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Holsteinsminde 1870-79
og Chr. Nielsen
Af P. M. Andersen.

1. Chr. Nielsens ungdomsaar.
Paa en maade var der noget urimeligt i det, der skete i
aarene 1869 og 1870: at børnevennen fremfor nogen, Leopold Budde, blev højskoleforstander (i Karise), og højskolemanden Chr. Nielsen blev leder af børnehjemmet - selv
om han ogsaa gennem sit hidtidige virke var fuldt fortrolig
med arbejdet med børnene, som han nærede stor kærlighed
til. Som Stephansen stedse havde næret en næsten ubegrænset tillid til Chr. Nielsen, havde denne følt stor hengivenhed
for Stephansen, og som leder af Holsteinsminde blev han
ham en værdig efterfølger, der fortsatte arbejdet i hans spor.
Ved sin fratræden skrev han: "At jeg efter Stephansens
død i foraaret 1870 foruden Hindholm skole, som jeg allerede dengang forestod, tillige overtog bestyrelsen af Holsteinsminde, var aldeles ikke efter mit eget hoved. Jeg havde hellere nøjedes med skolearbejdet paa Hindholm alene; jeg
havde deng'ang planer for til rejser, læsning og studier for
min egen udviklings skyld, som jeg nødig opgav. Men det
stillede sig saaledes for mig, at jeg burde overtage bestyrelsen
af Holsteinsminde. Den mand, jeg ansaa for den mest skikkede til at overtage arbejdet paa Holsteinsminde, og som
anstaltens patron, lensgreve Holstein til Holsteinborg, ogsaa
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vilde have kaldet, holdtes da tilbage i sm nylig begyndte
virksomhed som forstander for folkehøjskolen i Karise. Derfor overtog jeg i overensstemmelse med patronatets og Stephansens paa dødslejet udtalte ønske midlertidigt Stephansens plads."
Sikkert gjorde han det, fordi han stadig følte, som han
havde skrevet i et af sine breve fra sit krigsfangenskab 1864:
"Hindholm og Holsteinsminde bør ikke adskilles eller komme
under to bestyrere, thi saa falder de begge, medens de samlede holder paa hinanden." Med vennen Budde som bestyrer
paa Holsteinsminde havde det derimod været noget andet:
da havde forbindelsen og fællesskabet mellem de to skoler
- det, som ogsaa havde været Stephansens "lige til det sidste
kæreste tanke" - stadig kunnet være blevet bevaret, selv om
de ogsaa havde haft hver sin leder.

*
Morten Christian Nielsen var født d. 24. juli 1835 i
Skibsted sogn, i samme pastorat som Stephansen. Forældrene, Niels Knudsen og Johanne Mortensdatter, en skolelærerdatter fra nabosognet Komdrup, ejede et godt lille sted,
Skibstedbrohus; men desuden var faderen snedker og spillemand og spillede - tidt hjulpet af sønnen - rundt om i
landsbyerne ved bøndernes gilder. De var jævnt velstillede,
hjælpsomme og godgørende over for fattigfolk, og de var
kendt og anset i sognet for deres retsindighed, stræbsomhed
og gudsfrygt. Det var især fra moderen, Chr. Nielsen arvede
sin store begavelse, sin mildhed og sin godhed mod andre
mennesker, fra faderen sin alvor, energi og faste villie. Af
ham lærte han i hjemmet lydighed og arbejdsomhed.
Da
forældrene blev gamle, tog sønnen dem til sig. De boede paa
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Chr. Nielsen som yngre.

