket skete ved indførelsen af "familiesystemet".

*
129

Sorø Amt 1957
P. M. A n de r s e n
-~--~~-·~--------------

Buddes lyse optimisme, hans tro paa det gode i ethvert
barn trods alle forvildelser, hans overbevisning om, at det ikke ved haardhed, men ved kærlighed og mildhed - kunde
lokkes frem, trættedes ikke og lod sig ikke svække af uundgaaelige skuffelser. Hvor andre kun saa mørke, saa han, at
der dog ogsaa var lys - at selv i den mest forkvaklede er der
noget positivt, som der kan bygges videre paa, bare man kan
finde ned til det. For ham stod det fast, at ligesom det i naturen er solens lys og varme, der faar det til at gro, saaledes
er det i opdragelsen kun kærligheden .og appellen til det gode,
der faar dette til at bryde frem hos barnet, saa der bliver
grøde og vækst. "Det er lettere at slaa til straks, og jeg tør
ikke benægte, at det nogle gange kan synes nødvendig",
skriver han et sted; men, siger pastor Hammer, "han holdt
ikke af de strenge tugtemidler, søgte at finde andre", ja,
forfatteren L. C. Nielsen meddeler, at han aldrig straffede
korporligt og forbød sine medarbejdere det.
Om Buddes opdragelsesprincipper saa kan gøres almengyldige, er en anden sag. Baade med tilslutning til og med
skepsis over for hans opdragelsesmaade udtalte dr. L. Moltesen ved hundredaarsfesten for ham paa Holsteinsminde
1936: "De aandelige værdier maa underbygges af magt. Der
var en lykkelig romantik over en mand som Budde; det
kunde undertiden gaa for vidt. Immer er stærkest det milde,
sagde Budde. Jeg tror ikke rigtig paa det, men til syvende og
sidst er det kærligheden, det kommer an paa" 1 ) .
Ogsaa Budde indrømmede, at den opdragendes personlighed og anlæg har en afgørende betydning med hensyn til
1)

Referat i "Næstved Tidende",
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opdragelsesmaade; men selv havde han en enestaaende evne
til at se og forstaa den forskellige natur hos de enkelte børn,
til at finde den maade, hvorpaa hver enkelt skulde tages, og
til at vinde den tillid hos børnene, der for ham var den første
betingelse for at kunne udrette noget. Børnene følte uvilkaarligt, at her var der en, der holdt af dem og havde tillid til
dem, og, bekræfter Ludv. Beck, "det er saare vanskeligt for
en dreng, som har klar bevidsthed om, at han er genstand
for tillid, at fare vild. Den tvinger ham, han kan ikke".
Et par udtalelser af øjenvidner til, hvorledes Budde færdedes blandt "sine børn":
Professor Vilh. Østergaard skriver: "Man maa med egne
øjne have set Budde færdes mellem den store flok af hans
plejebørn for at kunne danne sig en forestilling om hans ganske særegne og ejendommelige opdragelsesmaade. Hans magt
over [demJ beroede aabenbart først og fremmest paa hans
utrættelige mildhed og taalmodighed. Børnene forstod, at
denne mand holdt af dem og udelukkende vilde deres vel, og
selv de uroligste hoveder blandt dem kunde faa bugt med
deres mindre gode instinkter, naar de kom i tanker om, "at
de ikke vilde bedrøve Budde". Der var noget ualmindelig
smukt og rørende i det gensidige tillidsforhold mellem børnene og deres forstander".
Pastor Hammer nævner eksempel paa, hvorledes han med
faa ord, udtrykkende kærlighed og tillid, formaaede at blødgøre en drengs haarde sind og overvinde hans trods, og skriver: "Han følte sig bedst hjemme blandt sine drenge. Der
skulde han ses og kendes". Og Charles Gandrup: "Han gaar
mellem dem alle, store og smaa, som en kærlig fader, der med
et lille nik eller klap paa kinden ved at opmuntre dem alle
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omkring sig, hver paa sin vis, som just nu passer til den eller
den"l ).
4. Forfatteren.

Det var i Randers latinskole, Budde begyndte sm forfattervirksomhed. Opflammet ved læsning af de store digteres
værker forsøgte han selv, og en hel stilebog med vers, "som
jeg har endnu [1893] og bliver grumme undselig over, naar
mit øje falder paa den", blev resultatet. Sin beundring for
1)

