HINDHOLM.
HALVTREDSAARIGE ERINDRINGER.
Af

L. P. Jensen.
„Mindet vel lader som ingen Ting ;
er dog et lønligt Kildespring.“

I.
et har ofte med Rette været omtalt, hvilken
stor Indsats Folkehøjskolen Hindholm har
ydet for en Menneskealder eller mere siden
til aandelig og materiel Udvikling af den danske
Bondestand. Der siges i en Udtalelse af en Højskole
forstander 1902, hvad der sikkert erkendes fra alle
Sider : „Værdien af en Skoles Kulturarbejde maa
maales ved dens Lærlinges L iv “ . Det kan vel siges
med Sandhed, at der af mange af disse Ynglinge
blev Mænd, der ærligt og redeligt har tjent Frem
skridtet og Udviklingen i vort Folk, særlig i det
danske Landbrug; men ogsaa i mange andre For
hold har de lagt Skuldrene til. Den gode Hindholmer mindede tidt om det Ideal, der peges imod paa
Frihedsstøtten, at den fri Bonde maa vorde „kæk og
oplyst, flittig og god, hæderlig Borger“ ; og for kort
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Tid siden, da den stoute og afholdte Bonde Hans
Jensen i Vemmelev afgik ved Døden, og for lidt læn
gere tilbage Lærer J. P. Jensen, Høng, gav en Skil
dring af forlængst afdøde Gmd. Hans Peder Ander
sen, Gislinge, (hvis Billede hænger i mangt et Hjem
i Gislinge og Kundby Sogne), blev der samtidig med
det velfortjente Hædersminde, samme satte over
disse to brave Mænd, ogsaa kastet Glans over Hind
holm, hvorfra de begge var udgaaet som Elever, og
hvor saa mange af vore førende Mænd i Landbrug
og Politik, i Andelsvirksomhed o. m. a., har samlet
sig de Kundskaber og den Dygtighed, hvormed de
kom til at gøre saa god Fyldest paa de dem tildelte
Tillidsposter. Foruden 3 Ministeremner kan Skolen
pege paa et ikke ringe Antal Rigsdagsmænd, Amts
rådsmedlemmer, Sogneraadsformænd, ledende Andelsmænd o. 1., som er udgaaet derfra.
Men det er altid fra Bladmænd, Forstandere eller
Lærere, at alle disse Udtalelser til Offentligheden om
Hindholm har sit Udspring. Der er endnu aldrig, mig
bekendt, fra „det brede Lag“ eller de menige blandt
gamle Elever fremkommet noget offentligt af den Art.
Det var dels dette, og dels en Opfordring, jeg fik for
et Par Aar siden af en ung Landbrugskandidat, der
havde faaet stor Respekt for Hindholm som Kund
skabsskole, der bragte mig paa den Tanke at ned
skrive mine Erindringer og Indtryk fra den Tid, jeg
sad paa Skolebænken. Det er netop i Vinter 50 Aar
siden. Desuden har jeg ogsaa selv følt Trang til, nu
da jeg nærmer mig stærkt til „Støvets A ar“ , at kaste
et Tilbageblik over de Begivenheder, der navnlig i
Ungdomsaarene har faaet blivende Værdi og saa at
sige sat sit Præg paa Livet i det lange Løb derefter.
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Og hvad er vel rimeligere, end at 1 Aars Ophold
paa en af vore bedste Højskoler for en ung Mand
eller Kvinde, der har følt en virkelig Trang til Ud
videlse af sin aandelige Horisont, maa have ydet
ham et stort Fond af herlige Minder og Livsværdier,
der nok er værd at drage frem og lukke op for som
et „Kildespring“ , der kan forynge og vederkvæge
Sjæl og Sind under de graa Haar. Og da jeg nu
regner mig til de gamles Rækker, til dem, der har
„lagt op“ , men ellers — Gud være lovet — er rask
baade aandeligt og legemligt og har god Tid, saa
mener jeg, at det foruden den Tilfredsstillelse, det
kan være for mig selv, heller ikke vilde være uvel
komment for mine gamle Højskolekammerater, som
endnu er i Live — at faa opfrisket, hvad vi i Fælles
skab har oplevet paa vort kære Hindholm i Vinterhalvaaret 1869—70, og hvis dette — i al Beskeden
hed sagt — maa lykkes mig, vil jeg ogsaa gerne
herigennem have givet Udtryk for den Taknemmelig
hed, jeg føler overfor flere af vore udmærkede Lærere,
hvoraf der vist snart ikke er andre tilbage end gamle
Chr. Christensen, Tune.
I sin Beskrivelse af forlængst afdøde Gaardmand
Jørgen Christensen i Stillinge, Stifteren af den sjæl
landske Bondestands Sparekasse, omtaler Lærer J. P.
Jensen, Høng, ogsaa J. Chr.’s store Interesse for Hind
holm, der nød god Støtte af Bondevennernes Førere,
og som jeg ogsaa i mine Drengeaar hørte omtale
mellem min Far og J. Chr., naar denne, hvad ikke
sjældent skete, kom i mit Hjem. De havde begge
taget Aktier i Skolen, som siden blev skænket den.
Jeg formoder ogsaa, at J. Chr. har foranlediget, at den
vidtbekendte og vidtansete Stifter af Skolen, Anders
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Stephansens Billede var ophængt i mit Hjem, ligesom
det sikkert ogsaa har været J. Chr., der har faaet
sine to Svogre Niels Jensen og Ole Jensen til at
melde sig ind som Elever paa Hindholm, vistnok i
sidste Halvdel af 50erne.
Skolen blev oprettet 1852 og var den første
Højskole her paa Sjælland. Og da Ole Jensen blev
forlovet med min ældste Søster og bragte en frisk
aandelig Luftning med sig fra Hindholm ved sine
hyppige Besøg, dels ved Boisens Sangbog, som
han og mine ældre Søstre var flinke til at synge efter,
dels ved gode Bøger til Oplæsning, saa er det jo ret
naturligt, at jeg allerede inden min Konfirmation fat
tede gode Tanker om det Sted, hvorfra alle disse Ting
kom.
Det er en Selvfølge, at jeg som 19-aarig Yngling
blev meget glad, da min Far en Dag spurgte mig,
om jeg nu ikke syntes, det kunde være passende for
mig at rejse paa Højskolen til det kommende Vinterhalvaar. Det blev overdraget en ny Svoger, som jeg
i de mellemliggende Aar havde faaet, Lærer Chr.
Arleth, der var bleven forberedt til Seminariet paa
Hindholm, at besørge Indmeldelsen. Et imødekom
mende Svar fra Forstanderen indløb hurtigt, og d.
5te Nvbr. 1869 kørte min Far for mig og min gode
Ven, Niels Jensen, Næsby, den ca. 4 M il lange Tur
til Hindholm, som jeg ventede mig saa meget af.
II. ANKOMSTEN.
Da vi endelig naaede vort Bestemmelsested,
den første, vi traf paa, en gammel, patriarkalsk
seende Mand med et vældigt langt, hvidt Skæg,
straks indgød Respekt; og da min Far spurgte,
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det var Forstanderen, svarede han med en kraftig,
lidt rivende Stemme: „N ej! mit Navn er Skaarup,
og jeg er Lærer her. Foreløbig er det min Bestil
ling at anvise de nye Elever deres Værelse. Værs’god
at følge med.“
Igennem en Gang i den gamle Bygning, der laa
op til Indkørselen og førte gennem den store Gym
nastiksal, hvorfra der gik Trapper op til en Række
Elevværelser, førte han os til et Tagkammer, hvor
der paa Døren stod: „Gladhjem“ ; det indeholdt 5
tomme Senge, et umalet Bord og 4 Stole, men uden
Kakkelovn. Ja Skorsten var der dog, og den Smule
Varme, der nu og da udstraalede derfra, maatte vi
nøjes med. Det afskrækkede os dog ikke. Vi var
ikke forvænte fra Hjemmet med Varme paa Sovevæ
relset, og snart havde Niels Jensen og jeg bragt vort
„Kluns“ , der bestod af en Sæk Sengetøj og en
Kasse, paa Plads. Derefter viste Lærer Skaarup os,
hvor Forstanderen boede, og her fik vi et hjerteligt
„Velkommen“ ! af Chr. Nielsen, der tillige overfor min
Far saavel som os to Unge udtalte Haabet om, at
vi nu maatte befinde os godt og faa et rigt Udbytte
af vort Ophold paa Hindholm. Efter at vi var ble
ven godt bespiste, gjorde vi en Runde omkring i
Bygningerne, som min Far ogsaa gerne vilde se, og
foruden de 4 rummelige Skolestuer paa „Dorthea
Stephansens Minde“ var det især Samlingerne af
fysiske Instrumenter, det kemiske Laboratorium, den
zoologiske Samling og de andre Mærkeligheder i den
gamle Skolebygning, der tiltrak sig vor Opmærksom
hed.
Vi traf her paa Lærer Svendsen, som jeg senere
vil komme til at omtale nærmere, og han var straks
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saa venlig at give os et lille Indblik i Dyrets Byg
ning, da vi stod overfor den store Benrad af en væl
dig Tyr. Min Far takkede ham for hans Venlighed
og gjorde sig snart færdig til Hjemrejsen, og paa
hans sidste Formaning: „Lad mig nu se, du er flit
tig og opmærksom!“ svarede jeg et velment „Ja“ ,
og jeg holdt mit Løfte.
Der gik et Par Dage, før alle Eleverne blev sam
lede, saa vi, der var først ankomne, gik og kedede
os smaat, medens vi indledede nye Bekendtskaber.
Men da vi næste Dags Aften var nogenlunde fuld
tallige, sammenkaldte Lærer Petersen os til et Møde
i de to største Skolestuer, hvor der var Skydedøre
imellem, og hvor der nu var samlet omkring 150
Elever.
Der skulde komme endnu en 20—30 Stk. ;
men de fik saa renoncere paa den „parlamentariske
Forskole“ , det første Kursus i „Lovgiveri“ , som vi
andre nu skulde nyde godt af. „I saa stort et Sam
fund,“ sagde Lærer Petersen, „kan man ikke leve et
regelret Liv uden en Grundlov, og nu møder jeg
frem med et Udkast, som kan danne Grundlaget for For
handlingerne, og som jeg mener, vi kan gaa lidt rask
frem med, saa vi kan blive færdige endnu i Aften
med vor Grundlov. Det er jo alle de Leveregler, vi
i de foregaaende Vintre har vedtaget og rettet os
efter; men I skal selv være med til ogsaa at forhandle
og vedtage dem, saa I er bundne dertil“ . — Selvføl
gelig skulde de vedtages, og vi rakte fornøjede Hæn
derne i Vejret paa hver Paragraf uden synderlige Æ n
dringer. Jeg har endnu en Afskrift, og jeg tror det
kan more baade de gamle Elever og andre at faa
et lille Udtog, som giver et Indblik i „Selvstyrets“
A. B. C. Det var altsaa:

