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(§ n stille Virksomhed horer ikke til de Goder, som er forundt
Folkehøjskolen i Rodding.
Da den skylder Medborgcres pri
vate Gaver sin Grundlæggelse og i Hovedsagen tillige sin Ved
ligeholdelse, har den til alle Tider ikke blot aabnet sine Dore
for enhver, der personlig vilde gjore sig bekjendt med den, men
har ogsaa maattet gjore offentlig Regnskab for sin S tillin g og
Virksomhed. I de aarlige B e r e t n i n g e r „ om danske B o r 
g e r e s M e d v i r k e n t i l Danskhedens Be v a r e l s e og O p 
r e j s n i n g i H e r t u g do mm et S l e s v i g " , som udgaves af
den slesvigske Komite i Kjobenhavn fra 1844 til 48 meddeltes
der saaledes bestandig en Udsigt over Hojskolens Tilstand i det
forlobne Aar, og i Aaret 1846 medfulgte en sirregen „ B e r e tn i n g om F o l k e h ø j s k o l e n i N o d d i n g af P r o f e s s o r C.
F l o r " , 22 S . i 4 med Prospekt og Grundtegning, hvilket
S krift endnu bestandig maa vcrre Hovedkilden for dem, der ville
kjende dens egentlige Plan. Ligeledes indeholdt det kongl .
L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b s A a r s b e r e t n i n g e r Med
delelser om Højskolen, og endelig fandtes i det af Redaktor P.
C. Koch i Haderslev udgivne Blad „ D a n n e v i r k e " jevnlig
Efterretninger og Vekjendtgjorelser om den. Siden Genopret
telsen i 1850 have „ D a n n e v i r k e " og „ R i 6 e S t i f t s - T i d e n d e "
endnu hyppigere givet saadanne mindre Meddelelser, L a n d h u s 
h o l d n i n g s s e l s k a b e t s A å r s b e r e t n i n g f o r 1 8 5 1 gav ny
Oplysninger, og en kort, indholdsrig Beretning fulgte med det B il
lede af Højskolen, som er optaget i det af Bcrrentzen & Co. udgivne
Vcrrk „ D a n m a r k , f r e m s t i l l e t i B i l l e d e r " ; menen udfør
ligere Beretning om denne sidste Tid havdcs ikke hidtil, og det vilde

vistnok af siere Grunde have været onfleligere , om den knnde væ
ret udsat i nogle Aar, og det bestandig stigende Elevbesog imid
lertid afgivet et tilstrækkeligt Vidnesbyrd om Hojflolens V irk 
somhed. Dette gik dog ikke længere an. Kravet paa en nvjere
Udvikling af dens indre og ydre Tilstand, dens Virksomhed og
Fornodenheder blev saa ofte fremsat baade offentlig og privat,
at det ikke mere kunde afvises, og det er derfor her sogt fyldest
gjort, saagodt det efter Tid og Omstændigheder kunde fle. De
mest almindelige Indvendinger inod Hojflolen og vrange Op
fattelser af den erc imodegaaedc saavidt mulig mcd Kjendsgjerninger; men en planmæssig Fremstilling af de lærerige E rfa
ringer, den frembyder med Hensyn til Opdragelse og Undervis
ning, dens Forhold til vort ovrige Skolevæsen og den Reform,
som forestaar det, maa være en senere Tid forbeholdt. For at
lette Forftaaelsen af det omhandlede Tidsrum er der tilforet en
kort Udsigt over Hojflolens Skjæbne saavel under Krigen som
i de foregaaende A a r, og de tidligere Beretninger erc derved i
enkelte Punkter blevnc gjorte fuldstændigere, medens det trods
al anvendt Umage ikke har været mulig at gjore det i andre,
hvor det ogsaa var onflelig.
Retflrivningen i dette S krift er den almindelige, men no
get tillempet efter den af R. R afl og N. M . Petersen udviklede
fornuftigere og for Menigmand langt fatteligere.
R o d d i n g H o j f l o l c , d. 15. M a r t s 185 3.