Af en stor mængde breve til skolehistorikeren Joakim Larsen, lederen af skolevæsenet paa Frederiksberg, fremgaar det, hvor omhyggeligt Budde rapporterede de enkelte børns forhold. Et enkelt eksempel herpaa giver tillige et billede af en "holsteinsmindereng" paa
Buddes tid: "D. 16. marts 1892 meddeler han, at drengen Valdemar
Hansen kan de godt modtage, hvad dag det skal være, og en uge
efter meldes ha.n ankommet. I april 1893 underretter Budde om
hans opførsel og atter i juli. Der havde da været en meget kedelig
episode: V. havde gjort et forsøg paa at løbe sin vej, men var
blevet indhentet i Vallensved. Derefter havde han i smug sendt
faderen et brev om at maatte komme hjem, og faderen havde skrevet et brev (vedlagt) af følgende korte indhold: "Hr. forstander
Bude engaaende drengen V. Om at Jeg ønsker ham Hjem". Anmodningen kunde dog ikke af myndighederne efterkommes. I oktbr.
1893 meddeler Budde atter hans skudsmaal og i april 1894: "V. I-I.
har stadig noget stærkt fremtrædende løst og uordentligt over sig,
men han er ellers godmodig og opfører sig her i det hele godt. I
skolen er han simpel og i det hele taget vistnok meget forsømt fra
tidlig tid". Oktbr. 1894 karakteriserer Budde ham atter og spørger,
om han nu skal sendes hjem eller anbringes fra I-Iolsteinsminde, og
endelig i april 1895: "V. I-I. vil forhaabentlig blive konfirmeret i
slutningen af denne maaned og derefter anbragt i lære paa 5 aar
hos lervarefabrikant Kahler i Næstved. Han er lidt tung og doven
af væsen, men har ellers ret gode evner og har opført sig godt i den
senere tid. Han synes at have fattet uvillie mod faderen, hvad vist
heller ikke er uden grund".
Og dermed var der forhaabentlig beredt V. en rolig tilværelse de
følgende 5 aar.
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produkterne delte han med en klassekammerat, og hver gang
denne havde læst et daarligt digt af en ellers god forfatter,
ydede han Budde den - dog lidt tvivlsomme
ros. "Det
er noget skidt! Det kunde du have gjort lige saa godt, Budde". End mere steg forventningerne, da en ældre, tidligere
kammerat, der nu studerede i videnskabens og digtekunstens
hovedsæde København og altsaa maatte forudsættes at have
forstand paa de dele, som svar paa tilsendelse af nogle rim
erklærede, at Budde vel kunde drive det til at blive en digter
som Ewald og W essel, selv om han aldrig vilde naa en Holbergs eller Oehlenschlagers rang.
Med nogen tvivl om rigtigheden af den sidste del af denne
spaadom og med lyse forhaabninger om kommende digterisk
berømmelse kom han til København, og da han en tid efter
havde skrevet en fortælling, "Tre dage i Vendsyssel", sendte
han den til H. C. Andersen til bedømmelse. Bag efter turde
han alligevel ikke gaa til ham for at faa sin dom. "Jeg maatte
vente over en maaned for at samle mod dertil, og da jeg gik
op ad trappen i Nyhavn, da følte jeg mig pludselig saa lille
bitte, saa ydmyg og skamfuld, at jeg uvilkaarlig knælede midt
paa trappen og bad i løndom om naade og overbærclse".
H. C. Andersen modtog ham venligt, og besøget blev indledningen til et venskab mellem de to beslægtede digternaturer.
"Han tog mit hjerte med det samme, og jeg er aldrig siden
kommet til ham, uden at jeg er gaaet glad og taknemmelig
bevæget fra ham".
Fortællingen raadede Andersen ham til at gemme, til han
havde naaet en større udvikling og modenhedl), og de smaa1)

Den blev under mærket "Af L. B." trykt i "Berlingske Tidende"s
feuilleton 1860.
·
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ting, han derefter skrev, lod han derfor ikke komme frem.
Først da han var kommet til Holsteinsminde, indsendte han
til Casino et lille skuespil: "Skam til tak". Det blev opført
anonymt 1864, men da det blev en fiasko, besluttede han at
opgive alle digterdrømme.
Lade være med at skrive formaaede han dog i længden
ikke.I bladet "Hindholm" blev 1868 trykt et par fortællinger:
"En pebersvends juleaften" og "En tur til højskolen", og i
Karise skete det saa, at der "kom mig nogle børn paa tværs,
som jeg ikke kunde slippe af med, fordi de forekom mig saa
naivt rørende og indtagende, at de ikke lod mig ro, førend
jeg fik dem puttet ind i "En ungdommelig historie"." Han
sendte fortællingen til "Illustreret Tidende", som dog ikke
ønskede at optage den, og det var derfor kun modstræbende
og mod løfte om, at hans navn ikke skulde blive nævnet, at
han tillod en ven at sende den til "Fædrelandet". Da han et
par maaneder efter kom for at faa sit manuskript tilbage, fik
han til sin overraskelse og glæde at vide, at fortællingen havde
været trykt (under mærket "J-e", 5_717 1871) og havde
gj.ort stor lykke. Sidst paa aaret kom en ny .fortælling, "En
historie om vinden", i bladet, og ikke mindre end 2 forlæggere tilbød nu uopfordret at udgive fortællingerne sammen
med, hvad han ellers havde liggende. I efteraaret 1872 udkom saa "Smaahistorier", af hvis 6 fortællinger de 4 havde
været offentliggjort i "Fædrelandet", og dermed var det forfatterskab indledet, der varede lige til hans dødl).
1)