56

L. P. Jensen:

Love f o r Eleverne paa Hindholm.
§ 1. Samtlige Elever ere delagtige i at vedtage og
forandre Love angaaende Ordens Vedligeholdelse
paa Skolen, saavel i som udenfor Skoletiden. Enhver
Elev er berettiget til at fremsætte Lovforslag og be
handle disse.
§ 2. Alle Eleverne udvælger en Overformand, som
sammenkalder Fællesmøderne og leder Forhandlin
gerne paa disse.
§ 3. Fællesmøderne afholdes hver Lørdag Aften.
Paa disse Møder forhandles og vedtages Love,
oplyses eller bortsælges fundne Genstande og paa
dømmes saadanne Sager, som enten vedkommer for
skellige Afdelinger eller indskydes under Fællesdom
merne.
§ 4. Lovene vedtages ved Haandsoprækning med
simpel Stemmeflerhed. Ingen bestaaende Lovbestem
melse kan ophæves eller forandres, naar ikke - af
de tilstedeværende stemmer derfor. Er Afstemningen
tvivlsom, skrides til Afstemning efter Navne. Den,
som ikke møder, forspilder sin Stemme. Ingen Lov
træder i Kraft, der ikke er vedtaget i to Møder.
De nærmest paafølgende §§ handler „Om Dommer
myndigheden“ , og her gaar det ud paa ved Fælles
mødet at vælge Overregnskabsfører og 3 Overdom
mere, der sammen med Overformanden dømmer i de
Sager, som er indanket fra Afdelingerne, hvoraf der
var 4 foruden Landbrugsafdelingen, og som hver
havde at vælge 1 Formand, 3 Dommere og en Regn
skabsfører, der indkasserede Mulkterne, og da hedder
det i § 8: „1 det Tilfælde, at en eller flere af Dom
merne ere anklagede, udnævnes ligesaa mange „øje
blikkelige Dommere“ (Sættedommere), som der er an
klagede Dommere“ . Disse havde da kun at dømme i
denne ene Sag, og ved Valget af disse havde anklagede
Dommere ingen Stemmeret.
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„Om Straffebestemmelser" hedder det i § 14:
Den, som uden gyldig Grund eller Lærerens Tilladelse
udebliver fra nogen Undervisningstime, bøder 1 Mark
(33 Øre).
§ 15. Den, som ved Latter eller paa anden Maade
foraarsager Forstyrrelser i nogen af Undervisnings
timerne, bøder 4 Sk. (4 Sk. = 8 Øre.)
§ 26. For ærerørige Skældsord og for at slaa en
Medelev bødes fra 4 S. til 1 Rdlr.
§ 28. Den, som overbevises om at have foraarsaget Urenlighed paa Latrinerne bøder 5 Rdlr., hvoraf 1
tilfalder den, som opdager Gerningsmanden.
§ 32. Ingen maa ryge Tobak paa Skolen i Under
visningstimerne eller ved Fællesmøderne og Torsdags
møderne. Overtræderen bøder 4 S.
„OM SPISEREGLER“ .
§ 36. Den, som tager mere end et Stykke Mad ad
Gangen om Morgenen, brækker hele Stykker over,
naar der staar 1 » Stk., tager Mad, som ikke tilkom
mer ham eller brækker mere end en Gang et Stk.
Mad over, bøder 4 S.
§ 37. Den, som vrager i Maden eller trækker ud
af Stykkerne forneden, bøder 4 S.
§ 39. Ingen maa tage mere end 3 Stk. stegt Sul og
3 Kartofler, eller et Stk. kogt Sul eller Fisk ved før
ste Omgang, samt en Skefuld Saus, Finker eller lig 
nende Mad ad Gangen, og ingen maa begynde at
tage igen, førend Tallerkenen eller Fadet er gaaet en
Omgang rundt, og han har opspist. Overtræderen
bøder 4 S.
Om Spiseregler er der ialt 11 §§, hvoraf flere ret
kuriøse, men jeg tør ikke optage Plads for flere. For
øvrigt var der altid ved Middagsbordet en Lærer ved
hvert Bord, saa Lysten til Rapseri og Uorden hold
tes nogenlunde i Tømme. — Lovene indeholdt ialt
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55 § §, hvoraf § 52 var en af de strengeste, men sikkert
nødvendig. Den lød saaledes : „Ingen maa opbevare
eller nyde spirituøse Drikke paa Skolen eller Kamre
ne, hverken enkeltvis eller i Selskab uden Forstande
rens Tilladelse. For Overtrædelse heraf bøder Ved
kommende 5 Rdlr. eller forvises fra Skolen“ .
I Reglen blev Lovene godt overholdte ved Elever
nes egne Foranstaltninger og Lovtroskab. Kun i et
Par Tilfælde vilde man ikke bøje sig for Overdom
mernes Kendelse, saa Forstanderen (som Højesteret)
maatte træde til;
den ene af Lovbryderne bøje
de sig, medens den anden blev bortvist fra Skolen.
III. FORDELING I KLASSERNE.
Der blev ikke holdt noget særligt Indledningsfore
drag for Eleverne, og Lærerne tog straks fat med at
afholde en Slags Prøve, som skulde vise, hvilket Maal
af Kundskaber hver især mødte med i Skrivning og
Regning, hvorefter vi blev fordelte i 4 Klasser eller
Afdelinger, som det i Reglen kaldtes, i de 4 Skole
stuer, som fandtes i den et Par Aar før nyopførte
Skolebygning „Dorthea Stephansens M inde“ . Dette
angik dog ikke de Elever, som var indmeldt til Land
brugsafdelingen, der var oprettet første Gang dette
Aar, og som væsentlig skulde bestrides af de to „ny
bagte“ Landbrugskandidater A. Svendsen og Chr.
Christensen. Der var 25 Elever til Landbrugsafde
lingen, de fleste lidt ældre Karle, som havde været
paa et Højskolekursus før. Paa Højskoleafdelingerne
var indmeldt ca. 150, og der var endda givet Af
slag til henved et halvt Hundrede, som der ikke kunde
skaffes Plads til, og af dem, der var antaget, maatte
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10—12 Stk. indlogeres paa Holsteinsminde, hos Ba
ger Kold o. a. Steder i Nabolaget.
Niels Jensen og jeg, som selvfølgelig stadig holdt
os sammen, kom under den gamle Lærer Skaarups
Behandling ved den omtalte Prøve, der bestod i en
lille Stilopgave og Udregning af et Par, efter min
Mening, meget lette Regnestykker. Jeg kunde forstaa paa vor Lærer, der var Broder til Lærer P. Skaarup i Kjeldstrup, hos hvem N. J. havde gaaet i Skole,
at det var ham magtpaaliggende at kunne indrangere
sin Broders Elev blandt de flinkeste, hvad han i
Virkeligheden ogsaa var; og da jeg, uden at rose
mig selv, afleverede mine Opgaver fuldstændig fejl
fri og dernæst meddelte Læreren, at jeg i næsten al
min Skoletid havde haft den ualmindelig dygtige og
elskelige Vilh. Hofmann i Kirkestillinge til Lærer, og
at jeg ligesom flere af mine Kammerater de sidste
Par Skoleaar i Reglen kunde skrive Sproget fejlfrit,
og havde gennemgaaet ikke alene Ursins Regnebog,
men ogsaa havde tumlet med Seminaristopgaver, saa
var jeg da ogsaa selskreven til, sammen med min
Ven, at gaa i 1. Afdeling, hvilket fik stor Betydning
for os begge ved det samlede Udbytte af de indvundne
Kundskaber. Jeg kan ikke noksom fremhæve her
den store Betydning, det har for unge Karle og Piger,
at de ikke staar paa bar Bund med Hensyn til Skole
kundskaber, naar de møder paa Højskolen. Det er
for kostbart her at skulle begynde franeden med de
elementære Skolefag, som i de faa Maaneder fordrer
altfor megen Tid, som skulde anvendes til andre nyt
tige Fag. Her havde jeg Lejlighed til at se, hvorle
des mange af de unge Mennesker, som lige netop
kunde kradse deres Navn, nu paa 3. og 4. Afdeling
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maatte slide haardt det meste af Vinterhalvaaret for
at oprette det forsømte, saa de nogenlunde kunde
klare Vanskelighederne i Dansk og Regning og mod
Slutningen vinde frem til at følge med i Landmaaling
og Nivellering, medens vi paa de 2 andre Afdelin
ger, særlig første, fik baade Kemi, Fysik, Vejrlære
m. m., som slet ikke, eller ialfald meget overfladisk,
kunde naas paa 3. og 4. Afdeling. Nu maa man jo
ogsaa huske, at det er 50 Aar siden, og at man den
Gang havde mange sløje Lærere i Landsbyskolerne,
hvor der ofte vankede flere tørre Prygl end Lærdom.
Skolestuerne var indrettet med et Bord og to Bænke,
hver til 4 Mand, og bagest i 1. Afdeling fik N. J.
og jeg Plads sammen med 2 Langelændere. Den
ene, Chr. Sørensen, Svalebølle, var en Fætter til min
Barndomsven Hans J. Jørgensen, Kr. Stillinge, der
kom til Hindholm Aaret efter (blev senere en anset
og dygtig Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem m.
m. i Simmerbølle paa Langeland, men er forlængst
død), og vi 4 Kammerater havde det overordentlig
fornøjeligt med hinanden, og mangt et Ord i Alvor
og Skæmt, som jeg endnu med Glæde mindes, blev
vekslet imellem os i disse herlige Vintermaaneder.
Vort Venskab stod sin Prøve Livet igennem, til
baade Niels Jensen og Chr. Sørensen i deres bedste
Aar maatte herfra. Den 4. af disse Kammerater Koppelgaard, en Lærersøn fra Stoense, blev Forvalter,
og han blev hurtig borte for mig og var ikke meget
flittig til at skrive til mig.
Paa saa stor en Skole, som Hindholm den Gang var
bleven — den kulminerede vistnok det Aar — er det
en Selvfølge, at vore Bynavne maatte gaa istedetfor
Døbenavne, og det er ret forbavsende saa hurtig Lærer-
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ne, og navnlig Forstander Chr. Nielen, kunde huske