AJett Tanke, fom ligger til Grund for Rodding Folkehojflole,
er forst udtalt af Pastor N. F. S. Grundtvig i flere Smaaflrifter fra 1836 til 40. Paa samme Tid som Provinsialstændernes Sammenkaldelse vakte Folket til nyt Liv, paaviste
han Nodvendigheden af, at der var et Sted, hvor de, der ikke
kunde andet Sprog end deres Modersmaal, paa det kunde
oplyses om alt, hvad man behover at vide, for ikke blot at
have Scede men Stemme i Folkeraadet og til ej blot at afgive
sin Stemme, men gjore den gjældende, hvor de altsaa saagodt
som mulig kunde blive oplyste om Folkets og Landets og
Modersmaalets Natur og Beskaffenhed, nuværende Tilstand og
naturlige Forbedring og Fremgang. Ved Siden heraf fluide
der som ctt Bisag gives Lejlighed til at erhverve sig de Kundflaber enten i fremmede Sprog eller i særskilte Livssysler, som
enkelte kunde onfle sig. Da den egentlige Oplysningstid forst
kommer t Ungdomsalderen, skulde det ikke være en Drengeskole,
men en folkelig Hojflole, hvor Undervisningen meddeltes paa
en fri, udforlig, efter en mobilere Alder afpasset Maade, i de
fleste Fag ved Foredrag eller Samtaler uden spesiel Examina
tion eller Karaktergiven. Heller ikke fluide der findes Adgangs
eller Afgangsexaminer; thi Hojflolen fluide jo ikke give Udsigt
til bestemte Anscettelser, men mere stræbe efter at vække de
slumrende Aandsevner til et selvstændigt, dybt og kraftigt Liv
end at bibringe et vist afsluttet Forraad af Kundskaber, der i
den korte Tid, Eleverne i Neglen kunde ofre dertil, hverken
vilde blive meget omfattende eller frugtbringende. Det eneste,
der maatte forudsættes hos Eleverne, var, at de havde gjennemgaaet Almueskolen og følte Lyst og Trang til storre aandelig
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Oplysning. Derfor stulde der heller ikke paalægges dem at
blive længere, end denne Lyst var i Stand til at overvinde
Hensynet til Bekostningerne. Grundtvig henviste til Soro, som
det Sted, der ved sine historiste Minder og opsamlede Penge
midler mere end noget andet var stikket til en saadan folkelig
Højstole; men de Undertrykkelser, den danste Borger og Bonde
i Slesvig maatte live af de tyvste Adels- og Embedsmænd,
gjorde snart Nødvendigheden der af en saadan højere folkelig
Dannelsesanstalt indlysende for alle, som havde Fædrelandet
fjært. Allerede d. 20. Dcbr. 1841 udstedte Pastor L. C. Hagen
med nogle Præster og Gaardmænd fra Vestkysten, hvor Em
bedsstanden var overvejende danst, en Opfordring til Oprettel
sen af en saadan; men da 25 Gaardmænd fra Ostkysten d.
12. Juni 1843 tildels i samme Ojemed stiftede „den flesvigste Forening", sluttede hine sig til disse for ej at adsplitte
Kræfterne. En udforlig Plan, som i sin endelige Skikkelse er
trykt i „Dannevirke" d. 20. J u li 1844 og i „Danst Folkeblad"
d. 9. og 16. August s. A ., blev affattet af daværende Pro
fessor C. Flor i Kiel og vedtaget paa Foreningens General
forsamling. I det Væsentlige fulgtes de af Grundtvig frem
satte, foran anførte Tanker; men adstillige andre dertil knyttede
fandt man ikke svarende til Virkelighedens Fordringer, alt
maatte i det hele indrettes efter en mindre Maalestok, og
navnlig kunde der blandt de særstilte Livssysler ikkun tages
Hensyn til den agerdyrkende Stand. Imidlertid havde der i
Kjobenhavn dannet sig en Komite af H. N. Clausen, I . C.
Drewsen, H. P. Hansen, L. N. Hvidt, I . E. Larsen, N. I .
Meinert og I . F. Schouw for ved indsamlede private Bidrag
at understøtte den fortrykte Dansthed i Slesvig og navnlig for
der at fremme danste Undervisningsanstalters Anlæggelse.