Til "Fædrelandet"s redaktør, Carl Ploug, følte Budde sig stedse i
taknemmelighedsgæld, fordi det var ham, der til at begynde med
havde opmuntret og vejledet ham som forfatter. I et af en række
breve til Ploug skriver han: "Jeg har aldrig glemt, hvad det vilde
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Buddes pwduktion omfatter følgende bøger: Smaahistorier I-III, 1872, 1875 og 1878, En historie fra fattige steder,
1874, Fra lømmelalderen, 1877, Tre smaafortællinger, 1881,
Dødens gudsøn, 1886, Fortællinger (samlet udgave af Smaahistorier I-III), 1889, Julefortællinger ( illustr. af Carl
Thomsen og med melodier af J. P. E. Hartmann), 1890, ny
udgave 1901, Historier, 1892, Juleaftensbilleder, 1893, Fortællinger (samlet udgave af En historie fra fattige steder, Fra
lømmelalderen og Tre smaafortællinger), 1894, En historie
om, hvorledes far ganske alene klarede det hele og andre
historier, 1899, og Julefortællinger, anden samling ( illustr.
af forskellige kustnere), 1902.
Nogle af Buddes historier havde tidligere været trykt i
blade, almanakker og julehæfter ( f. eks. "Juleroser"), andre
findes kun der; men gennemgaaende hvert andet aar kom
der i løbet af 30 aar en bog af ham, og hans bøger blev
imødeset med længsel og forventning af en stor læserkreds ikke mindst hans julefortællinger, hvis barnlige, blide toner
sige at blive modtaget af Dem og først ført frem af Dem for læseverdenen, og endnu mindre har jeg glemt de venlige og dog alvorligt sande ord og raad, jeg dengang saa tidt modtog af Dem".
Og i den litterære fej de mellem den ældre og den nye tids digtere
(navnlig Ploug mod Schandorph og Drachmann) deltog Budde
1880 med et rimet indlæg i ugebladet "Nær og fjern". For den nye
realistiske litteratur havde han ikke meget tilovers, og indlægget er
derfor et angreb paa "jer unge profeter fra kommunardernes tid":
"Det skal I allerførst vide, at fast paa en grund maa man staa, og
vil I paa farten nedride den, slægterne byggede paa", da skal I
møde en flok, som ikke vil vige - "de gaar ikke med til stormen,
hvor helligt er ingenting". Men indlægget er desuden en hyldest til
Ploug: "Derfor den ridder vi hædre, som I har kaldt en tyran, fordi
han blev tro sine fædre og elsked sin moders land, fordi han en foraarsmorgen var frihedens varme tolk, fordi han i glæden og sorgen
var et med sit land og folk".
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i særlig grad passede ind i julens stemning og egnede sig til
at forberede denne, var yndede. Ingen kan vel skrive kønnere om julen og dens glæde end Budde - der er noget
rigtigt i det, der blev sagt ved hans jmdefærd: "Var Brorson
julens salmist, saa er Budde dens digter".
Ogsaa efter hans død er hans historier kommet i forskellige
udgaver. I mere end en menneskealder har saaledes den digtning, hvori Buddes varme hjerte og store kendskab til barnenaturen fandt saa smukke udtryk, været til glæde og berigelse
for en folkelig læserkreds og været med til at gøre ham elsket.
Og den var medvirkende til at skabe forstaaelse for barnet
og sympati og medfølelse med de fattige og forsømte børn,
hvis parti han i fortællingerne altid tager. - Paa Holsteinsminde var der hen paa efteraaret særlig ro og stilhed i nærheden af hans stue. Da vidste alle, ogsaa drengene, at "forstanderen digtede".

*
At skrive om børn er jo ikke det samme som at skrive for
børn, og mange af Buddes historier har vist aldrig rigtig
egnet sig for børn: Der er ofte for lidt handling og spænding,
fortællermaaden kan være noget bred og omstændelig, og
den indeholder navnlig lidt i sin billedlige form for mange
for barnet dunkle ting. Naar, som et eksempel, en af historierne (i "Smaahistorier III") indledes med: "Der laa, et
sted over jorden og under himmelen, en smuk stad og beredte
sig til at fejre sin juleaften. Og der mødtes to engle, den ene
kom fra jorden, den anden kom fra himmelen, den ene hed
erindringen, den anden hed haabet. De havde den vane fremfor paa nogen anden aarets tid at mødes denne aften for
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haand i haand at gaa fra hus til hus, og mange ting, som
man ikke skulde ha ve formodet, vidste de at sætte i gang" og dette saa udvikles videre paa de første 3 sider, inden handlingen kommer i gang, vil de fleste børn vist have lagt bogen
fra sig, inden de var kommet saa vidt. I alt fald for en hel
del af historiernes vedkommende har han noget ret i den
første del af sin udtalelse, da han i en mismodig stundl)
skrev i et brev til Zakarias Nielsen: "Mine smaahistorier er
dog kun noget, som børn ikke forstaar, og voksne ikke gider
læse".
Alligevel var fortællingerne i sin tid anset som børnefortællinger og betragtet som mønstre for saadanne - vel ud
fra den kendsgerning, at det i de fleste af dem er et barn, der
er hovedpersonen. Som hos Dickens vrimler det i historierne
med børn, og det er børn af alle slags: rige og fattige (flest
fattige), store og smaa, renhjertede og bedaarende uskyldige
og vanrøgtede og derfor uartige og moralsk anløbne. De rige
folks børn kan være lige saa gode og naturlige som de fattiges, og der er ingen saa slemme, at der ikke paa bunden er
noget godt, som et kærligt ord formaar at lokke frem - selv
hos en lille "Skidtmads", landsbyens uartigste dreng. Føres
børn af forskellige samfundslag sammen, ophæves snart al
fornemhed og eventuelt fine nykker, og de er kun børn og
kammerater. Det er dels børn i deres forhold til hverandre,
1)