Hindholm de sidste 13 aar af deres liv, og der døde de 1885
med faa dages mellemrum - moderen var da 79 aar, faderen 82. Til det sidste bevarede han sin kærlighed til musikken
og spillede hver dag sin ungdoms melodier. Men da han engang var kørt til Slagelse for at høre Ole Bull spille, gjorde
det et saa stærkt indtryk paa ham, at han sagde: "Det var
saa kønt som den dejligste prædiken. Jeg fik taarer i øjnene
derved, og nu ved jeg, at jeg ikke kan spille" - og i 3 uger
derefter rørte han ikke sin violin.
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I 4 somre tjente Chr. Nielsen som vogterdreng; men der
er ikke som i en senere tids sortkridtstegninger af en saadan
drengs tilværelse noget mørkt i hans omtale af denne tid.
"Det var lykkelige aar, og jeg var glad og tilfreds", siger han
(i et foredrag), og selv om der ogsaa kunde være ubehageligheder og besværligheder nok ved embedet: tidligt paa
benene om morgenen og vaade klæder paa kroppen stundom
hele dagen, saa er det dog saaledes, at der, "naar jeg, hvilket
jeg helst vil, dvæler udelukkende ved erindringen om alle de
glade timer, hine aar bragte mig .... fremkommer billedet
af et barndomsliv saa lykkeligt, at ingen prins kan have ført
det mere lykkeligt."
Efter konfirmationen kom han i tømrerlære, og skønt det
var aar med haardt arbejde fra tidlig morgen til sen aften og
med kun lidt fritid, mindedes han ogsaa disse trods alt dog
tillige muntre og sorgløse tidligste ungdomsaar med stor
glæde. "Naar jeg nu vejer det ene mod det andet, skyggesiderne mod lyssiderne, bliver disse aar nogle af de lykkeligste,
jeg har levet, til trods for deres tilsyneladende, ydre fattigdom."
Treaarskrigens begivenheder gjorde et stærkt indtryk paa
ham - som paa alle i landsbyen. Han fortæller saaledes (i
maanedsbladet "Hindholm", 1871) om, hvorledes sejrsbudskabet fra Isted helt opløste det møde, som den ærlige og
utrættelige agitator Rasmus Sørensen netop den dag havde
sammenkaldt til i Skibsted, talende fra en vogn i en af gaardene om fæstevæsen, hartkornets egalisering og "Bondevennernes selskab", medens mændene sad omkring vognen paa
bøgekævler, brændestabler og trillebøre. Der gik mange dage
hen, før nogen huskede paa, hvad det var, han havde talt
om.
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Fra sin tidligste barndom havde Chr. Nielsen haft stor
læselyst, og det viste sig ogsaa nu, at den unge tømrer havde
mere lyst til læsning end til sit haandværk. Alt, hvad der af
trykt kom inden for hans rækkevidde, læste han. Navnlig
Holbergs komedier lærte han næsten udenad, og i hans senere liv faldt det ham hyppigt naturligt i tale og skrift at
illustrere sine ord med et citat fra Holbergs komedier eller
Peder Paars. Allerede som 11-aarig havde han forøvrigt paabegyndt en lovende skribentvirksomhed, som dog fik en
voldsom og hurtig afslutning. Til et aalborgblad havde han
anonymt sendt en artikel, som bladet lovede at bringe mod,
at han foretog visse ændringer i den. Artiklen naaede dog
aldrig at se lyset, for da faderen opdagede den, blev den uden
skaansel tilintetgjort, og forfatteren fik en korporlig revselse.
Da det var blevet besluttet, at han skulde have lov til at
følge sin lyst og ombytte tømrerøksen med bogen, kom han i
en privatskole i Aalborg og derfra til Jonstrup seminarium,
hvorfra han efter 3 aars ophold ( 1853-56) dimitteredes
med udmærkelse. Paa seminariet havde den begavede og
meget flittige elev søgt at skaffe sig yderligere udvikling og
flere kundskaber, end undervisningen meddelte, navnlig
gennem sprog- og litteraturlæsning ( f. eks. Grundtvigs og
Kierkegaards skrifter), og for at faa tid og lejlighed til at
fortsætte dermed søgte og fik han efter endt eksamen plads
som lærer for underofficerernes børn i garnisonsskolen i
Altona, hvilken stilling han havde i godt to aar. Skønt hans
kendskab til svensk og islandsk var ringe, paatog han sig at
undervise en engelsk præst i disse fag samt i dansk mod selv
at faa undervisning i engelsk, tysk og fransk, og han blev saa
dygtig, at han senere med lethed kunde oversætte skrifter og
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afhandlinger fra disse sprog. Tidt gik han i teater i Hamburg, naar Goethe og Schiller spilledes.
Da kom kaldet fra Holsteinsminde.
Stephansen, der manglede en mand, der kunde være lærer
baade paa Holsteinsminde og Hindholm, havde rimeligvis
faaet kendskab til ham gennem slægt og venner i deres fælles
hjemegn, men havde desuden tidligere vekslet breve med
ham 1 ) , og han skrev nu (juli 185 8) til ham og tilbød ham
plads, "da jeg saa gerne havde set Dem her i min nærhed."
Chr. Nielsen aflagde saa besøg paa Holsteinsminde, og skønt
han samtidig havde tilbud om bedre lønnede stillinger paa
Bornholm og ved døvstummeinstituttet i København, enedes
de i en efter besøget følgende brevveksling om, at Chr. Nielsen skulde tiltræde til november og have frit ophold og 25 rd.
om maaneden i løn. Da Stephansen under hans besøg viste
ham omkring, sagde han profetisk: "Gud ved, maaske De
kan blive her, saa længe De lever", for da Chr. Nielsen efter
aftale begyndte sin gerning ved skolerne d. 6. novbr. 1858,
blev det en gerning, som for Hindholms vedkommende varede livet ud.
Der skete dog to afbrydelser.
I 1861 aftjente han sin værnepligt som officersaspirant
ved skolen paa Kronborg, hvorfra han til novbr. hjemsendtes som sekondløjtnant af reserven.
I slutningen af august 1863 blev han indkaldt for at gøre
militærtjeneste en maaned, og hjemkommen holdt han d. 6.
oktbr. bryllup med Laura Stallknecht (født 1840, død 1906).
1)
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Blandt Stephansens breve og papirer findes et par breve fra Chr.
Nielsen, hvori han overbringer hilsener fra fælles bekendte i Skibsted og indmelder en elev til Holsteinsminde og en til Hindholm.
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Hun var den ene af Stephansens to plejedøtre, datter af
mægler i København Gotfried Stallknecht og hustru Johanne, f. Haagen. Men et par maaneder efter blev han atter
indkaldt, og nu blev fraværelsen af længere varighed. Han
afgik til Danevirkestillingen d. 15. decbr" kæmpede ved
M ysunde og maatte friste tilbagetoget og derefter deltage i
forsvaret af Dybbølskanserne - overalt fyldende sin plads
som fører paa en saadan maade, at han af overkommandoen
blev nævnet blandt dem, der havde vist udholdenhed og
mod, naar det gjaldtl). Ved stormen paa Dybbøl d. 18.
april blev han taget til fange og sad siden et par maaneder
i fæstningen Torgau i Sachsen. Men med hjælp af bl. a.
P. Chr. Zahle og oberst Rodenburg fik Stephansen udvirket
krigsministeriets tilladelse til, at Chr. Nielsen maatte ansøge
regeringen i Berlin om at maatte vende hjem, hvilket bevilgedes, og midt i sommeren 1864', endnu for krigen var endt,
vendte han da tilbage.
Da han kom hjem, var N. J. Jensen rejst, og han blev
derfor leder af højskolen, som han købte 1867. Allerede i
nogle aar havde han været den egentlige "bestyrer" af Holsteinsminde, efter Stephansens død blev han det saa ogsaa
af navn, selv om det "aldeles ikke var efter hans eget hoved."
Paa Holsteinsminde boede han til 1879.
1)