Denne Komite lovede et rentefrit Laan af 5000 Rbd. og For
standerens Lønning for det første paa 5 Aar, og Foreningens
Bestyrelse, Gaardmændene Hans Nissen, Nis Steffensen og
Laurids Skau kjobte nu i Begyndelsen af 1844 for 12000 Rbd.
en Gaard i Rødding B y, Haderslev Vesteramt, med gode
Bygninger (opførte af en tyst Herredsfoged) og et Tilliggende
af omtrent 60 Tdr. Land. Beliggenheden var temmelig nordlig
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og isoleret, i en mindre bebygget og mindre formuende Egn;
men Gejstligheden horte her under Ribe S tifts Bistop, og dette
Hensvn var meget vigtigt paa en Tid, da den flesvigste Em
bedsstand ikke var gunstig stemt mod en indenfor dens Omraade anlagt danst Oplysningsanstalt. Dertil kom at nogle af
Bygningerne og 2 Tdr. Hartkorn eller omtrent l/3 af Jo r
derne horte under Ribe Amt og saaledes vare fri for enhver
Veroring med hin Embedsstand. Man haabede endog ved
disse Omstændigheder at kunne bevoege Kong Kristian 8 til at
overdrage Overtilsynet fra Statens Side til Ribe Bistop; men
dette Haab glippede, da det d. 17. Juni 1844 overdroges til
Amtmanden t Haderslev og Provsten i Torning Len. Den
egentlige Bestyrelse af Hojstolens Anliggender betroede den
flesvigste Forening til en Direktion af 7 valgte Medlemmer,
hvoraf 3 skulde tilhore den egentlige Landbostand. T il dens
Formand, som, paa Grund af det vanstelige i at faa de fjernt
boende Medlemmer samlede i det rette Oieblik, maatte have
temmelig fri Raadighed, valgtes Professor Flor, der havde lagt
Planen til Hojstolen og utrættelig virket for dens Tilblivelse.
Da den flesvigste Forening ikke var anerkjendt som en juridist
Person, blev Ejendommen paa dens Vegne tilstjodet Landvcesenskommisscer Kn. L. Knudsen, men i 1847 blev den haderslevhusiste Del af ham igjen tilstjodet de 6 andre davcerende D i
rektorer C. Flor, L. C. Hagen, I . W. Hertel, H. Rissen, I .
A. Schmidt og L. Skau ligeledes paa Foreningens Vegne i
det Haab, at den saaledes vilde kunne gaa over i den dode
Haand, et Haab som dog ikke hidtil er stet Fyldest. Under
visningen stulde besorges af Lcerere, som ikke havde andet Kald
at varetage. Den forste af dem, som stulve forestaa Hojstolens
hele daglige Virksomhed og bcere Ansvaret for den, kaldtes
Forstander. I Begyndelsen, da Jndtcegterne indstramkede sig
til det ovenfor nccvnte Bidrag fra Komiteen i Kjobenhavn, til
Jordernes Afgrode og enkelte private Gaver, kunde ikkun 2
Lcercre antages, faa at der i det forste Halvaar kun under
viftes i Historie, Statistik, Danst, Tyst, Naturhistorie, Mate
matik, Tegning, Gymnastik og Sang. Med disse 2 Loerere og
20 Elever aabnedes Hojstolen d. 7. Novbr. 1844 ved en festlig
i*
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Sammenkomst af dens Venner og en Tale af dens forste For
stander, cand. theol. Johan Wegener. (Talen er trykt LKjøbenhavn 1845. 8). Da han i Vinterens Lob blev kaldet til
Præst paa Lolland, maatte han ved Halvaarets Slutning for
lade denne Post, og, da Direktionen ikke fandt nogen stikket til
at udfylde den, befluttede Prof. Flor sig til selv midlertidig at
overtage den samt at fljcenke den ham tilkommende Lonning
til Hojstolens Tarv. Herved og ved et Tilstud fra det kgl.
Landhusholdningsselstab blev det muligt at antage en Lærer
i Landvæsen og en i Naturvidenstaberne, og større Udstrækning
har Undervisningen ikke siden haft, undtagen i Vinterhalvaaret 1847 til 48, da der tillige antoges en Lærer i Dyrlægevidenskaben.