Af dem havde han mange. Han vurderede i det hele taget ikke sin
betydning som forfatter ret højt og giver i sine breve gang paa gang
udtryk for mismod over svigtende digterisk evne: "Der er ikke
meget ved [en lille juleskitse, tilsendt bladet "Dannebrog"], men
saaledes gaar det mig altid - mens jeg skriver, synes jeg, det er
noget fortræffeligt, jeg der har faact fat paa, og bagefter er det
altid det rene snavs".
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der skildres, og dels børns fo1hold til de voksne. Men det er
mere børnene, der gennem deres ord og adfærd giver til de
voksne og opdrager dem, end omvendt. Ved sin tillid og
barnlige uskyld faar Tippe i "Dødens gudsøn" Gamle-Jens's
haarde sind forvandlet, og faar Anton i "En historie om
vinden" forsoning bragt til veje mellem kammerraaden og
sin stridbare bedstefader, og ved at opdage sit barnebarns
ubevidste efterlignen af alle hans unoder lærer den tyranniske proprietær i "En historie om et spejl" at indse sine
fejl.
Det er jo naturligt, at det mest er børn med alle deres
fortrin og fejl, Budde fortæller om - dem kan han skildre
med psykologisk indlevelse, dem kender han ud og ind. De
voksne derimod er i flertallet af fortællingerne nærmest bipersoner, og de er - med undtagelser - ikke saa levende karakteriseret, at de i samme grad som børnene huskes.
Budde er i sit forfatterskab som i sin opdragergerning den
samme: manden med den lyse tro paa det godes magt, paa,
at der i enhver er noget godt, der vil spire og sætte frugt, blot
det vækkes til udfoldelse ved at møde kærlighed og mildhed.
I selve hans fortællemaade er der megen lune og humor.
Den er tidt meget livfuld og fornøjelig, og de voksnes samfund undgaar ikke i ironiske sidebemærkninger smaa tugtelser for mangler, svagheder og daarskaber. Ikke sjældent er
drømmenes og eventyrets fine traade spundet ind i beretningerne om det virkelige liv, saa der strejfes ind paa eventyrets
omraade. Engle, alfer, nisser og besjælede naturgenstande er
ikke ukendte foreteelser hos Budde.
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Hvilken plads indtager Buddes forfatterskab saa nu mere
end 50 aar efter hans død, og hvilken værdi har det for vor
tids læseverden?
Kun faa læser vel nu hans julehistorier, og de fleste unge
kender sikkert end ikke hans navn. I selv store litteraturhistorier faar han enten slet ikke nogen plads eller højst
nogle faa linier, og kritikerne har jo ret i, at han var paavirket af H. C. Andersen og Dickens, og at han ingen indflydelse har haft paa litteraturen.
Alligevel er der saa meget poetisk smukt og ogsaa saa
meget fornøjeligt i hans digtning, at mange af hans fortællinger - om et godt udvalg blev foretaget - endnu vilde
kunne læses med udbytte. Maaske synes en mere erfaren tidsalder, at Buddes menneskesyn er for lyst, og at det ikke passer, at stærkest er immer det milde". Og dog kunde der vel
ogsaa nu være læsere, der - halvtrætte af lange vandringer
gennem tidens ofte dunkle psykologiske digtning - trængte
til at faa hvile, oplivelse og livsbekræftelse ved at titte ind i
Buddes godhedens og barnlighedens verden - lad saa ogsaa
være, at hans historier er fra en enklere, mere usammensat
tid og verden end vor og maaske heller ikke kunstnerisk fuldt
ud kan staa maal.
Af de digte og smaasange, der er strøet rundt i fortællingerne, kendes endnu højskolesangen: "Nu velkommen enhver under ungdommens tag" (i "En tur til højskolen") og
børnesangen. "Jeg ved en dejlig have" (i "En historie om
vinden" i "Smaahistorier" I), som, sunget af den lille Anton,
er med til at bøje bedstefaderens, den gamle, stivnakkede
majors, stridige sind.
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5. Børnehjemssagen. Afskedigelsen. Himmelbjerggaarden - og Holsteinsminde.
Buddes personlighed var ikke uden modsætninger. Skønt
idealist og romantiker var han fast forankret i den virkelighedens verden, hvis ofte haarde kendsgerninger han gennem
sin virksomhed havde saa rig lejlighed til at faa indblik i.
Skønt følelsesmenneske, let til graad og let til smil, var hans
yndlings- og studiefag det vel mindst følelsesbetonede af alle,
den forstandsmæssige, kolde matematik. Og skønt hans væsen var beskedenhed, kunde han udøve en egen myndighed,
mest naar det gjaldt om at kæmpe for det, der var hans
hjertesag. Helge Hostrup fortæller om ham, at selv i hans
sidste aar, da der ligesom stod glans om hans skikkelse, "vedblev han at være saa beskeden og ydmyg, som om han havde
siddet i en ganske ubetydelig gerning i en krog af landet uden
at bemærkes af en eneste. Kom man og besøgte ham, kunde
han komme ind ganske stilfærdigt, næsten forlegen, men kom
saa samtalen i gang - og det gjorde den snart - saa glemtes ganske vist forlegenheden, selv om han stadig syntes at
tillægge sine ord meget lidt vægt. Jeg har imidlertid haft
lejlighed til en enkelt gang at høre ham tale til en dreng med
en stille myndighed, der virkede mægtigt".
Politik interesserede ham ikke meget, men mærkeligt nok
fik Højre ham alligevel ved et af valgene i 1881 opstillet i
Sakskøbingkredsen mod Nielsen-Grøn. At han ikke blev valgt
(han fik 903 stemmer mod Nielsen-Grøns 1243), var ham
nok nærmest en lettelse. Senere mistede han sin sympati for
Højre. Af breve til Otto Borchenius, "Morgenbladet"s redaktør, fremgaar det, at han holdt dette blad og 1890 søgte at
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tegne abonnenter paa det, og at han senere som det eneste
københavnske dagblad holdt dets efterfølger "Dannebrog".
"Til [HøjreJ hører saa at sige alle uden for bondestanden
her, mig undtagen", skriver han, men føjer dog til: "Jeg er
egentlig ikke saa meget venstremand som antiprovisorist ...
jeg kan ikke med disse provisorier".
Det var de forsømte børn, der havde hele hans hjerte, det
var deres sag, han viede sit arbejde - ogsaa udover sin
egentlige opdragergerning. Derfor kunde han ogsaa komme
en mand som Sabroe i møde: de vilde jo det samme, selv om
ogsaa deres virkemaader var helt forskellige. Gennem artikler i bladene og - navnlig i sine senere aar - gennem talrige foredrag rundt om i landet ved folke-, skole- og plejeh jemsmøder, hvor han var en søgt foredragsholderl ), var
han med til i vide kredse at skabe deltagelse for de hjemløse
børn. Da "Dansk skoleforening" 1887 stiftedes, blev han
valgt ind i bestyrelsen, der 2 aar efter tog børnehjemssagen
op som et af foreningens programpunkter. Sammen med
Carl Christensen-Ordrup drog han derefter med ministeriel
understøttelse om for at samle oplysninger om landets daværende omtr. 50 børnehjem, som dengang tilsammen - Holsteinsminde ikke medregnet -- kun modtog 7200 kr. i bidrag
fra staten. Da regeringen 1893 nedsatte en kommission til at
undersøge, hvad der fra statens side kunde gøres med hensyn
1) I et brev, nogle dage før han skulde holde et foredrag, skriver han:
"Jeg er skrækkelig til mode ved tanken om at skulle holde foredrag;
mit hjerte banker allerede af angst, og værre vil det blive". Og i et
brev til H. Rosendal, der havde anmodet ham om at tale: "Jeg er
gyselig tilbageholden med og gyselig angst for at holde foredrag",
men jeg skal "gøre mig den umage, jeg kan, for at lade, som om
jeg er en taler".