at nævne os ved vore Bynavne. Jeg fik Navnet:
„Den lille Stillinge“ , da der paa Landbrugsafdelingen
var en „store Stillinge“ , Lars P. Hansen, Østerstillinge,
(senere gift med en Søster til J. P. Kristensen og
mangeaarig Bestyrer af Boslunde Fattiggaard), og
det familiære „D u“ , som man ellers brugte paa de
fleste Højskoler mellem Lærere og Elever, kendtes
ikke hos os, med Undtagelse af 2—3 gamle Elever,
som havde været paa Hindholm flere Gange, og det
syntes ikke i nogen Maade at skade det gode, for
trolige Forhold mellem os.
Naar gi. Lærer Christensen i sin „Livsførelse og
Virksomhed", der udkom for et Par Aar siden, og
sikkert er læst med megen Interesse af gamle
Hindholmere og Tuneelever, skriver, at Svendsen paa
Tune Landbrugsskole holdt Morgenandagt med Tros
bekendelse og Fadervor, hvilket forundrede Chr. C hr...,
„da Hindholm nøjedes med, a t den Lærer, som havde
første Time, lod afsynge en Morgensang", saa er
dette en Fejlhuskning af stor Betydning, idet nemlig
alle Eleverne, ogsaa Landbrugsafdelingen, samledes
i de to største Skolestuer, mellem hvilke der, som før
omtalt, var store Skydedøre, og her ledede For
standeren selv Morgenandagten ved først at foreslaa en
Morgensang — i Reglen „Morgenstund har Guld i
Mund“ , hvorefter han bekendte Troen og bad Fader
vor med en Inderlighed, der ikke var uden Virkning
paa hans Elever, og bagefter sang vi saa en Salme
eller Fædrelandssang. Alt dette staar netop saa
tydeligt for mig, fordi jeg følte mig stærkt berørt
deraf og selv var kommet fra et alvorligt kristeligt
Hjem.
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Vi stod op Kl. 7, redte vore Senge o. 1., saa vi
kunde faa Tid til at gaa en lille Morgentur og naa
tilbage, inden Madklokken ringede til den ufravigelig
fastslaaede Frokost, bestaaende af varmt 01 med
Sirup og Smørrebrød, saa meget vi ønskede, og for
manges Vedkommende var det ikke saa lidt. Ikke
saa faa skar Ansigter af denne Drik i Begyndelsen,
men var man først bleven vant dertil, syntes jeg, det
gik helt godt, og i hvert Fald var der god Næring
deri. Jeg befandt mig udmærket derved, som ved
Kosten i det hele taget, og det er sikkert, at mange
af os tog stærkt til i Vægt og Huld. Jeg har aldrig
hverken før eller siden kunnet møde frem med saadanne „Basunengle-Kinder“ , som den Vinter. At
der var kræsne, forvænte Fyre imellem, som jævnlig
gik op til Bager Kold og drak Morgenkaffe med frisk
Hvedebrød, og nogle, som ligefrem klagede til For
standeren over Kosten, er vel ikke andet, end hvad
der er forefaldet paa de fleste store Højskoler; men
jeg ved, at det var ganske ubegrundet og blev ogsaa
hver Gang tilbagevist af Forstanderen, der i saa
Fald anbefalede Vedkommende at rejse hjem til sin
Mor.
IV. LÆRERNE.
Til 176 Elever skulde der jo ogsaa betydelige
Lærerkræfter, og man maa sige, at Forstanderen var
ikke karrig her saalidt som i nogen anden Retning.
Vi havde den Vinter 9 Lærere. Foruden Chr. N iel
sen 2 gifte Lærere: cand. theol. C. Thurah og Skaarup. De andre 6 ugifte var Landbrugskandidaterne
A. Svendsen og Chr. Christensen, dernæst Chr.
Larsen (Døiringe), Anders Jørgensen, der boede paa
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Holsteinsminde, hvor han havde en lille Boghandel,
beregnet alene paa Eleverne, og endelig Lærerne
Pedersen og Hansen. Den sidste mindes jeg aldrig
at have set eller hørt paa min Afdeling, ejheller hvil
ke Arbejder, der specielt var tillagt ham ; men jeg
formoder, han har bakset med 3. og 4. Afdeling i de
almindelige Skolefag. Alle de øvrige vil jeg komme
til at omtale under den Virksomhed, de havde paa
min Afdeling, og den Indflydelse og Betydning, de
derved fik for mig og mine Kammerater. Især vil
jeg ønske, at det derigennem maa lykkes mig fra en
gammel Elevs Synspunkt at give Forstander Chr.
Nielsen et Eftermæle saa godt, som han efter min
Mening fortjener det, og som jeg af mit inderste
Hjerte kunde ønske ham, om det kunde opveje noget
af den Miskendelse, der i de politiske Kampaar nær
havde bragt ham og hans Hus til Fald, og som baade
legemligt og aandeligt nedbrød den ellers saa livlige
og energiske Mand.
Jeg har allerede omtalt den Betydning, det i mine
Øjne havde for os unge Mennesker, at Forstanderen
indledede Dagen med Sang, Trosbekendelsen og Bøn,
men den største Paavirkning øvede han dog i sine
Timer i Statshusholdning eller Samfundslære. Her
var jo Lejlighed til at komme ind paa saa at sige
alt mellem Himmel og Jord.
De sociale Forhold
laa særlig godt for hans Lyst og Evner; vittig
og grinagtig kunde han være, højrøstet og buldrende,
og hans Illustrationer til Emnet kunde undertiden
udvikle sig til et helt Komediespil, især naar han udkaarede sig en „Assistent“ blandt Eleverne som Sta
tist. Jeg mindes saaledes, at han en Dag talte om
„A t tænke Jør man handler". For rigtig at vise
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hvilken latterlig Figur et Menneske, som ikke tænker
sig om, kan komme til at gøre, tog han en meget
undselig Langelænder, der sad yderst paa Bænken,
under Armen, og nu forestillede de at gaa til Mar
ked i Næstved. Undervejs talte de ikke om andet
end Hvedebrød, og da de naaede Markedspladsen
undersøgte de „Spejlet“ paa et Par Køer ved at lette
disses Haler:
„Hvad koster det Knokkelstativ?“
gik derefter ind i et Telt, hvor Entreen var 1 Kr., for
at se dresserede Lopper. Her traf de paa en Kam
merat, som de klaskede Hænderne sammen med
og hilste højrøstet : „Goddav du gamle Kanin“ !
Mødtes atter med ligesindede Kammerater, som de
drak og klinkede med, til de ravede drukne hjem. —
Om ikke saa stærkt dramatiseret som denne Scene,
gav han ikke saa sjeldent et saadant lystigt Nummer
tilbedste, 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. Det var dog saa langt fra, at dette
svækkede vor Resjjekt 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 sid
dende derinde.
Jeg førte Dagbog over de vigtigste Begivenheder
og Foredrag paa Skolen. Den er mig en god Hjæl
per til Hukommelsen ved denne Lejlighed.
Jeg
mindes, hvorledes Chr. Nielsen, stedse baaren af en
stærk religiøs Følelse, af en brændende Fædrelands
kærlighed og en Medfølelse for dem, der stod paa
Livets Skyggeside, i sine Timer behandlede saadanne
Emner som: „Forbedring af Arbejdernes Kaar“ , som
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ogsaa paa den Tid var saare aktuelt, — „Om Flid
og Sparsommelighed“ , — „Om Dannelse og Selvop
dragelse“ , — „Om den offentlige Mening“ o. m. a.,
og ind imellem gav han livlige Skildringer af for
tjenstfulde Mænd og Kvinder.
Før og efter hans
Foredrag valgte han altid Sange, der havde Ærinde
til Fædrelandsfølelsens Vækkelse og Næring, som f.
Eks. „Brat af Slaget rammet“ , — „Fædreneland ved
den bølgende Strand“ , — „Jeg saa kun tilbage, mig
Livets Lyst bortklang“ o. 1., der henledte Tanken paa
vort for 5 Aar siden saa sørgeligt lemlæstede Fædre
land. Ja, jeg tør med Sikkerhed fastslaa, at i en saadan Time fængede hans Ord og gjorde Hjerterne
varme for Alvor og Lyst til at følge de Linier, han
anviste som de sikreste til at leve et skønt og ædelt
Menneskeliv. Man behøvede heller ikke at frygte for,
at nogen skulde skulke fra Chr. Nielsens Timer ; nej,
tværtimod glædede vi os til dem og længtes derefter,
skønt de Elever, der havde bedrevet et eller andet
upassende, — og det skulde N. nok faa at vide gen
nem sine Spioner — kunde vente at faa henkastet
en velturneret, vittig Reprimande med Navns Nævnelse
midt i Foredraget, hvor der kunde blive en Anled
ning dertil, og det var altid noget, der sved.
Fordomsfri og virkelig demokratisk i hele sin Frem
færd, kunde Chr. N. med fuld Ret sige, naar han talte
om sociale Forhold, at han paa ingen Maade vilde
præparere de unge ubefæstede Mænd til at stille sig
ind i nogen Parti-Baas; derimod skulde de ved deres
aandelige Udvikling og Selvtænkning lære at kæmpe
sig frem til en selvstændig Overbevisning og derefter
vælge deres Partistade. Og det var den røde Traad,
der ofte gik igennem hans Foredrag, og som jeg tit
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senere kom til at tænke paa, da de politiske Kamp
tider brød frem og væltede saa meget overende.
1 „Sorø Amtstidende“ s Søndagsnummer for 2. Juli
1902 findes en Artikel om Hindholm i Anledning af
Skolens 50 Aars Jubilæum, underskreven N. P. J.,
vistnok den daværende Forstander, N. P. Jensen, hvis
Billede tillige med A. Stephansens og Chr. Nielsens
var anbragt paa Bladets Forside; han havde været