Undervisningen i Landvæsen blev i det forste
Aar sat i Forbindelse med Gaardens D rift; men da adstillige
Vansteligheder viste sig herved, og det blev nødvendigt at an
tage en særflilt Ökonom til Beværtningen for Lærere og Ele
ver, maatte Direktionen bortforpagte Jorderne til Ökonomen,
som ellers ikke kunde staffe de fornødne Fødevarer tilveje. A l
lerede i det første Halvaar blev det nemlig klart, at der ikke i
Byen fandtes et tilstrækkeligt Antal passende Lejligheder for
Eleverne, og i Sommeren 1845 opførtes derfor en særstilt
Elevbygning ved Jndstud af rentefri Aktier paa 20 Specierfor største Delen af den nordflesvigste Bondestand. Enhver
Aktionær fik Ret til, hvis han betimelig meldte det, f o r 
t r i n s v i s at besætte en Plads. Allerede i Novbr. samme'
Aar toges Bygningen i Brug.
Ved Sommerhalvaarets
Begyndelse var Elevantallet aftaget til det Halve, men
at dette ikkun hidrørte fra Aarstidens større Krav paa Land
mandens Arbejdskraft og ikke fra M istillid til den Dannelse,
der modtoges, viste sig ved Vinterens Komme, da Antallet
steg til 40 og derover. Jo mere Højstolen saaledes blev anerkjendt i det almindelige Omdømme, des større blev vgsaa Med
borgernes og tildels Regjeringens velvillige Understøttelse af
den. Den flesvigste Komite t Kjøbenhavn gav forøgede og
meget betydelige Pengetilflud; det kgl. Landhusholdningsselstab
gav 200 Rbd. aarlig, desuden en anselig Samling af Ager
dyrkningsredstaber og Skrifter; det kgl. Oldstriftfelstab, Trykkefrihedsselstabet og flere Private stjænkede ikke faa Bøger til
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Grundlæggelsen af en Bogsamling; Finans-Deputationen gav
den af Oldenburg udgivne Globus; Selskabet for Naturlærens
Udbredelse gav fysiske Instrumenter til en Værdi af 200 Rbd.;
den naturvidenskabelige Lærer, Dr. Poulsen, tilvejebragte en
Fro-, Aks- og Plantesamling; H. M . Kong Kristian 8 skjænkede et fuldstcendigt Gymnastik Apparat; endelig indkom ikke
ubetydelige Gaver af Penge, blandt hvilke en fra vor nuvcerende Konge iscer mindes med Gloede, og Taknemlighed. Men
Hojstolens Udgifter vare ogsaa meget betydelige, og den op
rindelige renteboerende Gjoelv paa Gaarden af 7000 Rbd. var
saa trykkende, at det ofte var umulig at faa Renterne betalte,
ja, da den til Elevhuset sammenstudte Aktiekapital paa om
trent 2800 Rbd. ikke var tilstrækkelig, maatte der optages endnu
et Laan paa 480 Rbd. og det til 5 p. c. Vel havde man,
som ovenfor berort, i Maj 1846 forpagtet Jorderne til Öko
nomen for 320 Rbd. aarlig foruden nogle mindre Naturalafgifter, men disse vare ikke engang tilstrækkelige til Skatter, Re
parationer og Renter, og paalægge Eleverne storre Betaling
end de 80 Rbd., der vare fornodne til deres Forplejning,
troede Direktionen ikke at burde gjore, saalænge Bondestanden
endnu ikke ret havde lært at bedomme Vigtigheden af en storre
Oplysning. Den flesvigste Forening, som i Begyndelsen ikke
havde noget bestemt aarligt Medlemsbidrag, kunde end ikke be
stride sine egne Udgifter endsige komme Hojstolen til Hjælp.