141

Sorø Amt 1957

P. M. A n d e "s e n
----·---------

-·--···---~-~~-----------

til opdragelsen af forsømte børn, blev han medlem af kommissionen, der sad i 1 ;12 aar, og hvis betænkning kom til
at danne grundlaget for den børnelovgivning, der kom 1905.
Han var desuden medlem af "Udvalget for Danmarks Børnehjem" og i sit sidste leveaar næstformand i "Udvalget"s
fortsættelse: "Dansk børneh jernsforening".
Det var børnehjemmenes sag, han talte, selv om han ogsaa
havde et aabent blik for værdien af gode plejehjem. I sin
beretning om Holsteinsminde for 1882-87 skriver han:
"Staar det end fast, at optagelsen af børnene i gode og kærlige enkelthjem er det ideale, saa er det lige saa sikkert, at en
mængde af de almindelige plejehjem ligger meget længere
borte fra det ideale end opdragelsesanstalterne". Og i beretningen om Himmelbjerggaarden 1900 forstærker han dette
til: "Saaledes som plejehjemsforholdene nu engang er, kan
det være et spørgsmaal, om ikke i det hele taget opdragelsen
i et godt børnehjem er fuldt saa tilfredsstillende, navnlig fuldt
saa udviklende, som den er i et af de plejehjem, man i almindelighed kalder gode". Over for visse børn: børn med uheldige moralske anslag, med indskrænkede aandsevner, med
legemlige mangler o. s. v" er børnehjemmene nødvendige.
Om Buddes centrale stilling i datidens arbejde for de vanskelige og ulykkeligt stillede børn og om hans betydning for
udbredelsen af en almindelig forstaaelse af, at der her var
en samfundsopgave, der ikke i længden kunde lades uløst,
haves flere udtalelser af andre af tidens børnesagsarbejdere.
"Børnehjemssagens selvskrevne fører", kalder Charles Gandrup ham. Og Eske M. Eskesen skriver: Han var "den
mand, som i vore unge dage var bannerføreren, den af alle
anerkendte førstemand, Anders Stephansens værdige arv-
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tager . . . der er vistnok ingen, der vil bestride rigtigheden
deraf, naar det siges, at Budde mer end nogen anden enkeltmand har bidraget til at stemme folks hjerter til mildhed
over for de hjemløse børn, hvad enten de var kønne eller
grimme at se paa ... han havde en enestaaende evne til at
gøre børnesagen kendt og kær i folket, ingen har bidraget
saa meget dertil som Budde. Han var børnesagens selvskrevne
fører og talsmand".
Men gerningen paa Holsteinsminde var Buddes livsopgave,
og der havde han da ogsaa faaet skabt et hjem, som svarede
til tidens fordringer, og som mødte velvillie, tillid og støtte
udefra. "Det var Buddes navn, personlighed og arbejde, som
i den almene bevidsthed skabte Holsteinsminde", skriver
pastor Hammer. Han var helt et med gerningen der, den
fyldte ham ganske, der levede han en lykkelig tid.