Hans uforfærdethed lyser ogsaa frem af den række breve, han skrev
hjem til sin hustru og Stephansen (sammen med nogle af hans
foredrag trykt i L. C. Nielsen: Chr. Nielsen, en dansk højskolemand, 1900). De er interessante ved deres livfulde beskrivelse af
felttoget og deres karakteristik af officerskammeraterne og befolkningen i Sydslesvig. Muntre og morsomme bemærkninger og iagttagelser veksler med dybt alvorlige.
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2. Holsteinsminde.
I økonomisk henseende var overtagelsen af de to skoler
for Chr. Nielsen ikke let. Ved købet af Hindholm laante
han, der selv intet ejede, med Stephansens hjælp den nødvendige sum af etatsraad Neergaard, Førslevgaard. Vanskeligere blev det, da han nu 3 aar efter skulde overtage Holsteinsminde. Derom skriver han ved sin fratræden dog kun:
"Min virksomhed som bestyrer af Holsteinsminde maatte jeg
derhos begynde med at skaffe .og udbetale en snes tusinde
kr., som stiftelsen skyldte Stephansens bo, til hans arvinger."
I Chr. Nielsens tid vedblev begge gaardes avlsbrug (over
200 tdr. land) samt højskolens husholdning at forestaas af
samme mand, nemlig hans svoger J. P. Nielsen, men det
havde ikke været heldigt med den hidtidige fællesdrift, saa
Holsteinsmindes avlsvæsen efterhaanden var kommet i en
daarlig forfatning. Ogsaa bygningerne var ved Stephansens
død utidssvarende og utilstrækkelige, ligesom inventaret var
mangelfuldt, men nybygninger og forbedringer var der foreløbig ikke raad til. Men 1873 opfyldtes Chr. Nielsens ønske
om et særligt hjem for de store piger, idet Det classenske
Fideikommis skænkede og Iod opføre et børnehjem for 15 af
pigerne, der der sammen med deres plejemoder fik deres
egen husholdning. Det indviedes d. 30. decbr. 1873 og ligger
endnu nord for Holsteinsminde ved alleen op til landevejen.
Aaret efter blev der dog ogsaa foretaget reparationer af de
gamle bygninger samt opført et nyt hus, hvilket ialt kostede
3300 rd. Midlerne dertil fik man ved, at Skovgaarden 1873
frasolgtes for 11.000 rd.
Instituttets økonomi voldte stadig bekymringer. I 1871
klager Chr. Nielsen saaledes over, at de 14 skilling, der beta78
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les pr. barn daglig, de 4-5 skilling, staten yder, samt overskuddet af gaardens drift ikke kan slaa til, hvorfor der ikke
kan blive penge til at bekoste læretiden for de drenge, der
har lyst til at lære et haandværk, saa de maa anbringes ved
landbrug.
Et aarsregnskab fra Chr. Nielsens tidl) ser saaledes ud:
INDTÆGT:
Plejepenge .. " ....................... " .... "....
Statens tilskud "" ... " .. " .......... " .. ".""
Gaver "" ....... " .. ""."."."." ...... " .. "..
Indtægter af butik, bageri, reberbane, instituttets sparekasse m. m. "".""" "....
Overskud ved gaardens drift (kun de egentlige driftsomkostninger, f. eks. folkehold,
er fradraget) ... "" ." .. " ... " .... ". ... ... .
Et i Diskontobanken i Næstved rejst Jaan
paa kort tid " ..... " ... " ............ "".".

5020 rd. 24 sk.
1500
0
4330
0
1004

73 "

3247

62 "

2078

40

Tilsammen ... 17181 rd.
UDGIFT:
Underskud fra 1873
Fødemidler "."". " .. " ......................... .
Klæder og fodtøj .. " ...... "" .. " .... " ...... .
Undervisningsmidler m. m. (f. eks. konfirmationsudstyr og understøttelser) " .....
Lønninger (lærere og lærerinder, medhjælpere og medhjælperinder) ................ .
Ildebrændsel og belysning ...... " ........ " ..
Vask og rengøring ... "" .............. " ...... .
Lægehjælp og medicin ""."." """ " .. " ..
Postpenge, rejseudgifter, forskelligt ........ .
Anskaffelse af in ventariegenstande ........ .
Skatter og afgifter, forsikringspræmier .. .
Renter af anstaltens gæld "" .... "." .... " ..
Reparationer og andet bygningsarbejde ".

4031 rd. 5 sk.
7328
0 "
1475 " 25
312
1651
1023 "
134
113
287 "
335 "
864
94.7 "
420

Tilsammen." 18926 rd.

iS

7 sk.

55
76
89
60
45
95
56
73
2 "
4
9 sk.

Underskud: 1745 rd. 2 sk.
i874; det sidste aar man her i landet anvendte de gamle møntbenævnelser.
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Ved sin overtagelse af Holsteinsminde 1879 opgør Budde
underskuddets stigning i aarene 1873-79:
1873 sluttede med et underskud paa 8062 kr. JO øre
1874
3490
4
" overskud
"
1875
94
4920
"
1876
underskud
2491 " 83
"
"
1877
8836 " 72
1878
14275
77
1879
15022 " JO

"

"

Selv om underskuddet saaledes stadig voksede, skete det
dog i hvert af de sidste aar med et mindre beløb end i det
nærmest foregaaende, trods det stærkt stigende børneantal,
og skønt udgifterne voksede med over 2500 kr. om aaret.
Dette forholdsvis gode resultat skyldtes dels den tillid, Chr.
Nielsen nød, og dels hans utrættelige arbejde for børnenes
sag i tale og skrift.
Det, der i nogen grad bødede paa udgifternes stigning,
var nemlig stigningen af de to indtægtsposter: statens tilskud
og gaverne. Medens staten endnu i 1873 kun gav 2360 kr.
180 rd.), for(svarende til de Stephansen ydede 1000
højedes bevillingen aaret efter til 3000 kr. og 1879 til 6000
kr. Og medens der 1870 kun indkom 400 kr. som gaver,
var beløbet 1873: 6848 kr" 1874: 8660 kr" 1875: 7896 kr"
1876: 4102 kr" 1877: 5980 kr" 1878: 8816 kr. og 1879:

+

7127kr.
Det maa dog bemærkes, at disse beløb ikke er fremkommet
alene som bidrag fra enkelte privatpersoner, men ogsaa som
gaver fra institutioner. En god, fast aarlig hjælp ydedes i
disse aar fra Det raben-levetzauske Legat ( 400 kr.), fra
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Vallø stift ( 1000 kr.) og fra det københavnske politi (fra
300 til 1300 kr.). Fra Holsteinborg modtoges hvert aar 400
kr" og enkelte uventede appelsiner kunde ogsaa falde i turbanen, som da Sorø amtsraad 1873 bevilgede 2000 kr" og
De spanjerske Legater 1878-79 ydede ialt 3000 kr. Fra en
anonym velynder modtog man 12.000 rd. og af en mægler
Qvistgaard 20.000 rd., dog mod at svare renter af begge
summer i givernes levetid. Efter et nødraab fra Chr. Nielsen
i nogle aviser (bl. a. i "Berlingske Tidende", 6Js 1878),
hvori det hed: "Paa den ene eller den anden maade maa der
ske en forandring. Enten maa jeg opgive gerningen .... eller
ogsaa maa jeg bede venner af Holsteinsminde og mine personlige venner om at understøtte mig lidt rundeligere" indkom der 3188,50 kr.
En gaveliste for et enkelt aar ( 1874) har dette udseende:
Overauditør Larsen, København (i anledn. af et barns død) 250 rd.
Det raben-levetzauske Legat . " ... """ .. " .. " " .. ". ". " .. "."" 200
Københavns kriminal- og politirets fattigkasse "" "" """ "". 150
Vallø stift . " .. " ". ". "."" "." " .. "."" " .. ". ". "". ". ""." ... 500
En mulkt (ved overretsprokurator Winther) """" ". "" """ 100
50
Amtsraaclet for Maribo amt "" " .. "." .. "."" ". ". ". ". " .. " ..
Gaardmænd i Tunderup, Falster ................................... .
12 "
Vekselmægler H. C. Aggersborg, København """" ""." "". 100
"
C. Blad, ibd. ""."." .. " " .. ". " .. """. ". ""." 100
"
Etatsraad C. F. Tietgen, ibd. "" """ ".""." """ "". "" "". 100
Brygger E. Krogsbølle, ibd .. "" "."" .. "." " ... "" " .. ". "." .. 100
Mægler August Jensen, ibd .......................................... .
25
"
Justitsraad Stoltenberg, ibd. "" " .. " "" """ ""." """. ". "". 2000
Lensbaron Zytphen-Adeler ""." " .. """ ". ". " .. ". ". ". ""." 100
Grev Holstein-Holsteinborg ......................................... . 200
"
Grev Frijs-Frijsenborg . "" ".""" "" .. "". ""." ". ". ". ". "". 150
15
Højesteretsadvokat Ncllemann, København . ""." ." "". ""."
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Fru C. Petersen, Kastrup, Amager ................................ .
Godsejer Scavenius, Gjorslev .. " .............. " .. " ....... " ....... .
Pastor Mau, Farum ................................. " ................ .
Skolelærer Wellejus, Kværkeby ..................................... .
Gaardejer Petersen, Ballum ................... " .. " ....... " ....... .
Baron Holstecn-Holsteenhus .................... " .................. .
Konfcrensraad, dr. med. Fenger, København .................... .
Vinhandler Luplau, ibd ....... " ...... " ....... "" " ................ .
Skræddermester Creemers, ibd ..................... " ............... .
Mejeriforpagter A. Petersen, Mulstrup .. " .. " ...... " ........... .
To fhv. elevpiger paa Hindholm ................... " .. " .......... .
Lærer Olsen, Holsteinsminde ................................. " .... .
Frk. Arnesen, København ........ " .................................. .
Pastor Beyer, Herlufmagle ..... " ....... " ....... " ....... " ........ .
Forpagter Nyborg, Sastrow ............................ , ....... " ... .
Lærer Rønne, Korsør ........................... " .................... .
Gaardmand Ole Pedersen, Hallager ... " .. " ...................... .
Jens Nielsen, Sigersted . "" ......... " .. " .. " ....... .
Frk. Prætorius, Holløse ............................ ". " .. " .......... .
Sognefoged Chr. Olsen, Omø ............................. " ........ .
V. i Sorø til børnenes juleglæde .... "." .. ". "" ...... " ......... .
Grosserer Moritz R. Henriques, København .. "." .............. .
A. ]. (1 rd.), X. (5 rd.), En unævnt (23 rd.) ...... " ...... " ..

10
50
5
6
10
10
10
2

5
4
2
5
5
2
5
3
1
2
5
5
29

"
"
"

"
"
"

"
"
"
"

Tilsammen ... 4330 rd.

Sammenligner man med gavelisten 185 6 l ) , ser man, at
givernes antal er forøget, og at størrelsen af de enkelte beløb
og følgelig af den samlede sum er vokset meget stærkt. Ogsaa
omfatter giverne nu et noget bredere udsnit af befolkningen.
Plejepengene, der siden 1856 havde været 160 kr. ( 80
rd.) aarlig, blev nedsat til 100 kr. for fattige kommuner og
1)
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forældre, og denne nedsættelse gjaldt for ca. lfs af alle børnene. Samtidig var udgiften pr. barn over 250 kr.
Overskuddet af gaardens drift ( naar kun folkehold var
fradraget) var for aarene 18 74-7 9 gennemsnitlig ca.
4160 kr" men for de sidste 4 aar dog kun ca. 2772 kr.
Overskud af butik, reberbane, bageri, instituttets sparekasse m. m. beløb sig i samme tidsrum til gennemsnitlig ca.
1630 kr. pr. aar.

*
I Chr. Nielsens ledertid blomstrede Holsteinsminde, hvad
tilgangen angik, i den grad, at der allerede i august 1872 var
30 børn paa ekspektancelisten, og at der stadig maatte gives
afslag paa anmodninger om optagelse - det var mest piger,
der afvistes. Dette skyldtes vel tildels tidens ændrede syn paa
vigtigheden af at gribe ind, før skaden var sket - før barnet
var naaet til at blive moralsk forkvaklet
saaledes som det
typisk faar udtryk i et af Chr. Nielsen offentliggjort brev:
"I vort sogn findes en ulykkelig familie. Manden er en ret
skikkelig mand, men konen har været forfalden til drik i de
sidste 10 aar. Manden magter ikke at stille noget op med
hende. Mest gør det ham ondt for børnene, 4 drenge, af
hvilke den ældste skulde konfirmeres, og de 3 er yngre. De
ligefrem opdrages til at narre deres fader, skulke fra skole,
stjæle for at skaffe moderen brændevin. Nylig er den ældste
grebet i tyveri. Hvad skal vi gøre med disse børn? Er der
plads paa Holsteinsminde til dem?"
Men det skyldtes nok ogsaa, at Stephansen - som Budde
skriver - "i Chr. Nielsen og hans hustru fik efterfølgere,
just som de behøvedes, netop i stand til at tage deres ger-
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ning op og føre den videre" - i Stephansens og Dortheas
aand.
Ligesom Stephansen fremhævede Chr. Nielsen, at det,
der først og fremmest er barnets ulykke, er mangelen af et
hjem, hvor ordets myndighed, der skaber den hørighed og
lydighed, hvorigennem det opdrages, modnes og gror, savnes
- et hjem, hvor det samtidig bliver sig bevidst som person
og som medlem af et levende samfund. "Hvert andet brev i
min betydelige brevsamling om opdragelsesanstaltens forhenværende og nuværende plejebørn forklarer det paagældende
barns trang af mangelen af et hjem eller af et hjem, hvori
den fornødne opdragende myndighed er til stede." Forældrene kan være døde, de kan mangle kræfter, tid eller
evner til at opdrage, eller der kan være sygdom eller umoralske forhold i hjemmet. Det er samfundets pligt at give det
ene staaende, hjemløse barn et hjem, hvor det kan "tøs op,
hvis det er forkommet af kulde, og bringes til sig selv, idet det
føler og finder sig som et lille led af det større levende hele."
Om hvorledes arbejdet med børnene formede sig - "nu
i sorg og nu i glæde" -- fortæller Chr. Nielsen (·og mon det
er stort anderledes nu?): "Nu møder der os kulde eller trods
hos eet eller hos nogle af børnene, og vi vil dog saa gerne
vinde deres tillid og hengivenhed, fordi dette dog er betingelsen for, at deres ophold hos os kan bære frugt i deres
senere liv; nu igen er der eet eller andet af børnene, som vi
har haft gode tanker om og tillid til, og som skuffer denne
tillid. Saa er der tungnemme børn, der baade ved arbejdet
og undervisningen maa hjælpes de ganske smaa skridt, som
de kan gøre fremad, med den største sagtmodighed. Men
saa møder der os igen paa den anden side en rig, barnlig
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hengivenhed fra mange af børnene, der virkelig betragter os
som deres af Gud beskikkede forældre og forsørgerel) ; saa
opdager vi uventet vakre naturer og gode evner skjult under
et haardt eller forknyt udvortes, skjult af hjemløshedens og
forsømmelsens virkninger."