Efterhaanden bestemte en Del af Medlemmerne sig vel til at
give et aarligt Bidrag af 1 Rbd., men dette forflog dog kun
lidet. Tilsiost erklærede derfor den stesvigfle Komite i Kjobenhavn sig villig til at udrede alle Lærerlonningerne, og saaledes
var don vigtigste Udgiftspost sikret. Mens alle disse finan
sielle Bansteligheder trykkede den unge Anstalt, vedblev den dog
at være stærkt besogt, og det var jo Hovedsagen. Vel naaedes
ikke mere det store Antal af 40, som kom i det forste Halvaar
efter Elevhusets Opforelse, men det sank dog ikke under det,
der havde været i det forfte Aar; tvertimod viste det en T ilbojelighed til Stigen, saaledes som det vil ses af folgende
Tavle, naar man tager tilborlig Hensyn til Aarstidernes Forstjellighed. Hvor der i Antallet af Lærere eller Elever nævnes 2
Tal, ere ved det forste de fraregnede, som ere komne en Maa-
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ned eller mere for sildig eller gaaede bort en M aaned eller
mere for tidlig.

Halvaar.

Lærerantallet.

Elevantallet.

1844—5
1845
1 8 4 5 -6
1846
1 8 4 6 -7
1847
1 8 4 7 -8

2
3 -4
4
3 -4
3 -4
4
5

2 0 -2 2
1 0 -1 2
4 0 -4 2
10-21
2 0 -2 3
9—11
2 9 -3 1

M ed Hensyn til Lærernes S tillin g viste sig ogsaa stadelige
Folger af Hojstolens pekuniære Usikkerhed, idet de dygtigste
iblandt dem ikke kunde holdes tilbage, n a a r noget bedre tilbod
sig, og det ny og usædvanlige i dens hele A and og Virksom
hed gjorde det meget vanstelig at faa dem erstattede. D et er
saaledes foran fo rta lt, at den forste Forstander gik bort efter
et H alv aars Forlob, og at P ro f. F lor selv midlertidig m aatte
overtage denne Post. H an beholdt den, indtil Direktionen i
E fteraaret 1846 fik H aab om at faa den heldig besat med
P astor F r. Helweg, men efterat have nedlagt den opholdt
han sig dog endnu den folgende V inter paa H ojstolen, navn
lig for at staa den ny Forstander bi i Tilvejebringelsen af
offentlige Foredrag paa de maanelyse Loverdage for Egnens
ældre Befolkning, hvilket ogsaa lykkedes, og i den næste V in 
ter 1 847— 8 fortsattes denne n y , heldbringende Virksomhed.
M en denne V inter blev den sidste for flere A ar.
Hojstolen havde i 3 % A ar i længere eller kortere Tid
undervist 100 Elever for største D elen B ondesønner fra S ø n 
derjylland og desforuden paa flere M aader indvirket paa den
nærmeste Omegn. De Forventninger, m an havde knyttet til
den, vare langtfra blevne stuffede, snarere overtrufne. D e hjem
vendte Elever vare Hojstolens bedste T alsm æ n d ; thi F ler-
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tallet af dem skilte sig fra deres Jevnaldrende ikke blot bed
større Indsigt i Landvæsenet, men ogsaa ved en større Fær
dighed i at udtrykke sig baade striftlig og mundtlig ved større
Kjendstab til Naturen og Folkelivet og fremfor alt ved et
højere aandeligt Liv, der vendte sig bort fra det, der
var raat eller flet, gav dem Kjcerlighed til ny Oplysning og
Uddannelse, gjorde dem villige til Opofrelser for det fcelles
Fcedreland og uvilkaarlig prægede sig i deres hele Idre. Trods
alle Omkostninger tænkte derfor ogsaa allerede den flesvigfle
Komite paa Anlæggelsen af idetmindste een lignende Anstalt
til for Mellemflesvig, da det Uvejr endelig brod frem, som alt
ved Højskolens Stiftelse var forudset. Torsdagen den 23.