*
Hans afskedigelse var derfor et slag, som ramte ham
haardt.
Det var under en samtale med grev C. C. Holstein d. 10.
oktober 1896 om et økonomisk spørgsmaal, han modtog sin
opsigelse
greven havde 1892 overtaget grevskabet og
dermed patronatet for Holsteinsminde og havde kort efter
sluttet sig nær til Indre Mission. Det røre, afskedigelsen vakte
i offentligheden, affødte flere erklæringer og redegørelser
fra de to parter - for grev Holsteins vedkommende i pressen ( f. eks. i "Kristeligt Dagblad" og "Social-Demokraten"
3/11), i "Kr. Dagbl." 9/11 og navnlig i en lang redegørelse
i "Kr. Dagh!." 10fi2 - for Buddes vedkommende i pressen
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(f.eks. i "Kr. Dagbl." 9/11, i "Soc.-Demokr." 7/11) og i en
særlig pjece: "Holsteinsmindes pekuniære forhold", 1897.
Grev Holstein paastod og fastholdt, at anledningen til afskedigelsen var "udviklingen af instituttets pekuniære forhold", d~r var saaledes, at "Holsteinsmindes status er i høj
grad betænkelig", hvilket han i sin redegørelse søgte at godtgøre gennem en oversigt over Holsteinsmindes regnskaber i
hele Buddes tid og .over dets status henholdsvis 18 79 og 1895.
Budde hævdede i sit avisindlæg, at grevens meddelelse om
grunden til afskedigelsen var "for mig en ny og uventet oplysning", thi vel havde greven under deres samtale udtalt sig
"kritisk baade om regnskabets detailler og om det løbende
underskud, som Holsteinsmindes regnskab altid har udvist og
endnu udviser, men det var ikke andet end, hvad han altid
har gjort, og det faldt mig ikke ind, at der denne gang skulde
ligge noget særligt deri . . . om udviklingen af instituttets
pekuniære forhold talte han [i forbindelse med opsigelsenJ
ikke". I sin pjece forvarede han sine økonomiske dispositioner, paaviste, at grev Holsteins statusopstilling gav et helt
misvisende billede af stillingen, og at Holsteinsminde ogsaa
økonomisk stod sikrere og bedre i 1896 end i 1879.
Sagen vakte stor opsigt, og det var vist langt de fleste, der
mente, at der var sket Budde uret. I samklang med hans udtalelse om, at der aldrig tidligere hverken af regering, rigsdag
eller de støttende institutioner havde været gjort indsigelse
mod instituttets regnskaber, var der blade, der mente, at
staten med sit aarlige tilskud af 12000 kr. havde større interesse i instituttets økonomi end grev Holstein med sit aarlige
tilskud af 400 kr. Greven derimod fremholdt fundatsens paalæg for patronen om at have "overopsyn med ejendommens
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bedrift og stiftelsens pengeaffærer samt holde vaagent øje
med, at den ikke udsætter sig for større udgifter, end dens
økonomiske forfatning tillader".
Der er imidlertid ingen tvivl om, at Budde og den store
offentlighed saa rigtigt, naar de gik ud fra, at grunden til
afskedigelsen var en anden end de pekuniære spørgsmaal at uenigheden om økonomien og om et bestemt økonomisk
spørgsmaal maaske nok var anledningen, men at aarsagen
var af en dybere, mere personlig art. Det har da ogsaa stedse
været eftertidens opfattelse.
Det har jo nok været saaledes, at det - som grev Holstein
skriver i sin erklæring af D/11 - ikke havde været "let for
ham [Budde], som i en lang aarrække havde virket meget
frit og uafhængigt, nu paa sine gamle dage at skulle tage
hensyn til den nye patrons meninger" - det er Stephansens
frygt for fremtiden, baade med hensyn til afskedigelse og til
indblanding i instituttets anliggender fra patronatets sidel),
der nu var blevet aktuelt.
Men det, der var sagens kerne, fremgaar af et par udtalelser i grevens redegørelse: "Forstander Budde udtaler, at der
er en dyb uoverensstemmelse mellem ham og mig, og heri
har han sikkert ret, idet det vist i de allerfleste tilfælde vil
vise sig, at der er en dyb aandelig uoverensstemmelse mellem
to mennesker, af hvilke den ene kalder sig grundtvigianer,
medens den anden har sluttet sig til Den indre Mission".
Men nu vil han til forstander "søge at finde en mand med
den fornødne dannelse og med særlige evner og anlæg for en
saadan stilling", men navnlig, "at den nye forstander er
1)