Elev paa Skolen Aaret efter mig, og der forekommer
en Udtalelse om Chr. N. og Skolen, som jeg fuldtud
kan tiltræde, saameget mere, som den netop bekræfter
de af mig anførte Indtryk, og vel nu efter 18 Aars
Forløb kan taale at opfriskes:
„Det var ogsaa Chr. Nielsen, der gav Skolen dens
Særpræg, dens ejendommelige Særstilling mellem
andre danske Højskoler. Naar Kr. Kold, for at frem
hæve sig selv, nedsatte Hindholm til at være en An
stalt til „Uddannelse af de sjællandske Bondesønner
til Kamp mod Herremændene“ , da er dette mildest
talt saa „unøjagtigt" som muligt. Det, man fremfor
alt ikke vilde paa Hindholm, var aandeligt at over
vælde og stavnsbinde Ungdommen ud fra et bestemt
politisk eller andet Partistandpunkt. At retlede Viljerne,
klare Samvittighederne, vække de Unge til Eftertanke,
til selvstændig aandelig Virksomhed, a t dygtiggøre
dem f o r Livet, var Skolens Opgave. Man har ogsaa
i Modsætning til Vækkelsesskolerne betegnet Hind
holm som væsentlig Kundskabsskole. Det var den
ikke væsentligt. At meddele nyttige Kundskaber, var
et af dens Midler, ikke dens væsentlige Maal. Forsaavidt det lykkedes Skolen at meddele dens Lærlinge
flere og solidere Kundskaber, end andre Skoler
som Regel den Gang gjorde, hvad der vel ikke er
let at paavise, har den altsaa først angivet den Ret
ning, hvori Udviklingen for mange Højskolers Ved
kommende nu synes at gaa, og har for saa vidt
været Foregangsskole. „ T il Ouds Æ re og Folkets
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Gavn“ havde Stephansen i sin Tid oprettet den ; og
dette Løsen blev man tro “ .
Derefter ligger det nærmest at omtale de to nye
Lærere, Landbrugskandidaterne Svendsen og Christen
sen, som begge var evnerige og nidkære Mænd,
istand til at bibringe os mange og nyttige Kundska
ber som vordende Landmænd, og jeg maa tildels give
Chr. Christensen Ret, naar han i sin omtalte Bog
skriver: „Da Landbrugsafdelingen af alle ansaas for
at være Skolens øverste, kom hele Elevflokken til at
se op til Svendsen og mig som særlig vigtige og evnerige
Lærere, der ikke kunde erstattes af nogen af de andre
Lærere, ikke en Qang af Forstanderen (?), som dog
alle satte højt“ . — Naar jeg altsaa skal give Udtryk
for min Paaskønnelse af disse saa yndede Lærere
uden at vide, hvilken jeg skulde give Fortrinet, vil
jeg tage dem efter Alder og begynde med A. Svend
sen.
Endskøndt det altsaa var Landbrugsafdelingen, de
to Landbrugskandidater særlig var henviste til, maatte
de selvfølgelig, saa godt som Tiden tillod baade for
dem og Eleverne, ogsaa undervise i Landbrugsfagene
paa alle de øvrige 4 Afdelinger, og Svendsens Fag
var da Husdyrlære, der omfattede „Drøvtyggerne“ ,
„Hestens Bygning og L iv “ , „Kvægets Røgt og Pleje“ ,
„Fodringslære“ med alt, hvad dermed stod i Forbin
delse; og man maa huske paa, at for 50 Aar siden
var alt dette noget ganske nyt for Landmændene,
men Svendsen forstod paa en li vlig og fængslende Maade
at holde sine Tilhørere fast, og hvad der i høj Grad
bidrog dertil, var Samlingen af Præparater i Form af
Ko- og Hestebenradens bevægelige Dele med Sener
og Brusk, som gav et Indblik i Betingelserne for
5*
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Dyrenes Nytte og Velvære. Og dette havde Svendsen
en særlig Evne til at gøre os forstaaelig.
I disse Timer, hvor han i sin Optagethed gik
baade forlænds og baglænds, blev Grunden lagt til
de store Fremskridt, som de hjemvendende Hindholmere søgte at praktisere ved Udvidelsen og Forbed
ringen af de dengang lidet ydende og smaa Besæt
ninger, som vi unge Mænd straks søgte at bringe
op ved en rigeligere Fodring, som allerede den Gang,
og vistnok til det sidste, vedblev at være Svendsens
Kæphest Senere paa Vinteren fik vi Landmaaling og
Nivellering med Svendsen, og hans Nidkærhed her var
ikke ringere. Disse to for Landmænd saa betydelige Fag,
blev saa grundigt behandlet, saa jeg tør sige, at hvem
der ikke var altfor „tungnem“ eller doven, kunde
godt paa egen Haand udføre dem hjemme til eget
Behov. Især gjaldt dette dem, der som jeg blev de
6 Maaneder ud (til 1. Maj), som den Gang var Skik.
Noget af det første, jeg foretog mig efter min Hjem
komst, var da ogsaa at faa anskaffet mig en Landmaalerkæde, Stokke, Vinkelspejl, Nivellerapparat og
Tavle, alt af eget Fabrikat og maaske lidt vel prim i
tivt, men brugbart. Det viste sig da ved Opmaaling
og Beregning af min Fødegaards Areal, at dette sva
rede nøjagtig til Matrikulskortet. Og i Aarenes Løb
har jeg adskillige Gange til Fornøjelse og Nytte for
mig selv og andre nivelleret baade Flader og Linier,
hvad der særlig i de første Aar, da Dræningen var
saare ufuldkommen, ja mangelfuld, fik ikke ringe Be
tydning; og alt dette har jeg nærmest Svendsen at
takke for. Jeg kom forøvrigt til at staa i et særligt
godt Forhold til ham, da jeg efter Juleferien havde
erhvervet et udmærket Eksemplar af et Elsdyrhorn,
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fundet i Gmd. Kristen Pedersens (Jørgen Christensens
Eftlg.) Tørvemose, som denne med Glæde over
lod mig, da jeg bad om at maatte tage det med og
give Svendsen det til Skolens Samling. Jeg var ikke saa
lidt stolt af at kunne medføre et saa sjældent Stykke
fra min Fødeby, og Svendsen blev glædelig overrasket.
Jeg ved ikke, om dette endnu findes i Skolens Sam
ling, efter at denne er gaaet over til Realskole.
Om Chr. Christensen gælder i Hovedsagen det
samme baade med Hensyn til det gode Forhold mel
lem Lærer og Elever og den store praktiske Betyd
ning for Lærlingenes Fremtid, som for Svendsen.
Det var Kemi, Fysik, Jordbunds- og Qødningslære
samt iøvrigt alt, hvad der angik Jordens Egenskaber
og Behandling, ja ogsaa Meteorologi el. Vejrlære. —
Christensen var strengere og mere nøjeregnende med
Elevernes Opmærksomhed. Viste man sig altfor uviden
de ved Overhøringerne, kunde der ogsaa vanke en lille
Reprimande, især hvis Vedkommende ikke havde rent
Brød i Posen, hvad det moralske angik. Skønt et
saadant Fag som Kemi for mange Lærere vilde blive
kedeligt og vanskeligt at holde Eleverne vaagne med,
formaaede Christensen dog altid at gøre det livligt og
interessant ved stadig at sætte Stofferne i Forbindelse
med det praktiske Liv. Dengang havde man endnu
ingen brugbar trykt Kemi til Støtte ved Foredragene,
saa Eleverne paa Landbrugsafdelingen maatte afskrive
de temmelig tykke Kollegiehefter om „Den uorganiske",
„Den organiske“ og „Analytisk Kemi". Den stadig sti
gende Interesse, som jeg fik for Christensens Foredrag i
Kemi, der paa vor Afdeling vistnok blev givet i mere
kortfattet Form end paa Landbr.afd., bevirkede dog,
at jeg ikke alene refererede og renskrev dem om
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Aftenen, men ogsaa afskrev de omtalte større Hefter,
hvad der var et stort Arbejde. Mange af mine Kamme
rater paa samme Afdeling gik straks i Staa ved de før
ste Foredrag, da det summede om Ørene med „Æ kvi
valenttal“ , „Vægtfylde“ , „Neutralisering“ , „Baser“ ,
„Syrer“ , de kemiske Tegn og de mangehaande For
bindelser, der optegnedes paa den store Tavle'm. m.
m., som forekom dem altfor vidtløftigt; men foruden
Niels Jensen og mig var der dog en Del, som indsaa den praktiske Betydning for Landmænd at sætte
sig ind i dette vanskelige Fag og holdt ud til Enden.
For mit Vedkommende resulterede det i, at jeg Som
meren derefter gjorde hæderlige Anstrengelser for at
samle mig et lille kemisk Laboratorium, skønt jeg
ikke havde faaet Lejlighed til paa Skolen, saaledes
som Eleverne paa Landbr.afd., at gaa paa Laborato
riet der og foretage praktiske Prøver ved at udskille saavel flydende som faste Stoffer i deres Grundbestanddele. Det var dog kun nærmest Kalkprøver, jeg
turde indlade mig med, og da vi dengang paa vor
Mark havde et forhv. Mosehul paa ca. 1 Skp. Land,
hvor der var et Kalklag paa ca. :i/4 Alens Tykkelse,
og som efter min Analyse skulde indeholde over 80° n
ren Kalk, tog jeg til Aarsmødet paa Hindholm en Prøve
med og talte med Christensen om mit Forsøg. Han
blev meget glad ved at se min levende Interesse for
Kemien, og forærede mig Retort og Kolbe, flere Rea
gensglas og Rør, som jeg senere benyttede ivrigt ved
Destillation. Jeg har endnu et meget venligt Brev
fra Christensen om disse Ting, og da jeg efter Opfordring
sendte Christensen et større Kvantum af denne sjældne
værdifulde Kalkmergel til Brug for Eleverne, viste det
sig, at min Analyse var rigtig.