*
Som tidligere var det dels by- og sogneraad (de leverede
halvdelen), dels foreninger og private, der sendte børn til
Holsteinsminde.
Inddelingen af børnenes dag formede sig nogenlunde som
i Stephansens tid. Men der var sket den indrømmelse til en
nyere tids opfattelse, at dagen paabegyndtes een a to timer
senere end i fyrrerne.
En af lærerne paa Holsteinsminde i Chr. Nielsens tid
(Martin Attrup) har fortalt om, hvorledes en dag dengang
forløb.
Efter at børnene kl. 6Y2 var blevet vækket, havde ordnet
sengene og vasket sig med grøn sæbe i et fælles vaskerum,
indtages morgenmaden, der bestod af øllebrød med mælk,
men uden sukker, og derpaa var der undervisning til kl. 9.
l) At Chr. Nielsen stærkt følte det ansvar, som fulgte dermed, ses af et
lille træk: Selv naar han efter en rejse kom sent og træt hjem,
gjaldt hans første gang børnenes sovestuer for at se efter, om alt var
i orden.
Ogsaa senere i deres liv var han til rede med hjælp til tidligere
plejebørn. Blandt hans efterladte papirer findes 3 serier af breve
fra fængslede forhenværende elever. Det fremgaar af dem, at han
baade i fængselet og siden, efter løsladelse (og udvandring), hjalp
dem, ikke alene ved at skrive til dem og raade dem, men ogsaa med
penge. Der er i disse breve mange løfter om forbedring. En af brevskriverne meddeler saaledes, at "jeg er gaaet i totalafholdsforening
og nyder ikke nogen som helst spiritus eller berusende drik", og takker for, at "jeg [paa Holsteinsminde] har ligesom et hjem, jeg
kan hente et godt og kærligt ord."
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Saa fik de frokost (en rundtenom rugbrød med fedt og salt,
men uden paalæg, samt øl) og fordeltes derpaa til arbejde
ved landbruget, i haven eller paa brændepladsen - pigerne
i køkken, vaskeri og syslwlel). KL 12 indtoges en tarvelig,
men rigelig og veltillavet middag. Chr. Nielsen sad for enden
af et af børnenes borde, medarbejderne sad ved eet bord og
landbrugets folk ved et andet. Derefter var der en times legetid og saa arbejde som om formiddagen. KL 17 spistes der
mellemmad, og derpaa var der undervisning til kl. 20, da
der spistes aftensmad (varm vandgrød med mælk). Saa fik
de lov at lege eller, om vinteren, adsprede sig under en lærers
tilsyn paa samlingsstuerne. KL 21 var alle i seng, og en
lærer sluttede dagen med aftenbøn.
Søndagene forløb naturligvis helt anderledes. Da fik man
finere mad, børnene fik deres pæne tøj paa og maatte lege
hele dagen, og om aftenen samledes de til underholdning,
hvori ogsaa lærerne og en del af eleverne fra højskolen deltog. Den bestod af sang, musik, fortælling og oplæsning.
Saa var der de store højtidsdage. Foruden juleaften med
smaa og store om juletræet, med Chr. Nielsens oplæsning af
juleevangeliet samt tale og med risengrød, steg, juleøl, pebernødder, æbler og kage var der især to dage, der blev set frem
til med glæde og forventning: høstgildet og Chr. Nielsens
fødselsdag, der holdtes som en fri- og festdag med opvartning
med chokolade og hvedebrød. Hverken paa legepladsen til
daglig eller paa saadanne festdage holdt Chr. Nielsen sig tilbage fra at tage del i børnenes morskab. Som naar han og
1) Om vinteren beskæftigedes de mindre drenge med forskellige hus'flidsarbejder. To gange om ugen maatte hver dreng stoppe sine
strømper.
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hans kone fastelavnsmandag lod sig rise op af drengene og
maatte give boller til hele flokken af en stor vasketøjskurv,
der i samme anledning var anbragt ved sengen.

*
Og saa kom opbruddet fra Holsteinsminde.
Det var ikke, som han skrev, "fordi jeg har tabt troen paa
eller lysten til den gerning, der øves for hjemløse børns opdragelse. Tværtimod. Min kærlighed til denne sag er vokset
aar efter aar." Men han følte, at ledelsen af de to store virksomheder i længden oversteg een mands kræfter, og desuden
var Budde nu i stand til at overtage instituttets ledelse.
Men der var naaet ikke saa lidt i disse 9 aar. Bygningskomplekset var udvidet og alt gjort mere tidssvarende, statens
tilskud var mere end fordoblet og gavebeløbet mange gange
fordoblet, og børneantallet var steget fra 56 ( 28 drenge og
28 piger) i november 1870 til 104 i vinteren 1878-79. I
samme tidsrum var 167 børn blevet konfirmeret og derpaa
anbragt i tjeneste eller lære.