Marts 1848 om Aftenen kom Efterretningen om det begyn
dende Opror til den, og dermed standsede Undervisningen for
halvtredie Aar. T il om Løverdagen sammenkaldtes et Møde
af Egnens Beboere, hvori man vedtog og underflrev en Adresse,
der udtalte Harme over Oproret, Trostab mod Kongen og O nstet om Afskedigelse af de forræderste Embedsmænd samt Væb
ning og Indøvning af et Landeværn. Adressen blev meget
naadig modtaget af Kongen, der lovede at sende den foronstede Hjælp. Imidlertid drog den største Del af Eleverne for
inden til deres Hjem for der at erstatte det indkaldte unge
Mandstab og bidroge utvivlsomt hver i sin Egn til at vedlige
holde Trostaben mod Konge og Fædreland og det Mands
mod, som snart stulde sættes paa en haard Prøve. Nogle af
dem, som bedre kunde undværes hjemme, bleve derimod tilbage
og toge tilligemed flere af Lærerne og Omegnens Bønder Del
i Vaabenøvelser under Løjtnant Jenssen-Tusch og senere i
Kampen ved Bau. Forstanderen, Pastor Helweg, blev ansat
som Feltpræst, Lærer Pedersen som Dyrlæge og Lærer Mørk
tilligemed flere Elever toge fast Tjeneste som Frivillige og avan
cerede snart til Underbefalingsmænd. Da Major Cirsovius
ankom for ifølge Kongens Lofte at organisere et nordflesvigst
Landeværn, tog han Ophold paa Elevhuset og uddelte derfra
en Del Geværer til Omegnen, men, stjont han med flere
hundrede væbnede Bønder var rykket frem til Heldevad for at
understøtte General Wedell paa Tilbagetoget efter Slaget ved
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Slesvig, blev der næsten ikke Brug for deres Tjeneste.
Tpsterne besatte uden Modstand Nordflesvig og fik den storste
Del af de udleverede Vaaben i deres Hænder. Hojstolens
egentlige Bygninger med alle Samlingerne vare forladte, uden
at der var blevet Tid til at trceffe Foranstaltninger til deres
Sikkerhed. Ikkun Forpagteren, den forhenværende Stcenderdeputerede A. H. Posselt, opholdt sig endnu paa Gaarden.
Prins Nikolaus af Glücksburg, General Baudissin o. fl. højere
schleswig-holsteinste og preussiske Officerer foruden enkelte Med
lemmer af Fristarerne besøgte den, og større Troppeafdelinger
indkvarteredes der, men, uagtet en danst Oplysningsanstalt
syd for Kongeaaen maatte være dem forhadt, toge de dog blot
Videnstabernes Selstabs Kort over Danmark og forsøgte at
tage det store Dannebrogsflag, som paa Festdage vajede fra
den af Eleverne opførte Altan, men som heldigvis var blevet stjult
af en i Byen bosiddende danst Mand.
Mens man i Konge
riget allerede fortalte, at Højstolen var udplyndret eller endog
afbrcendt af de hcergende Fjender, stod den altsaa saagodtsom
urørt, vistnok blot fordi de davcerende Magthavere tcenkte paa
engang at benytte den i schleswig-holsteinst Retning, ligesom
de jo endog betalte den Jord, Kristian 8 havde kjobt til An
læggelsen af et nordslesvigsk Seminarium. Men lede end Høj
stolens Bygninger og Samlinger ingen Overlast af Fjenden,
led den dog alligevel meget under Krigens almindelige Tryk.
Alle Indtægtskilder, selv Forpagtningsafgiften, standsede. De
mange Kreditorer fik ingen Renter, flere bleve utaalmodige og
sendte Opsigelsesbreve og Trusler om at gjore sig betalt ved
Bygningernes Salg. Hojstolens Kasserer, Hr. I . A. Schmidt
i Haderslev, havde just ingen behagelig Stilling. Endelig lyk
kedes det Bestyrelsen mod personlig at gaa i Borgen at faa
den største Del af Gjælden afløst ved et Laan fra Sparekas
sen i Ribe og at betale Renterne ved et Forstud af544Rbd.,
som Komiteen i Kjobenhavn gjorde den 8. M aj 1850, imod
at de stulde tilbagebetales, naar den resterende Forpagtnings
afgift indkom. Under disse Omstændigheder var det en Selv
følge, at de nødvendige Istandsættelser ved Bygningerne ikke
kunde finde Sted. Mange selv af dens nærmeste Venner,

9
tvivlede om, at den nogensinde mere vilde komme i Gang.