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I Fysiktitnerne, ledsaget med Eksperimenter fra
den udmærkede Samling af Apparater: Luftpumpen,
Elektricermaskinen, de magdeborgske Halvkugler,
Mikroskopet o. m. a., modtog vi ogsaa mange interes
sante og nyttige Kundskaber. Ogsaa disse Fore
drag med Illustrationer refererede jeg og renskrev,
og i ledige Timer har jeg af og til i de mange Aar,
der siden er gaaet, haft Glæde af at gennemse og
granske disse Arbejder, om jeg end maa smile af de
halvt naive og lidt umodne Fremstillinger, jeg i min
grønne Ungdom syntes var storartet. De har dog
gjort deres Nytte, og naar jeg ser dem, tænker jeg
endnu med Tak paa min kære gamle Lærer Chr.
Christensen.
Lærer Thurah, der ogsaa samme Efteraar var ble
ven Lærer paa Hindholm og som Chr. Nielsen havde
ventet sig saa meget af, viste sig at mangle Betin
gelser for at blive en habil Højskolelærer. Han hav
de Verdenshistorie med vor Afdeling og Landbrugs
afdelingen samtidig, men det var saa kedeligt og
tørt, at kun faa gad høre ham, og det kan nok være,
der blev skulket fra hans Timer. Som de andre
Lærere begyndte og sluttede han med Sang; men
enten det nu var, fordi han valgte nogle urimelig
lange Sange som f. Ex. „Den Sommer og den Eng
saa godt kunne sammen“ , der var vist henved 20
Vers, eller det var, fordi han ikke forstod at lede San
gen, det skal jeg lade være usagt, men han stod stam
pende paa Gulvet og sang næsten alene. Under
Foredraget forfriskede han sig jævnlig med en Peber
myntekage e. 1., medens nogle af Eleverne hviskede
og skumlede. Chr. Christensen har i sin „Livsførelse“
skildret Thurah saaledes : „Med Thurahs Lærervirksom-
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hed gik det ikke efter Forventningerne. Han var i
alle Maader en elskværdig brav og flittig Mand. Alle
holdt i Grunden af ham som Menneske, ikke mindst
vi unge Lærere; men i Skolen var han trættende
eller endog kedelig som Lærer, og det er jo noget
nær den største Fejl hos en Ungdomslærer. Uden
for sine Skoletimer var han det fornøjeligste Menne
ske, der tænkes kunde, hvad alle indrømmede". Ja
det er ogsaa min Mening om Thurah.
Det var ogsaa Thurahs Bestilling at visitere paa alle
Kamrene om Morgenen, om der var syge, som skulde
have Læge eller indlægges paa Sygestuen, og her var
han altid meget omhyggelig og deltagende. Om Søn
dagen holdt han en lille Andagt paa Skolen, som jeg
for mit Vedkommende heller ikke satte højt. Jeg
foretrak at gaa i Førslev Kirke og høre Pastor Len
drop. I Thurahs Timer renskrev vi 4 ved mit Bord
Christensens og Svendsens Foredrag, og da vi sad
saa dejligt langt borte fra Taleren, helt nede bag i
Skolen, havde han ikke ondt af, hvad vi foretog os,
ja han glædede sig aabenbart over vor „Interesse“
for hans Foredrag. Landbrugseleverne, der i den
Time var inde hos os og som kunde komme til, bar
sig ad paa lignende Maade.
Chr. Larsen, der var en Gaardmandssøn fra Døjringe, senere blev Forstander for Brøderup Højskole,
men døde i en ung Alder som Gaardejer i Døjringe,
havde vi nærmest til Danmarkshistorie og Geografi
og til enkelte Stilopgaver. Hans Timer begyndte gerne
med: „Skulle vi kvæde et Kvad? Hvem vil foreslaa?"
Naar ingen vilde, fremkom han i Reglen selv med et
Forslag, der stod i Forbindelse med Forhold og Per
soner, som han skulde fortælle om. Og han var jævn,
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hjertelig og tilforladelig i sine Foredrag, men langt
fra kedelig, og forsaavidt gav hans Virksomhed ogsaa
godt Udbytte. Venlig og omgængelig i al sin Færd
vandt han ogsaa Elevernes Hjerter. Vore Lørdags
møder, hvor vi „holdt Dom“ over de i Ugens Løb
begaaede Forseelser, først paa Afdelingerne, senere
i Fællesskab for Overdomstolen, var ogsaa bestemt
til Diskussionsmøder, hvor en Lærer eller Elev
indledede et eller andet aktuelt Spørgsmaal som f. Ex.
„Kvindernes Ligeberettigelse med Manden“ , „Forbed
ring af Arbejdernes Kaar“ o. I. Her tog Chr. Larsen
gerne Del og hjalp os paa Gled, naar Æmnet var
ved at ebbe ud. I sine Historietimer erstattede han
tidt disse med Oplæsning af et Skuespil af vore Klas
sikere, og det tog vi ham heller ikke fortrydeligt op.
Anders Jørgensen, der senere blev saa landskendt
en Mand som Forstander for Høng Højskole, havde
vi slet ikke med at gøre paa vor Afdeling. Han
havde sin meste Tid besat hos Stephansen med Bør
nene paa Holsteinsminde; men ikke desto mindre var
den unge fynske Husmandssøn med sin bløde, fyn
ske, syngende Dialekt, sit næsten altid smilende An
sigt, velkendt af alle Eleverne. Hos ham skulde vi
jo stadig gøre Indkøb af Bøger — og det var ikke
faa — og alt Slags Skrivemateriale. Paa mit Regn
skab staar en Udgift dertil af 34 Rdlr. 1 Mk. 7 Sk.
Og naar vi kom op til Holsteinsminde, hvor han
boede og havde sin Forretning, kunde vi altid være
visse paa en fornøjelig Passiar, gode Raad og Vink
om de Bøger, vi havde Brug for, og til Slut et hjerte
lig t: „Farvel min V e n!“ Vi havde dog mest Glæde
af Jørgensen ved Torsdagsmøderne. Disse var be
stemte baade for Eleverne og Omegnens Folk, som
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forresten ogsaa var flittige til at møde, og lier mindes
jeg, at Jørgensen ofte var Foredragsholder. Han havde
den Gang været i Schweiz, og han fortalte meget in
teressant om denne Rejse. Ogsaa andre Emner laa
godt for den unge, begavede Mand, der jo alle sine
Dage havde et saare mildt, vindende Væsen. Mange
af vi gamle Hindholmere trindt om i Landet har jo
som Formænd for Foredragsforeninger igennem de
mange Aar, der siden er gaaet, haft megen Glæde
af at indbyde denne saa afholdte Højskolemand til
vore Møder, hvor der næsten altid var fuldt Hus, naar
han skulde komme, og hvor vi selv kunde glæde os
ved det, han havde at bringe hver især. I denne sin
Egenskab er gi. Anders Jørgensen blandt alle Høj
skolefolk saa velkendt, at jeg ikke finder Anledning
til yderligere Karakteristik, kun dette, at vi gamle
Højskoleelever mindes ham med Tak baade fra de
unge og de gamle Dage.
Gamle Lærer Skaarup, som vi havde Dansk og
Retskrivning med, og som jeg har løseligt omtalt ved
vor „Optagelsesprøve“ , boede i Fuglebjerg med en
temmelig stor Børneflok, og han havde ikke sjældent
flere af sine Drenge med ned paa Skolen, der ligger
en lille Fjerdingvej fra Fuglebjerg, og naar Faderen
havde Skrivetimer med 1. Afdeling, holdt Drengene
sig gerne til mig. Det var især Peter og Cornelius,
der siden blev kendte Slagelseborgere, som her slut
tede et Venskab med mig, og det opfriskedes i Mand
domsalderen og holdt til deres tidlige Død. En æl
dre Broder Otto var jævnaldrende med mig, og som
gode Venner og Kammerater paa Kommandoskolen
i København, med fælles Venner, fælles Interesser
og fælles Bekendtskaber, havde vi mange glade Timer
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sammen. Han læste samtidig Theologi, blev Præst
paa Grønland, senere paa Sjælland, hvor han ogsaa
døde i sine bedste Aar.
Lærer 5. Petersen var en Bondesøn fra Lolland
eller Falster. En hjertelig og jævn ung Mand, der
omgikkes Eleverne paa en meget kammeratlig Maade.
Han havde geometrisk Tegning med dertil hørende
Udregning paa 1. Afdeling, indtil Svendsen tog fat
med Landmaaling og Nivellering. — Han var en god
Oplæser og benyttede sig ret ofte deraf i Tegnetimer
ne til fælles Glæde. Ret svagelig var han af Helbred,
og jeg tror ikke han levede ret mange Aar. Jeg ved
kun, at han næste Efteraar rejste ned til Karise Høj
skole og blev Lærer hos Budde, der Aaret forud
havde overtaget denne Skole.
Søren Nielsen, Broder til Forstanderen, tog ogsaa
den Vinter lidt Del i Undervisningen samtidig med,
at han forberedte sig til det theologiske Studium.
Han havde i Forvejen Lærereksamen. Paa vor Afde
ling havde han ingen Timer; men det var ikke sjæl
dent, at han som Stedfortræder for Forstanderen eller
en anden Lærer gav en Oplæsning tilbedste i jydsk
Mundart, som han var en Mester i som ægte Jyde;
St. Blichers „Æ Bindstow“ var det en Nydelse at
høre af ham, og med det Skuespillertalent, han tillige
var i Besiddelse af, kunde han ogsaa udmærket be
handle et Skuespil. En poetisk begavet Natur var
han tillige og skrev ikke sjældent lødige Digte. Da
den gamle Anders Stephansen, som jeg aldrig var
saa heldig at se i levende Live, døde den 22. Marts, skrev
Søren Nielsen en smuk Sang, som han indøvede Melo
dien til med Eleverne, for at vi paa en værdig Maade
kunde synge den ved Stephansens Baare. Af min