3. Højskoleforstander.
Trods alt var det som højskolemand, Chr. Nielsen gjorde
sin største indsats og vandt sig det største navn. Der er vist
heller ingen tvivl om, at det dog var her, han mest havde sit
hjerte, og at det var her, hans store evner fandt deres rigeste
udfoldelse.
Hindholm hvilede paa kristen grund; men Chr. Nielsen
var ikke grundvigianer .og skolen ikke nogen grundtvigsk
folkehøjskole i de 25 aar, han ledede den. Den indtog derved
en særstilling blandt højskolerne - ogsaa derved, at den i
højere grad end de koldske skoler lagde vægt paa kundskabs87
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meddelelse. Der er nok noget rigtigt i det svar, som Chr.
Nielsens søn, forfatteren L. C. Nielsen, gav Hørup, Chr. Nielsens politiske modstander, da denne engang udtalte til ham:
"I mange aar har jeg i Folketinget haft lejlighed til at konstatere, at der fra Deres faders skole er kommet forholdsvis
flere dygtigheder blandt tingets medlemmer end fra de andre
større højskoler. For øjeblikket har vi 7, og de hører til partiets fremmeligste - og saa er der jo ogsaa Lars Dinesenl ).
Hvoraf kan det mon komme?" L. C. Nielsen svarede: "Paa
Hindholm arbejdedes der
efter min mening - mere og
taltes mindre end paa de fleste andre højskoler dengang."
Men paa den anden side var Hindholm langtfra blot en
slags almindelig realskole. Skolens maal laa langt højere end
bar kundskabsmeddelelse. Det antydes f. eks. i et af Chr.
Nielsens foredrag saaledes: "Folkehøjskolen er en skole, den
har altsaa skolens almindelige opgave. Men denne er jo: at
vække lærlingenes aandelige liv, at udvikle og øve deres evner
saa meget som muligt og at meddele dem saa stor en del af
erfaringer og kundskaber .. " som de er i stand til at modtage og til levende at tilegne sig." Men desuden har højskolen
den særlige opgave: at bibringe "en levende dansk oplysning
med grundigt kendskab om fædrelandet og dets kaar i nutid
og fortid, til modersmaalet i tale og skrift .... at styrke folkebevidstheden og at værne om modersmaalet og alt dansk."
En af Chr. Nielsens sønner har forklaret hans maal som
højskolelærer saaledes: Det var "at bibringe de unge saa
meget som muligt af klar og levende kundskab, vække deres
1)
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tænkeevne og dømmekraft" - saa de derigennem kunde naa
frem til en selvstændig overbevisning.
Hvor stor betydning Chr. Nielsen ved sin hele personlighed og gennem sin levende, vækkende undervisning fik for
sine elevers aandelige udvikling, foreligger der mange vidfremlagt af medlærere og tidligere elever. Om
nesbyrd om
hvorledes han formaaede at sætte de unge i gang, saa de
senere ogsaa følte trang til at meddele til andre unge af,
hvad de selv havde modtaget, vidner, at 9 forhenværende
hindholmelever i Stillinge selv dannede en slags aftenhøjskole, der om vintrene samlede 30-40 af sognets unge, og
saaledes flere andre steder.
Som lærer var han mild og munter, men kunde ogsaa nok
være streng over for dovne og efterladende elever. Han var
overordentlig fængslende, besad en sjælden evne til at gøre
eleverne interesserede - der var ingen fare for, at de skulde
skulke fra hans timer. En af hans tidligere elever skriver:
"Vittig og grinagtig kunde han være, højrøstet og buldrende,
og hans illustrationer til emnet kunde undertiden udvikle sig
til et helt komediespil . . . . og med hans ildrøde haar og
skæg og hans livlige, skælmske øjne skulde alt dette nok
bringe latteren til at runge i hele klassen og holde alle lysvaagne." Men "det var dog saa langt fra, at dette svækkede
vor respekt for Chr. Nielsen. Han kunde jo saa pludselig
slaa om i den dybeste alvor, hvor han netop efter det livlige
forspil fik det indprentet i de unges sjæle, som han ønskede
skulde blive siddende."
Dansk var hans yndlingsfag, hvorimod historie ikke rigtig
laa for ham. Den senere forstander for Bælum højskole, H.
Villumsen, der i mange aar var lærer paa Hindholm, skriver
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om hans danskundervisning: "Mange vil mindes hans undervisning i dansk. Sproglære og analyse gik med liv og lyst.
Morsomme og træffende eksempler krydrede de tørre sprogregler og fæstnede disse i elevernes hukommelse. Oplæsning
af danske forfattere, enten det var vers eller prosa, kunde
bringe eleverne til at lytte. I hans yngre dage var hans oplæsninger af Holbergs komedier hele smaa dramatiske forestillinger."
Dansk beholdt han som undervisningsfag, men ellers holdt
han efterhaanden mest foredrag om religiøse og moralske
emner og navnlig om sociale forhold og om fremragende personligheder, der havde været foregangsmænd og vist nye
veje. Da kunde hans muntre form afløses af en indtrængende
alvor, der bevirkede, at det alligevel blev disse timer, der
længst mindedes af eleverne.
Forbindelsen med gamle elever holdt han ved lige gennem
den store "Hindholmske forening", der holdt - tidt talrigt
besøgte - aarsmøder paa skolen, og hvis blad, "Hindholm",
han ledede.