Se Aarbog XXXXII, 1955, s. 30.
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fuldtud enig med ham i opfattelsen af, hvad der forstaas ved
sand kristendom".
Buddes svar herpaa i sin pjece er usædvanlig skarpt. "Der
ligger en uberettiget baade insinuation og anmasselse i den
vending, at jeg "kalder mig" grundtvigianer, hvad jeg for
resten aldrig har kaldt mig, men heller ikke har noget imod
at kaldes". Med sin udtalelse om uoverensstemmelse havde
han aldeles ikke tænkt paa det religiøse - "saa trangbrystet
en kristen er jeg ikke" - men derimod paa grevens og hans
forskellige opfattelse af, hvad der er hovedsagen ved et børnehjem: børnene eller regnskabsbøgerne, og af patronens og
forstanderens gensidige stilling. Her synes greven "at have
den opfattelse, at forstanderen egentlig kun bør være et ekko
af patronen. Da jeg [1889] første gang talte med ham om
Holsteinsminde og min stilling her, var det umuligt at faa
andet indtryk af hele hans væsen og tale end, at det var ham
temmelig ligegyldigt, hvordan jeg røgtede min gerning her,
men et skulde jeg vide: jeg havde ikke lov til at være af anden mening end han. Den samme opfattelse lader han til at
have endnu - dengang var det politikl), nu er det kristendom eller rettere kristendomsform".
Striden udmundede over for offentligheden i følgende
"aabne brev" til Budde, som grev Holstein tilsendte bladene
i februar 1897 (f. eks. i "Kr. Dagbl." 10/2 og "Politiken"
18!z):
"I overensstemmelse med mine udtalelser d. 3. ds. under
mit ophold paa Holsteinsminde og foranlediget ved Deres
1)

Juristen og politikeren Oskar Johansen oplyser, at grev Boistein
havde bebrejdet Budde, at denne ved et valg havde stemt Venstre
som protest mod et provisorium.
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brev af 6. ds., beder jeg Dem herved om at modtage nedenstaaende erklæring. Dersom min redegørelse med de dertil
knyttede bemærkninger skulde have foranlediget nogen til at
opfatte Deres mangeaarige ledelse af Holsteinsmindc som
økonomisk uforsvarlig, maa jeg i høj grad beklage det, idet
jeg herved, efter at have læst Deres redegørelse, erklærer en
saadan opfattelse for fuldstændig uberettiget. For saa vidt der
i min optræden og i mine skriftlige indlæg har været noget
for Dem saarende eller krænkende, beder jeg Dem herved om
tilgivelse. For Deres udtalelser om mig i hele dette forhold
kan jeg kun sige Dem tak; thi sjældent eller aldrig har noget
virket saa sundt opdragende paa mig som netop disse Deres
udtalelser. Ligeledes siger jeg Dem oprigtig tak for det
haandslag, De gav mig forleden dag som tegn paa forsoning".

Men afskedigelsen blev ikke hævet.
Om der - som det med henblik paa tonen i dette "aabne
brev" er udtalt formodning om (af Eske M. Eskesen i tidsskritfet "Barnet", 1923) - kunde have været tilvejebragt en
virkelig effektiv forsoning, er nok tvivlsomt - ogsaa af den
grund, at der, som Eskesen indrømmer, "var for mange
blandet ind i striden, det var ikke længere to mænd, men to
hære, der stod over for hinanden".
·
Hvor uforsonlig indstillingen i "hærene" var, faar man en
antydning af henholdsvis gennem "Politiken"s kommentarer
til grev Holsteins "aabne brev" og gennem nogle linier i "Kr.
Dagbl." (3lfi2 1896), der som andre blade havde modtaget
et opraab fra Buddes og børnesagens venner .om at yde bidrag
til hans nye børnehjem:
"Vi kan ikke optage eller anbefale det, fordi vi ikke holder
hr. Budde for særlig egnet til den gerning. Hr. Budde er
efter vor mening meget bedre poet end børneopdrager. Til
det sidste hører der adskilligt mere end at skrive vers og for-
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tællinger, selv om disse er nok saa formfuldendte og følsomme. Dertil kommer, at den maade, hvorpaa hr. Budde har
pousseret hele denne sag frem [paa], er saa usmagelig, at vi
ikke kan have noget med den at gøre".