L. P. Jensen :

76

Dagbog ser jeg for 26. Marts : „Vi vedtog enstem
mig paa Lørdagsmødet at bære den gamle Stephansen hele Vejen fra Holsteinsminde til Førslev Kirkegaard“ . Og den 29. Marts: „Idag er Stephansen be
gravet med stor Højtidelighed. Der antages at have
været henved 2000 Mennesker i Følget“ . Søren Niel
sen blev den Vinter forlovet med Bager Koids Datter
Marie, en prægtig, begavet og smuk Pige, som alle
de Elever, der kendte hende, satte meget højt. S. Niel
sen fik efter megen Besvær nogle Aar efter sin theologiske Embedseksamen og blev Præst i Baarse ved
Præstø, hvor han blev meget afholdt. Han var, lige
som Broderen, en dyb alvorlig Natur, men forøvrigt
livlig og munter. Han lignede i en paafaldende Grad
sin ligeledes begavede Brodersøn, nuværende Direk
tør for det kgl. Theater, Johannes Nielsen, saaledes
som denne saa ud for ca. en Snes Aar siden. Sø
ren Nielsen døde i en ung Alder i Baarse 1891.
V.

KAMMERATERNE.

I den unge Alder har man let ved at slutte Ven
skaber, især under et Højskoleophold, hvor vi alle
ligesom lever i et Samfund med saa mange fælles
Interesser, og det staar for mig, som om der for 50
Aar siden, førend det endnu var bleven en Modesag,
blandt den til Højskolerne søgende Ungdom var en
langt stærkere Higen og Trang efter Oplysning og
Liv, end man finder hos Nutidens Ungdom, og
dertil kom, at disse Skoler ikke førend mange Aar
efter blev Kælebørn fra Statens Side, ja, man betrag
tede dem ogsaa i mange Kredse med en vis Skepsis.
Men man gjorde dog sit Valg af Venner afhængig
af de særlig fælles Bestræbelser og Sympatier, som
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Samlivet gav Anledning til at opdage, og grupperede
sig derefter. Havde man først gjort dette Valg, er
det ret naturligt, at vi ved enhver given Lejlighed
udenfor Undervisningstiden søgte hinandens Selskab
og drøftede Tidens og Dagens „brændende Spørgsmaal“ , som vi havde Forstand til. Og der var altid
Stof nok, om ikke andet saa i de Emner, der af
Lærerne paa de forskellige Afdelinger havde udfyldt
Dagen. Meningerne veksledes og Venskabet uddy
bedes. Som det sig hør og bør blandt unge Men
nesker, faldt der jo ogsaa smaa personlige Drillerier
af, der fra vittige Hoveder kunde live svært op i
Debatten, men der var aldrig nogen af dem, det gik
ud over, der tog det ilde op. De forskellige Dialekter
var i Særdeleshed et godt Emne til Drillerier. Som
naturligt er, blev det dog især dem, der sad ved
samme Bord i Skolen, og dem, der boede paa Kammer
sammen, der sluttede sig nærmere til hinanden med
Fraregning af enkelte Undtagelser, hvor daarlige Egen
skaber gjorde Skel. Jeg har omtalt mit Kammerat
skab ved Bordet i Skolestuen. Paa Kammeret var
vi 5, hvoraf 2, den ene en Jyde fra Horsensegnen,
den anden en Forpagtersøn fra Haslev, som begge
var flinke og gode Kammerater, hurtig efter vor
Hjemrejse blev borte for mig, formodentlig fordi vi
aldrig følte os meget intimt knyttet til hinanden,
hvorimod, foruden Niels Jensen, den 3die, „N yby“
ved Holbæk, var en i alle Maader ligesindet og
prægtig Kammerat. Han er og har i mange Aar
været en paa Holbækegnen kendt og anset Mand:
i Bestyrelsen for Holbæk Svineslagteri, mangeaarig
Mejeriformand og Sogneraadsformand m. m., nu
værende Gmd. Lars P. Larsen, Kvandløse. Med ham har
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Venskabet og Forbindelsen holdt sig til Dato. Det
samme gælder forhv. Folketingsmand Peter Madsen,
Eskildstrup (R. af D.), hos hvem jeg mange Gange har
været en velkommen Gæst, naar jeg var paa Foredrags
rejser i Odsherred. Han var paa samme Afdeling
som jeg og havde allerede den Gang den samme rolige,
støtte og paalidelige Natur, som altid har fulgt ham.
En kendt Mand her paa Slagelseegnen, Forpagter
Henriksen, var under Navnet „Sønderby“ blandt
Landbrugsafdelingens mest lovende Elever, energisk,
flittig og tillidvækkende. Paa min Afdeling var ogsaa
den i vide Kredse kendte Redaktør Frederik M artin,
som jeg ikke kan lade være at omtale lidt nærmere,
baade som Højskolekammerat og paa Grund af vor
Samvirken senere hen. Jeg haaber ikke, han som
min gode Kammerat og Ven tager mig det ilde op.
Han var da kun 15— 16 Aar, lun, vittig og meget
omgængelig og derfor ogsaa almindelig afholdt. Jeg
har tidt med Undren tænkt paa, at skønt han ganske
vist var godt begavet og i høj Grad slagfærdig, saa
var det dog i en saare grøn Alder, at hans journali
stiske Talent gav sig Udslag og kom til at betegne
hans Fremtidsvej. Han blev nemlig valgt t il Fedaktør
af Skolens Vittighedsblad „Kanepisken“ , som enhver
kan tænke sig havde det Formaal at revse „Synderne“
og som blev læst op paa Lørdagsmøderne under stor
Forventning.
Der var især en uvorn Københavner
knægt paa 14— 15 Aar, som hverken havde Forstaaelse
af Højskole eller Bønderkarle og gerne — som en
Københavner med „K “ ofte har Hang til — vilde
overse og overgrine os andre; Otto Hebo hed han,
og, saavidt jeg husker, var der ingen, som „Bromme"
af et godt Hjerte og med Fynd og Klem langede ud
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efter med „Kanepisken“ , som denne ilde ansete Knægt,
og selvfølgelig altid med vældig Tilslutning fra det
hele Auditorium.
Otto Hebo blev senere afsløret
som en gemen Tyveknægt og sendt hjem til sin vist
forøvrigt velhavende Familie. Fr. Martin og jeg
kom siden til at arbejde sammen for Skyttesagen,
som vi begge — blandt andet — var ivrige for.
Jeg har endnu et Brev fra ham, hvori han for
tæller om sit Arbejde for Oprettelsen af en Skytte
kreds i Bromme, og som er betegnende baade for
hans ungdommelige Humør og Stil. Det er dateret:
„Bromme, d. 20. Marts 1876.
Kære Ven ! Endelig igaar stod Slaget. Der ind
meldte sig 22 unge Skytter og bidragydende Med
lemmer. En halv Snes Unger til puttede Hænderne
i Lommen, de vilde „se, hvad det blev t il“ ! De vilde
dog nødig være Nar (!). Imidlertid blev Resultatet
dog over Forventning, thi Sognets Noblesse mødte,
og tre af dem blev valgt ind i Bestyrelsen. Vore
velvise „Sogneraadsforstanderskabsmedlemmer“ og
vore sagtmodige Gaardmænd vilde ogsaa se, hvad
det blev t i l . --------------- Jeg haaber da snart, at jeg
skal komme ud af det og faa Lov til i Fred saa
smaat at forberede en Husflidsskole, saa har vi da
noget til Vinter“ . (Han skriver saa noget om at faa
en Aftenskole i Gang, i Lighed med den vi Hindholmere i Stillinge havde drevet i 3 Vintre, og slutter):
„Det kan hændes, at jeg engang faar Sind om at
besøge de („vest“ -e)-sjællandske Skytteforeninger, og
saa skal jeg ikke gaa Din Dør forbi.
Lev vel!

Din hengivne gamle
Kommerseraad
Frederik M a rtin “ .

Skyttesagen var ogsaa et af Chr. Nielsens Kælebørn.
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Ret forstaaeligt, da han ikke alene var en varmt følende
dansk Mand og ud derfra ønskede at danne „en
Forskole for Hæren“ , men ogsaa som Officer havde
god Forstand paa Anlæggelse af Skydebane, Anskaf
felse af Rifler og Ammunition og iøvrigt alt til en
Skytteforening henhørende, og han fik de fleste af
Eleverne til at indmelde sig med et lille Bidrag til
Dækning af Omkostningerne ved en Præmieskydning
med lidt forberedende Skydning Søndag Eftermiddage,
naar Vejret ikke var altfor barskt; men det var det
for det meste, saa det var egentlig kun til selve
Præmieskydningen, der foregik afdelingsvis, at der
viste sig nogenlunde Interesse. Det førte dog dertil, hvad
vel ogsaa var Chr. Nielsens Hensigt, at de Unge, for hvem
Skyttesagen endnu var ganske fremmed, fik et Indblik
i, hvorledes de skulde gribe Sagen an, naar de kom hjem
og fik Lyst til ogsaa at vække denne Folkesag tillive. I
Stillinge Sogn havde vi dog allerede den Gang haft Skyt
tesagen gaaende et Par Aar, og da min Far var med i Be
styrelsen, var jeg som 17-aarig selvfølgelig ivrig Del
tager, og jeg vedblev dermed i ca. 30 Aar. Foruden
Fr. Martin var der ogsaa andre af mine Højskole
kammerater, der i de nærmest paafølgende Aar kom
i Besøg for at høre og se noget til Rettesnor efter
vor kraftigt blomstrende Skyttekreds.
Til Sorø Akademi var alle Eleverne indbudt i
Foraarstiden, hvor Overlærer Ibsen viste os Akade
miets fortrinlige Samlinger, navnlig af fysiske Instru
menter, holdt et Foredrag i Fysik i Forbindelse med
Eksperimenter, som vi paa Skolen ikke havde set
Mage til, og foreviste os tilsidst Ingemanns Hus.
En særdeles fornøjelig og lærerig Tur. Overlæreren
havde kort forinden været paa Hindholm og holdt
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Foredrag om Stjerneskud og Ildkugler, i høj Grad
fængslende og livligt. Han havde en lidt snøvlende
Stemme, men var meget veltalende.
En anden Udflugt fik vi ogsaa hen mod Foraaret
til Gundersleviiolm, hvor den landskendte Forpagter,
Kammerraad Andersen, havde opdrættet en Kvæg
stamme, som nok var værd at se, og som blev vidt
og bredt bekendt for sin Ydeevne og snart meget
efterspurgt. Han havde kort i Forvejen været paa
Skolen og holdt et Foredrag derom. Jeg gjorde et
Forsøg paa at referere det, men maatte opgive det,
da Taleren ikke alene „kørte i Galop“, men stammede
meget. Han var dog en ubestridelig Dygtighed og
Fremskridtsmand paa Landbrugets Omraade, saa det
var ikke alene hans enestaaende Kvægbesætning, der
fængslede os, men ogsaa en hel Del nye Landbrugs
maskiner, som man paa Bøndergaarde endnu ikke
kendte. Vi blev desuden gæstfrit beværtet og mødte
megen Venlighed hos vor originale Vært. Vi spad
serede Vejen baade frem og tilbage og var i høj
Grad oprømte derefter, ligesom det ogsaa gav Anled
ning til Udveksling af Tanker over det oplevede.
Omkring ved 1890 kom jeg ved et lidt mærkeligt
Tilfælde, som jeg dog ikke skal komme nærmere ind
paa her, til at rejse som Oplæser og Foredragsholder
omkring til Foredrags-, Ungdoms- og Skytteforeninger.
Først saa smaat her paa Sjælland, senere mere og
mere til saa godt som alle Øerne og tilsidst en stor
Del af Østjylland; ogsaa til mange af Højskolerne og
Landbrugsskolerne, hvor jeg gjorde mig til Opgave,
saa godt som mine medfødte Evner tillod — uden
nogen særlig Uddannelse — at læse op af vore bedste
og mest ansete Skuespilforfattere, som jeg forud for
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Oplæsningen, i et lille Indledningsforedrag, gav en
Skildring af i Forbindelse med det paagældende
Skuespil. Især efter at jeg havde solgt min Gaard
og bygget Badehotellet (1895) tog denne Virksomhed
Fart, da jeg nu havde hele Vintersæsonen til fri
Raadighed, og disse Rejser optog i stigende Grad
min Interesse. Det lod ogsaa til at finde god Paaskønnelse i disse Kredse, som jeg jo kendte godt
nok til at kunne afpasse Valget af mine Emner. Her
var det for en stor Del gamle Højskolekammerater
(og „Krigskammerater“), som havde faaet opsnuset,
at „Stillinge“ var identisk med L. P. Jensen, Strand
lyst, der skrev efter mig til deres Foreninger. Paa
mine Rejser medførte jeg altid min Adressebog fra
Hindholm, hvori næsten alle Eleverne selv havde
skrevet Navn og Adresse, og ved Hjælp af den kunde
jeg mange Gange ved hæderlige Bestræbelser finde
gamle Kammerater, som jeg ikke havde set i ca. 30
Aar, og Umagen lønnedes gerne rigeligt: „Næ—æ,
er det Dig! — Sikke Du er kommet til at se ud!“
„Ja, og Du“ , og saa gik det jo med gensidig For
klaring om det oplevede i det lange Spand af Tid,
som laa imellem. Mange af mine fordums Kamme
rater var jo og havde været Foregangsmænd i deres
Egn, og havde holdt Idealerne højt, saavel i Arbejdet
for et godt Styre i Stat og Kommune, som i de mange
for Landbruget saa betydningsfulde Sammenslutninger,
alt med aandelige og materielle Fremskridt for Øje;
men nogle, og det var desværre ikke saa faa, var
ogsaa stagnerede, blevet ugidelige og lavpandede
Egoister, som nød Livet og som Bonden i „Peder
Paars“ godt kunde sige:
„V i os lader nøje,
at man tillader os vor Jord at saa og pløje“ .
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Men som sagt, de fleste gamle Hindholmere var
interesserede og dygtige Mennesker, der længst holdt
Liv i Foredragsforeningerne, hvoraf jeg, mens disse
florerede mest (omkring ved Aarhundredskiftet) i en
Vintersæson besøgte 126 til megen fælles Opmuntring.
VI.