*
Foruden forstanderen virkede der som regel 8 lærere ved
højskolen - efter 1875 dog kun 5. I forbindelse med skolen
oprettedes der 1869 en. landbrugsafdeling med et 9 maaneders kursus, og der var straks indmeldt 34 elever. Landbrugskandidaterne A. Svendsen og Chr. Christensen (begge
gamle hindholmelever) var lærere ved afdelingen, men da
de 1871 begyndte skolen i Tune, ophævede Chr. Nielsen sin
landbrugsafdeling. Men Tune landbrugsskole har saaledes
paa en maade sin oprindelse paa Hindholm.
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Da Chr. Nielsen overtog skolen, havde det store elevantal
i den grad sprængt rammerne, at mange af eleverne maatte
bo paa Holsteinsminde og de omliggende gaarde. Delvis ved
hjælp af gaver blev der saa rejst en ny skolebygning, "Dorthea Stephansens minde", der kostede 10.000 kr. I 1884 kasseredes den gamle elevbygning (gaardens gamle stuelænge
med til- og overbygning), og en ny med grundmur og skifertag opførtes i løbet af de følgende to aar. Den blev kaldt
"Anders Stephansens minde" og kostede 22.000 kr., hvoraf
de 12.700 kr. indkom som gaver.
I alle aarene siden skolens start havde der været holdt 6maaneders skole baade sommer og vinter for unge mænd;
men 1866 var der desuden begyndt en 6-maaneders sommerskole for unge piger, der undervistes og boede paa Holsteinsminde. Den flyttedes 1873 over til Hindholm, og derefter
holdtes der kun skole for mænd om vinteren. Tilslutningen
til vinterskolen var i halvfjerdserne - omend aftagende
stadig god (fra 155 til 126 elever), hvorimod pigeskolen
aldrig naaede at faa noget stort elevantal. Fra skolens begyndelse til 1870 var der blevet uddelt 105 fripladser; men 1870
-89 fik 150 fattige elever hele fripladser og ca. 200 halve
fripladser eller nedsættelse i betalingen. I Chr. Nielsens forstandertid ( 1867-91) havde Hindholm 3481 elever ( 2896
mænd og 585 kvinder).
4. Anden virksomhed.
Med sin særprægede, friske, levende personlighed fik Chr.
Nielsen stor betydning for mange mennesker
ogsaa langt
udover skolernes befolkning af store og smaa. I sit forhold
til mennesker var han deltagende og hjælpsom som faa.
91
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Ingen af de mange, der søgte raad og hjælp - ogsaa af
materiel art - hos ham, gik forgæves, hvis han i det hele
taget havde mulighed for at kunne hjælpe.
Den kristentro, han allerede i sit barndomshjem var blevet
ført ind i, kom til at præge hele hans liv - fik ogsaa udtryk
i hans gerning. Hans valgsprog var: "Vi har intet af os selv,
men alt af Gud." Ud af de breve, han 1864 skrev hjem til
sin hustru, lyser ogsaa hans gudsfrygt: "Bed flittig, arbejd
lystig og lev vel! Gud være med os alle!" "Dette maa vi
endelig indprente os, kære kone: først Guds villie og sidst
Guds villie og altid Guds villie." Paa Hindholm holdtes der
hver dag morgenandagt med eleverne: Trosbekendelse,
Fadervor og sang eller salme. Ved hans død skrev "en gammel elev" i "Højskolebladet", at det ord, han saa tidt mindede dem om: Naar hver Guds ord ret lære vil, da staar det
godt i huset til, passede saa godt paa ham selv i hans forhold
til hjem og skole: "Han byggede alt paa kristendommen og
forstod forunderligt klart at bøje hele sin gerning ind under
den barnlige tro, der var hans sikre ankerplads."
Chr. Nielsen var en umaadelig virksom mand. "Jeg
underviser, skriver, læser og taler med folk fra morgen til
aften", skriver han i et brev til en gl. elev (folketingsmand
H. P. Andersen, Gislinge). Og medens han underviste, forbandt han i tankerne fortid med nutid: "Det er mig tidt
under mine foredrag en fornøjelse at tænke: der sad Svendsen, Christensen, Gislinge, og hvad de forhenværende lærlinge alle hed, og hørte paa dig."
Som folketaler udmærkede han sig ved de samme egenskaber, der gjorde, at han fik saa stor betydning som lærer,
og han var derfor en meget søgt foredragsholder - først i
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Chr. Niel.ren som ældre.

"Den hindholmske forening", senere hele landet over. Hans
emner var mange, men hans taler var altid paa een gang oplysende og vækkende. En klar fremstillingsevne, en omfattende viden og egen grebethed af emnet var forenet med
lune, liv og ind imellem sprudlende humor. Et holbergcitat
havde han altid paa rede haand, og ogsaa træk af hans egen
livsførelse stifter man bekendtskab med i hans trykte foredrag.
Afhandlinger, artikler og mange af foredragene er trykt i
forskellige tidsskrifter og dagblade, men navnlig i "Den
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hindholmske forening"s maanedsblad "Hindholm", som han
redigerede 1863-80 (udkom igen 1889-91), og som han
i overvejende grad selv forsynede med stof. Foruden meddelelser om højskolen og oversættelser fra engelsk og fransk
indeholder det en rigdom af artikler om pædagogiske, filantropiske og historiske emner, vidnende om hans belæsthed og
mangeartede interesser.
I modsætning til Stephansen (og senere Budde) udsendte
han ingen aarsberetninger .om Holsteinsminde, men nogle
meddelelser lod han fremkomme i "Hindholm", og 1875
udsendte han en lille bog: "Holsteinsminde, filantropiske
meddelelser", der 1877 kom i ny udgave med et supplerende
tillæg. Foruden gavelister og regnskaber indeholder den afhandlinger om hjemløse børn og deres venner i ind- og udland. I en af dem paaviser han ved mange eksempler, hvorledes børn med de mest nedsættende skudsmaal fra de tilsendende myndigheder paa Holsteinsminde rettede sig op og
ogsaa senere artede sig vel.
Fra engelsk .oversatte han 1866 W. E. Channing: "Om
selvopdragelse og dannelse", der kom i 7 oplag, og 1876 J. S.
Blackie: "Om sædelig dannelse".

5. Politik. Nedgangsaarene.
Af H. Villumsen karakteriseres Chr. Nielsen som en frisindet og ægte folkelig mand - saa demokratisk som nogen.
"Der holdtes ingen festligheder paa Hindholm, uden at alle
gaardens folk lige ned til røgteren fik plads ved festbordet
sammen med præster, herremænd og hvem andre, der ved
saadanne lejligheder vilde hædre Chr. Nielsen med deres
besøg.'·
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I et brev til dr. C. Rosenberg, 17/11 1874, skriver han:
"Der er hver dag kommet lærlinge til skolen, siden vi
begyndte [vinterskolenJ, saa at forskellige venstreblades bagtalelser dog denne gang ikke har formindsket tilgangen til
Hindholm betydeligt. Nu kommer det an paa, om jeg kommer over terminen uden at blive hængt. Jeg har 80 hjemløse
børn hos mig her, og jeg køber øllet til dem til 4 sk. og sælger
det for 2 sk."
De "bagtalelser", han her hentyder til, og som en tid
havde været i omløb, gik ud paa, at han var "en kras højremand", der prædikede højrepolitik for eleverne. Han kan
dog (i "Hindholm") tilbagevise beskyldningerne som usandhed - ligesom han i tresserne havde tilbagevist beskyldninger for, at skolen virkede for Bondevennernes formaal. "Ikke
en enestel) har hørt noget af mig, hvoraf han kunde slutte,
at jeg var en kras højremand eller venstremand . . . de, der
vil have politik i stedet for undervisning eller blandet ind i
undervisningen, skal ikke komme til Hindholm, thi de vil
blive skuffede. Jeg har ikke selv ført eller tilladt, at der er
blevet ført nedsættende tale paa Hindholm om mændene i
Højre eller Venstre." Dette bekræftes af en tidligere elev: Jeg
har "aldrig hverken af undervisningen eller af løjtnant2)
Nielsens foredrag mærket nogen politisk lære, langt mindre
nogen paavirkning til noget enkelt parti." Og at han fastholdt denne politiske neutralitet i skolens undervisning, viser
en udtalelse af Villumsen, der dog virkede ved skolen indtil
en halv snes aar senere (til 1885) : "Baade i religiøse og
politiske spørgsmaal viste han stor fordragelighed over for
1)
2)