*
For Budde havde det kostet en haard kamp, inden han
var naaet til at kunne tilgive den mand, han syntes havde
forurettet ham saa haardt, og sorgen over at skulle forlade
sin kære Holsteinsminde forvandt han aldrig. Pastor Hammer skriver: "Flyttet fra Holsteinsminde, maaden, hvorpaa
det skete, tog egentlig baade hans legemlige og sjælelige
kræfter, det saa ogsaa alle vi, der var om ham. Det var en
mand, hvis kraft var brudt af et uventet haardt slag, der
grundede Himmelbjerggaarden". Selv skriver han (i et brev
til Zakarias Nielsen) : "] o klarere det staar for mig, at det
øjeblik ikke er fjernt, hvor jeg for alvor skal sige farvel til mit
kære Holsteinsminde og mine kære børn her, jo inderligere
føler jeg, at det er et hjertebaand, der brister i mig, og mine
øjne fyldes med taarer - jeg tør næsten ikke tænke derpaa".
Og kort før afrejsen er han end mere nedbøjet
og uretfærdig i dommen over sin gerning: "Mig er der ikke noget,
som kan glæde mere i verden. Min livslykke og min livsgerning er tilintetgjort, og den drøm, jeg drømte saa sødt, at
ogsaa jeg skulde faa lov til at sættte et lille spor ved en kærlig
gerning blandt dem, jeg levede med, den er jeg vækket af
og ved, at den var hjemmespind. Jeg har tabt lysten til alt
og har en følelse, som om der kun staar tilbage for mig den
anstrengelse at pakke sammen og vandre herfra".
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Men han rejste sig igen, og det blev et stort arbejde, han
i sine sidste leveaar endnu naaede at faa udrettet.
I forsommeren 1896, altsaa før sin afskedigelse, havde han
for 17000 kr. købt den gamle "Himmelbjerggaarden" i Ry
sogn med ca. 100 tdr. land. Der vilde han som en slags filial
af Holsteinsminde grunde et lille børnehjem, der maaske
senere kunde blive til flere, og som kunde optage de børn,
der ikke var plads til paa Holsteinsminde. Det skulde saa foreløbig mest ledes af hans hustru, indtil en ung søn (de havde
3 sønner) kunde overtage ledelsen.
Hertil rejste de nu d. 1. juli 1897 sammen med 42 af drengene. Sommeren formede sig omtrent som for Stephansen, da
han i 1840 flyttede ind paa Holsteinsminde: drengene maatte
sove i et træskur og spise i et slags telt, da gaarden var brøstfældig og forfalden, og de først kunde flytte ind i det nye
hjem til oktober. Men i løbet af 2 aar derefter var jordarealet
ved tilkøb omtrent fordoblet, mark og skov kultiveret, avlsbygningerne udvidet og forbedret, haver og nye veje anlagt,
og saa var der nu 3 hjem, hvert med 50 drenge. Selv om man
fik et paatænkt 4. hjem, var det dog ikke tanken, at børneantallet derfor skulde udvides; men det var alligevel inden
Buddes død kommet op paa 160-170 - han havde altid
haft svært ved at afslaa anmodninger om optagelse.
Skønt han af stat, velgørende institutioner og private modtog gavebeløb og af staten store laan, havde han økonomiske
vanskeligheder; men han haabede, at Himmelbjerggaarden
kunde blive en selvejende institution under statens kontrol og
med dens støtte. Derom søgte han 1901, men han døde nogle
maaneder for tidligt til at naa at se sit ønske opfyldt.
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Kun 5 aar fik han lov til at virke paa Himmelbjerggaarden. Paa hjemvejen fra en tysklandsrejse 1900 ramte den
ulykke ham, at han paa en banegaard i Altona paa en viadukt styrtede gennem et hul, der i mørket kun var sikret ved
et lavt gitter. Ved faldet fra den store højde brækkede han
en arm, et ben og et par ribben, og efter 2 maaneders ophold
paa et hospital i Altona laa han endnu længe syg hjemme.
Han kom vel i arbejde igen, men blev aldrig helt rask og
døde efter et kort sygeleje d. 24. august 1902, 66 aar gammel. Han blev begravet i et muret gravkammer paa Ry kirkegaard. Paa toppen af Himmelbjerget afsløredes 1905 en mindestøtte for ham med bronzebuste af Rs. Bøgebjerg, i Karise
højskoles have rejstes 1909 en mindesten, og paa Ludv. Becks
initiativ rejste danske børnevenner 1925 paa Holsteinsminde
mindesmærket for hjemmets 3 første forstanderpar.

*
Efter Bud des afrejse fra Holsteinsminde var der kun 100
børn tilbage: 69 drenge paa Holsteinsminde og 31 piger paa
Skovgaarden. I løbet af de næste 3 aar gik antallet helt ned
til 42 ( 28+ 14), saa steg det igen, men naaede dog først 1905
atter op paa 100.
Med Buddes afskedigelse skete der et brud paa den kontinuitet, der havde været i Holsteinsmindes historie og ledelse
lige siden instituttets stiftelse. Det blev nu mænd med andre
synspunkter end dem, der hidtid havde været de raadende,
der kom til at staa for styret.
Ganske vist er det vel ikke andet end, hvad ogsaa de 3 første ledere af Holsteinsminde vilde have kunnet nikke bifaldende til, naar Buddes efterfølger, cand teol. V. Mollerup, i
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en af sine første aarsberetninger nævner 3 ting, som der i
opdragelsen maa lægges vægt paa: gudsfrygt, lydighed og
arbejdet som en velsignelse. Men det kommer jo an paa,
hvilke fremgangsmaader der anvendes for at opnaa disse ting
(og hvad man forstaar ved barnlig· gudsfrygt), og ved at
læse aarsberetnuingerne mærkes det, at aanden og tonen paa
Holsteinsminde nu er en anden end i Buddes tid. Om det
første punkt hedder det, at det gælder om, "at barnet maa
lære at elske sin Frelser og søge sin styrke hos ham" 1). Og
om det andet, at "jo før et barn lærer lydighed, desto lykkeligere bliver det - lad saa være, at det ofte bliver gennem
lidelse, at lydigheden maa læres". Eller (i en anden beretning) : Man kan ikke ved legemlig tugt lægge noget godt ind
i et barn, men vil man forsøge at lægge god sæd ind i et
barneh jerte, der er stivnet i trods og ulydighed, eller hvis erkendelse har mistet evnen til at skelne mellem ondt og godt,
ret og uret, maa man først berede hjertets jordbund for den
gode sæd, og "kan man nu ikke gennem paamindelse og
samtale med barnet faa dets villie bøjet og dets erkendelse
retledet, da begaar man blodig uret mod det ved ikke at
stadfæste det gamle ord, at den, der ikke vil høre, maa føle".
I 1909 ophævedes patronatet, og Holstcinsminde blev en
selvejende institution. Men det var vist først ved Ludvig
Becks tiltræden som forstander nytaar 1923, traaden knyttedes tilbage til Anders Stephansens, Chr. Nielsens og L. Buddes dage.
1) Bud de udtrykte det saaleeds: "Maalet for al opdragelse er at lede
børnene til Gud "som kære børn til deres kære fader"."
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