DEN HINDHOLMSKE FORENING.

De allerfleste Elever havde Aar for Aar meldt sig
ind i „den hindholmske Forening“ , som dannedes i
Begyndelsen af 60erne med Formaalet: Oplysningens
Fremme, som søgtes gennemført ad forskellige Veje,
og særlig ved gennem Medlemsbidragene at skaffe
uformuende Karle Fripladser paa Hindholm. I Som
merens skønneste Tid (Juni) sammenkaldte Foreningen
sine Medlemmer til Aarsmøde paa Hindholm, som
da i Skolens Velmagtsdage samlede mange Hundrede
Mennesker fra nær og fjern, og her nød man glædestraalende, ikke alene de gode Foredrag, men ogsaa
Gensynet af de mange Kammerater. Det sidste ikke
mindst. Man kunde køre mange Mile ad Lande
vejene — Baner i den Del af Landet fandtes endnu
ikke — for at nyde en saadan Oplevelse. Min Bror,
jeg og mange af Hindholmerne fra Stillinge Sogn
var sikre Deltagere i mange Aar, og da jeg aldrig
mindes, at Vejret lagde Hindringer i Vejen, kunde
selve Køreturen en saadan smuk Sommerdag jo være
en Nydelse af Rang, især i et saadant Selskab af
syngende og glade unge Mennesker.
Foreningen udgav Maanedsbladet „Hindholm “ ,
som blev redigeret af Chr. Nielsen. Det indeholdt,
foruden Bekendtgørelser, belærende Afhandlinger og
Foredrag, dels fra Skolen, dels fra Foreningens
Møder, som blev holdt, ikke alene paa Skolen,
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men ogsaa forskellige Steder paa Sjælland, hvor
man ifølge Foreningens Love og Formaal havde
dannet mindre Afdelinger. En saadan Afdeling fik
vi allerede dannet i Stillinge Sogn i Oktober 1870.
Vi var 9 Hindholmere, som sluttede os sammen,
med J. P. Kristensen, Østerstillinge, som Formand, og
vi samledes regelmæssig en Qang om Maaneden,
hvor hvert Medlem — saavidt muligt — var forpligtet
til at møde med en skriftlig Afhandling, der egnede
sig til Oplæsning eller Diskussion. Det havde vi
megen Glæde af. En Del af Tiden udfyldte vi med
Sang. Den Gang var Højskoleungdommen ganske
anderledes oplagt til Sang end nu. Hvor har jeg
tidt, i de senere paafølgende Aar, bebrejdet de Unge,
der nylig var kommen hjem fra Højskolen, deres Lige
gyldighed og Ulyst til at tage Sangbøgerne frem
og synge vore dejlige Fædrelandssange ved smaa
Sammenkomster. Det var, som om de undsaa sig
derfor. En Gang hvert Aars 1. April var vi altid,
i en lang Aarrække, nogle gode Kammerater samlede
enten hos J. P. Kristensen eller hos mig. Vi holdt
nemlig begge Fødselsdag paa denne historiske Minde
dag, da vor Nationalhelt, Niels Ebbesen, i Aaret
1340, fældede den kullede Greve. Vi sang da gerne
til hans Pris:
„Om Danemarks Kvide der lød en Sang, saa sørgelig,
mens Tyskerne reves om Danmark“ .

Og da just Bismark paa samme Dag fejrede sin
høje »Geburtsdag“ , gav vi vor Harme mod ham Luft
ved at synge Krigssange fra 64, hvoraf en Del endnu
den Gang blev meget brugt, som f. Eks. :
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„Stolt, med oprejst Pande,
kan de danske stande“ ,