Af elevholdet 1873-74.
Med den titel benævntes han som regel i omtale.
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politiske spørgsmaal viste han stor foredragelighed over for
sine lærere, og aldrig forsøgte han direkte at paavirke sine
elever i politisk retning."
Men Chr. Nielsen var en varm fædrelands- og forsvarsven, .og naar han personlig sluttede sig til Højre, var det sikkert overvejende af hensyn til forsvarssagen - han havde fra
1864 førstehaandskendskab til, hvor skæbnesvangert det var,
om landets forsvar forsømtes. Men da saa i firserne de politiske kampaar kom, kunde det ikke undgaas at faa følger, om
en højskolemand gennem offentlige udtalelser og offentlig
optræden tog politisk parti - hvilket af de to partier han
end sluttede sig til, og hvor neutral han end var i selve sin
gerning. Og for Hindholm fik det skæbnesvangre følger, at
Chr. Nielsen offentlig tog parti mod Venstre. Rundt om i
landet holdt han foredrag om forsvarssagen og andre politiske
spørgsmaal, i sit blad "Hindholm", der før havde været
holdt uden for politik, polemiserede han nu mod udtalelser
af Venstres førere (J. A. Hansen, C. C. Alberti, Berg og
Hørup), og ved valgene i Fuglebjergkredsen var han flere
gange stiller for Højres kandidat og var selv opstillet som
kandidat 1887 mod kredsens hæderkronede repræsentant i
tinget 1861-98, Hans Hansen, Menstrup (fik dog kun 607
stemmer mod 1308). Følgerne af hans deltagelse i politik
viste sig .f.eks. ved, at Alberti i skrivelse af 30/11 1886 meddelte ham, at Den sjællandske bondestands Sparekasse ikke
længere vilde forestaa udbetalingen af renterne af Hindholms
aktielaanl), og ved, at der demonstreredes mod ham paa
~Paa den-and~n side viser en række breve til ham fra Lars Dinesen,
hvor det nu er, han maa søge velvillie og - ogsaa økonomisk støtte. Dinesen stiller sig saaledes imødekommende over for hans
ønske om at faa f. eks. 1000 kr. af "Højres valgfond" og beder ham
indsende ansøgning: "Hindholm trænger. Og De skulde ogsaa gerne
have gjort noget for Deres helbred."

96

Sorø Amt 1956

Holsteinsmi11de 1870-79 og Ch1" Nielsen

selve skolen: Ved et stort møde, hvor en kaptajn skulde tale
om fæstningen, fastholdt Chr. Nielsen, at han vilde være
ordstyrer. Efter forgæves protest af Lars Jensen, Arløse
(senere H. Hansens efterfølger som folketingsmand), udvandrede denne da af salen sammen med de fleste af forsamlingen, ja, selv mange af eleverne fulgte.
Over for en udtalelse af C. C. Alberti ved et møde i Fuglebjerg forud for valget 1887 om, at Chr. Nielsen havde "lavet
Stephansens minde til en herremandsskole i stedet for en
skole for den danske bondestand", kan han jo nok ("Dag~
bladet", marts 1887) hævde, at 70 % af eleverne er gaardmandssønner og resten sønner af husmænd, arbejdere, købstadborgere og lærere. Men at det sørgelige var sket: at skolen havde mistet sin tilslutning i den stand, bondestanden,
der lige siden dens første begyndelse havde dannet dens
grundlag, kunde ikke skjules. I vintrene 1887-88 og 1888
-89 var der kun henholdsvis 73 og 71 elever, vinterskolen
1889-90 maatte endda begynde med 55, og den sidste vinter, Chr. Nielsen levede, var tallet gaaet helt ned til 41 elever.

*

Allerede i 1879, da Chr. Nielsen fratraadte ledelsen af
Holsteinsminde, følte han sig overanstrengt; men det var
dog først midt i firserne, hans arbejdsevne begyndte at svækkes saaledes, at det mærkedes, han var opslidt. Efter at han
1888 var blevet ramt af et apoplektisk tilfælde, kunde han
dog undervise (omend delvis ude af stand til at skrive) vinteren derefter; men i sommeren 1889 maatte han opgive alt
sit arbejde. Han var blevet udnævnt til kaptajn 1887 og til
ridder af Danebrog aaret efter. Den 15. december 1891 døde
han, kun 56 aar gammel, efterladende sig hustru og 11 børn,
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af hvilke maa nævnes forfatteren L. C. Nielsen og skuespilleren Johannes Nielsen (direktør for Det kgl. Teater 191422). Sin grav fik Chr. Nielsen i nærheden af Stephansens paa
Førslev kirkegaard.

*
Gennem en lang aarrække havde Hindholm højskole stor
betydning for den sjællandske landbostand. Den gav de unge,
der besøgte den, en paavirkning og dygtiggørelse, saa det
siden ofte var dem, der blev førende i det folkelige liv og i
kommunal- og .foreningslivet rundt om i sognene, og mange
af de sjællandske landborepræsentanter paa rigsdagen med
Ole Hansen, Bringstrup, i spidsen var gamle hindholmelever.
Men ogsaa paa egnens beboere i en vid omkreds øvede den
indflydelse, idet der - helt siden N. J. Jensens tid - om
vintrene hver torsdag aften holdtes offentlige møder paa
skolen. Ved disse torsdagsmøder blev der sunget meget samt
holdt foredrag og oplæsning - som regel af skolens lærere.
Navnlig naar der var fremmede talere, var tilslutningen overvældende. "Det lyder som noget af et eventyr, naar de gamle
her paa egnen kan fortælle om torsdagsaftnerne paa Hindholm, da der kunde være hundrede vogne trindt om fra med
mennesker, som kom for at lytte til ordet, der blev talt",
skriver Ludvig Beck.
Men med Chr. Nielsen var Hindholm højskoles store tid
omme. Nogle maaneder før sin død solgte han den til en
kreds af godsejere, der med den af Chr. Nielsen ønskede
efterfølger, landbrugskandidat H. Larsen, der i mange aar
havde været lærer ved skolen og dens leder under Chr. Nielsens sygdom, som forstander ejede den til 1900. Derefter
fortsattes den af N. P. Jensen, tidligere forstander for Bom-
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holms højskole, og senere af L. F. la Cour, men maatte
standse 1915. Bygningerne blev saa taget i brug til realskole;
men i nærheden rejste Ludvig Beck 1934 den nye "Hindholm højskole. Barnets højskole."
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