og saaledes fik vi let det meste af Tiden til at gaa
ved vore snævre Sammenkomster.
Allerede næste Efteraar, 1871, dristede vi os til
at forsøge en Aftenskole, baaren af Højskolens Aand.
Det var en dristig Tanke af os 4—5 Bønderkarle;
men Begejstringen for den Tanke at kunne bibringe
vore lærelystne yngre Kammerater, som ikke havde
den Lykke at kunne komme paa Højskolen, nogle af
alle de Goder, vi havde modtaget, tændte Gnister og
fyldte os med den Fortrøstning, at blev det end be
skedne Resultater, noget kunde der naas ved at ud
nytte 3 Aftener om Ugen, som ellers blev drevet bort,
eller brugtes til det, der var værre; og saa den gode
Paavirkning. Vi fik daværende Kapellan i Stillinge,
Pastor Tobiesen, der selv var glad for vort Foreha
vende, og Hindholms Forstander og Lærere til at støtte
os med et Foredrag en Gang imellem. Disse Vinter
aftener i 4 —5 Aar blev ogsaa af de uforglemmelige
Minder, som stod i Forbindelse med vort kære Hind
holm, og de 30—40 unge Mennesker, som vi hvert
Aar havde at tumle med, var baade lærvillige og
taknemmelige. . Det hele var gratis, da Sogneraadet
beredvilligt gav Lys og Varme. At Forstander Chr.
Nielsen var glad og stolt over dette Udslag af hans
gamle Elevers Virkelyst, er ret naturligt, og paa Aarsmødet, den første Sommer efter, modtog StillingeAfdelingen Opfordring til at give en Beretning i
Bladet „Hindholm “ om vor Virksomhed. J. P. Kristen
sen affattede en saadan, og det er det Brev, som
Lærer J. P. Jensen, Høng, har gengivet i sin lille
Pjece om Jørgen Christensen, Kr. Stillinge. A f dette
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„Lærerhold“ er vist nu ingen andre tilbage, foruden
mig, end fhv. Gmd. Kristen Knudsen, Kr. Stillinge,
ja maaske Lars P. Hansen, Boslunde; J. P. Kristensen
og Hans J. Jørgensen, Simmerbølle, er døde for
over 10 Aar siden.
Det samme Porsøg af Hindholmere, med Aften
skoler efter vort Mønster, blev foretaget flere Steder,
navnlig paa Holbækegnen, hvor jeg havde mine fleste
gode Venner fra Højskolen, og som jeg i en lang
Aarrække korresponderede med. Ogsaa Gymnastik-,
Foredrags- og Sangforening i Stillinge Sogn fik vi
Held til at oprette. Skytteforening havde vi i Forvejen.
Vi opnaaede ogsaa ved en Dilettantforestilling at
skaffe Penge til en hel Friplads paa Hindholm, hvad
vi især var stolte af.
Ved Aarsmødet paa Hindholm 1875 blev Gmd.
Peder Jensen, Stenbæksholm, der blev en bekendt
Mand i Sydsjælland som Venstrekandidat i en der
værende Valgkreds, valgt til Formand for Foreningen.
Han var en af de ældste Elever paa Landbrugs
afdelingen, medens jeg var der, og han ønskede at
faa mig ind i Bestyrelsen for at faa nogen Foredrags
virksomhed i Gang i Slagelseegnen, og det lod sig
let nok gennemføre, hvorimod jeg stødte paa adskil
lige Vanskeligheder, især med at skaffe et passende
Lokale i Slagelse, som skulde være Centrum for disse
Møder, og det maatte ikke være for dyrt, da For
eningen havde smaat med Mønt. Paa Chr. Nielsens
Anbefaling henvendte jeg mig til Rektor Dahl, der
var en god Ven af Nielsen, og fik med stor Bered
villighed overladt Realskolens Gymnastiksal. Efter
at jeg havde sat mig i skriftlig Forbindelse med
Gaardejer Peter Valentin, Sørbymagle, en af de ældste
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Hindholmere paa Egnen, som tidligere havde gjort
nogle Forsøg med disse Møder, der dog rent var
gaaet istaa, indbød vi i Fællesskab til saadanne
Foredrag, som alle havde fri Adgang til, med Rektor
Dahl, Chr. Nielsen og andre af Skolens Lærere som
Foredragsholdere, og vi fik ret god Tilslutning, og
det ikke alene af Hindholmere, men ogsaa af andre
Højskolefolk, især fra Landsgrav, hvor der var forh.
Vallekilde- og Askovelever. Jeg har i Bladet „H ind
holm“ gode Referater fra disse Møder, som jeg tør
sige gjorde god Nytte i en Aarrække, medens man
endnu ingen Foredragsforening havde i Slagelse.
Men saa kom de politiske Kampaar; Hindholm kom
paa den sorte Tavle blandt politiske Fanatikere, og
det gik snart ned ad Bakke med Skolen og dermed
ogsaa med vor Forening, til stor Sorg for os gamle
Elever, og ind i 80erne blev den opløst af Mangel
paa Tilslutning. Allerede i 1873—74, da min Bror
var Elev paa Hindholm, begyndte ondsindede Rygte
smede at røre paa sig, og min Brevveksling med
Chr. Nielsen fra den Tid kaster et meget betegnende
Skær over Begivenhederne, hvorfor jeg skal tillade
mig at give et Uddrag af de betydningsfuldeste.
I Efteraaret 1873 har jeg ifølge „Hindholm “ sendt
Chr. Nielsen et Brev, hvoraf jeg fremsætter følgende:
Kære Nielsen !
............Vi have ca. 30 Lærlinge i vor Aftenskole,
som i det hele taget gaar ret godt. Som De ved,
underviser vi 3 Gange om Ugen fra 6—9 i Regning,
Skrivning, Sproglære og Fædrelandshistorie. I dette
sidste Fag dog kun saa ofte som J. P. Kristensen
er istand til at møde. Naar vi ikke have Fædrelands
historie, tage vi i det Sted Oplæsning af en god For
fatter, Indenadslæsning eller de simpleste Sætninger
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af Samfundslæren. Til Forandring drister vi os til
en Gang imellem at tage lidt Naturhistorie, idet Hans
Jørgensen fortæller Hovedsætningerne i Vejrlæren og
jeg om vore Sansers Bygning og Brug. Lærlingene
ytrer stor Lyst til at høre, om end vore Foredrag
naturligvis ere meget mangelfulde. Dog haaber vi
med Guds Hjælp ved vort Arbejde at kunne udrette
en lille Smule til de Unges Gavn. Man kan jo ikke
vente strax at spore Virkningerne af det lidet, man
er istand til efter fattig Lejlighed at udrette, men vi
maa tro, at han, som er i Stand til at mætte flere
Tusind Mennesker med 5 Brød og nogle sniaa Fisk,
ogsaa kan og vil gøre noget ud af vore redelige om
end ringe Bestræbelser.
Her i Omegnen gaar der Rygter om, „at For
standeren paa Hindholm er bleven kras Høiremand,
og prædiker Høirepolitik for Eleverne og paa Torsdags
møderne, hvorfor flere af Eleverne have forladt Sko
len“ . Endskjøndt vi Hindholmere allevegne, hvor vi
træffe den, modsige og modvirke Bagtalelsen, saa
holder det dog haardt nok at faa Folk ud af Vild
farelsen, saa meget mere som enkelte Blade, hvad
der vel nok er Dem bekendt, nogle Gange har givet
Dem Hip. — Jeg meddeler Dem dette, for at De kan
tage Deres Forholdsregler derimod.
Deres hengivne
L. P . J . ------Jeg modtog saa et Svar fra Chr. Nielsen den 22.
Decbr. s. A. Det var skrevet til mig personlig, hvor
imod et mere indgaaende Svar, beregnet tillige paa
Bladets Læsere, fandtes i „Hindholm “ umiddelbart
efter mit Brev.
„Kære Ven ! Glædelig Jul og Tak for Deres kærlige
Brev ! Med Deres Broder sender jeg Dem 32 Eksem
plarer af „Selvopdragelse og Dannelse“ , som jeg
beder Dem læse med Deres Aftenskoles Lærlinge
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og forklare for dem. Giv dem hver sit Exemplar.
Det er en ægte, fri og sand Bog. Gud give Dem
fremdeles Velsignelse til Deres Bestræbelser for at
oplyse og glæde Andre og for selv at gjøre Fremgang.
Det er ved Personlighedens Udvikling, at vi skulle
komme fremad til noget b e d re .------- Det er selv
følgelig en Løgn, at jeg skulde være „kras Højre
mand“ , ligesom det vilde være Løgn hvis nogen
kaldte mig „kras Venstremand“ . Hverken det ene eller det
andet ligger for mig. Jeg er Chr. Nielsen, „rødt Haar
og Skæg, Haaret lidt tyndt i Panden, 65 Tommer høi,
med godt Humør, en god Hukommelse, en daarlig
Mave og en tom Pung. Jeg er 38 Aar gammel og
en Ven af Bøger og unge Mennesker. Jeg har intet
høiere Ønske end at leve i Fred med Gud, mig selv
og mine Medmennesker og at hjælpe de Unge til det
samme“ . Dette er mit Signalement, naar. der tilføies,
at jeg ogsaa har mine personlige Skrøbeligheder at
kjæmpe mod. Politiker er jeg ikke, har jeg ikke
været, og bliver jeg vist aldrig.
Det er selvfølgelig usandt, at jeg har holdt den
ene eller den anden Slags politiske Forelæsninger.
Naar jeg har talt om Frihed, er det personlig Frihed,
Aandsfrigjørelse. Naar jeg taler om Selvstyrelse, er
det personlig Selvstyrelse. Hver Aften er der gaaet
15 à 16 Lærlinge bort, men de er komne igjen hver
følgende Morgen, thi de boe udenfor Skolen. — —
Det er altsaa Løgn altsammen. Jeg vil intet andet
gjøre derimod end vedblive at arbejde, undervise,
skrive og tale. Jeg tager det som en Tilskikkelse af
Gud, at jeg ogsaa skal prøve Bagtalelse. Jeg kan
have godt af det, og jeg siger til mig selv med Hauch:
Vender sig Lykken fra Dig,
B li’r Du i Støvet traadt,
B li’r Du af Fjender spottet,
A f Venner selv forraadt,
Det skal Du lidet agte,
Hvis Du Dig selv ej sveg!

Paa det sidste kommer det an, kjære Ven! „Hvis
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Du Dig selv ei sveg“ . — Jeg lever og jeg ved ei
hvorlænge; jeg døer og jeg ved ei naar. Men det
Vidnesbyrd vil jeg stræbe at tjene af min Samvittig
hed, at jeg ikke sveg mig selv. Lad saa Folk snakke,
Aviserne skrive og Bagtalelsen forsøge sin Magt !
M it Humør formørkes ikke deraf; thi jeg tror, at
hverken det Ene eller det Andet har nogen Magt
over mig, uden det gives den her ovenfra, og saa er
det godt. Gud være med Dem, Deres Fader, Moder,
Sødskende og Venner.
Glædelig Jul !
Deres Ven
Chr. Nielsen.
Alle vi Hindholmere i Stillinge-Afdelingen nærede
ikke mindste Tvivl om, at Chr. Nielsens Fremstilling
var den usminkede Sandhed, og Rygterne og Beskyld
ningerne imod ham saaledes ubegrundede. Dertil
kendte vi vor gode og ærlige Forstander alt for nøje.
Hvorfor skulde han fravige den Vej nu, som han
altid havde fulgt i vor Skoletid? Min Broder kunde
ogsaa bekræfte dette. At hans varme Patriotisme
imidlertid senere i de paafølgende Aar, da Højre tog
Patent paa al Fædrelandskærlighed og satte alle Sejl
til i Agitationen for den ulyksalige Københavns Be
fæstning, rev ham med sig, saa han kom ud af sin
vante Kurs, er i høj Grad undskyldeligt. Man maa
huske, at han selv som Officer havde deltaget i Krigen
64, hvor han blev taget til Fange den 18. April ved
Dybbøls Fald, og havde oplevet de sørgelige Følger
af vore mangelfulde Forsvarsforanstaltninger før-Kri
gen, og nu følte Nødvendigheden af, at vore værste
Forsømmelser blev oprettede. Selvfølgelig tog Højre
ham til Indtægt, og da han endelig begik den, for sin
Skole og sig selv saa skæbnesvangre Fejl, at være
anbefalende Stiller for Højrekandidaten (paa dennes
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Forsvarsprogram) i Fuglebjergkredsen mod Hans
Hansen, Menstrup, var Hindholms Skæbne beseglet.
Og skønt det er min og mange andre Hindholmeres
Overbevisning, ligesom det ogsaa er fuldtud bevist,
at Chr. Nielsen ikke var Højres Mand mere end før,
og ledede Skolen ganske i samme Retning som for
hen, saa kunde det ikke undgaas, at de bitre pro
visoriske Kampaar trak, saa at sige, alle Venstrebøndernes Sønner bort fra Hindholm, som Aar efter
Aar.sakkede bagud, til stor Sorg, ikke alene for For
standeren, men for os gamle Elever, som følte os i
saa dyb Taknemmelighedsgæld og havde lært at elske
dette Sted. En uheldig Skæbne synes med det samme
for Fremtiden at skulle følge denne forhen saa frodige
Skole, idet ingen af de efterfølgende Forstandere,
ikke engang en Højskolemand med saa anset et Navn
som la Cour, kunde bringe den op mere til det, den
havde været, saa den helt maatte nedlægges som
Højskole og gaa over til at blive Realskole.
I den føromtalte Beretning om Hindholms 50-aarige
Jubilæum, hedder det om Chr. Nielsens Deltagelse i
Agitationen for Københavns Befæstning: „Maaske
bidrog Venstres Stilling til Forsvarssagen til dette
Omslag; thi for den var han ivrig, og han var det
ganske sikkert i Kraft af sin stærke Fædrelands
kærlighed. I hvert Tilfælde, han kastede sig nu ret
voldsomt ind i Partikampen. Da brast hans Rige af
hans Haand; det Stormvejr, der gik gennem Folket,
faldt an mod hans Hus og truede det med Fald.
Da sank han selv, ramt af et Slagtilfælde 1889. Hans
Kraft var brudt, hans Gerning gjort, hans Saga ude.
1891 købte Godsejerne Skolen; og den 15. Decbr.
1891 døde Chr. Nielsen, 56 Aar gammel. Den Vinter
havde Skolen 41 Elever“ .
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Men vi gamle Hindholmere, som sad paa Skole
bænken i den mest blomstrende Periode, fra sidst i
60erne til op i 70erne, vi glemmer ikke at paaskønne,
hvad vi som unge Mænd modtog den Gang, baade
kristeligt og nationalt, saavelsom Dygtiggørelsen til
Kampen for Livet.