Direktionen med dens Formand, Etatsraad Flor, i Spidsen
tabte imidlertid ikke Modet. Han havde set Hojskolen blive
til og kjæmpe sig frem under ligesaa store Vansteligheder. Nu,
da den havde virket i halvfjerde Aar og rundt om i Landet i
sine Elever havde talrige Vivner om den Gavn, den havde
gjort, og fremdeles kunde gjore, naar man vilde opofre noget
derfor, nu kunde han umulig tvivle om, at den jo ogsaa
maatte finde den fornødne Understøttelse til at fortsætte sin
velsignelsesfulde Gjerning.
Da Pastor Helto eg var ansat
som Præst i Haderslev, tænkte han derfor straks paa Ud
nævnelsen af en anden Forstander, og allerede den 22. Maj
1850 skete den foreløbige Aftale med cand. theol. Sofus
Høgsbro, der var født øg tildels opvokset i selve Rødding,
men paa den Tid opholdt sig i Kjobenhavn, bestjæftiget med
historist Studium og Undervisning. Efterat Slaget ved Jsted
havde gjort Udsigterne lysere, blev Høgsbro d. 11. August ud
nævnt til Forstander og den Bestutning taget at forsøge Højstolens Gjenoprettelse fra Begyndelsen af Novbr.; thi det gjaldt
om, at ingen Tid blev spildt, og at Højstolen, saasnart Freden
traadte i Kraft, strak.s kunde staa aaben for Landets Ungdom;
ogsaa den havde sin vel fredelige men dog betydningsfulde
Plads ved Gjenopførelsen af det gamle Dannevirke, ogsaa
paa dens Virksomhed vilde det komme til at bero, om den
vundne Sejr stulde bevares for Efterflægten. Derfor blev al
lerede d. 30. August Landmaaler, cand. pliil. Edv. Thomsen,
som tidligere havde været Lærer ved Højstolen, men som havde
forladt den for at udvide sine landøkonomiste Kundstaber paa
en Rejse i Udlandet og nu havde bosat sig ved Aalborg,
udnævnt til anden Lærer. Flere turde for det første ikke an
tages, da det endnu var meget usikkert, hvorvidt det vilde lyk
kes at faa Højstolen i Gang til den bestemte Tid.
Krigens
Ophør syntes at gaa i Langdrag.
Hæren maatte jo endnu
kjæmpe i Stillingen ved Dannevirke; de unge Sønner kunde
ikke undværes hjemmefra; de store Udstrivninger og den endnu
herskende Usikkerhed bestjæftigede saa stærkt Folks Opmærksom
hed, at Højstolens fredelige Gjerning maatte træde i Baggrun
den. Bestemmelsen var derfor ogsaa, at, hvis der ingen Elever
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kom, skulde de to Lærere holde historiske og landokonomiste Fo
redrag for LEldre. Med stor Redebonhed kom atter den flesvigfle Komite i Kjobenhavn Hojstolens Direktion imode. D.
11. Septbr. lovede den foreløbig for et Aar at ville udrede
de to Lærerlonninger med 800 og 600 Rbd., og d. 11. Oktbr.
tog Hogsbro Ophold paa Hojstolen for at modtage de Elevan
meldelser, der mulig vilde ste, og træffe de fornødne Foran
staltninger til dens Gjenoprettclse. I de forste Dage af Novbr.
ankom Landmaaler Thomsen, lidt efter lidt havde der til Trods
for de ugunstige Omstændigheder meldt sig 5 Elever, Samlin
gerne vare eftersete og saavidt muligt befriede fra de Spor,
Tidens Tand havde efterladt, de uundgaaeligste Jstandsættelser ved Bygningerne bleve foretagne, Brænde anstaffet og de
øvrige Forberedelser trufne, saa Hoistolens Gjenaabning kunde
ansættes til Tirsdagen d. 19. Novbr. 1850.
Ved Solopgang hejsedes atter i flere Embedsmands,
Bonders og Elevers Nærværelse det fra Tysternes Hcender
frelste Dannebrogsflag paa sin gamle Plads og hilsedes med
Jngemanns Danncbrogssang og nogle Ord af en af Direkto
rerne, Pastor L. C. Hagen, som mindede om, at det nu i flere
Henseender atter dagedes over Danmarks Rige. Efterhaanden samledes et Antal af 70 til 100. Endog fjerntboende
havde ikke af den morke, regnfulde Tid og de daarlige Veje
ladet sig afholde fra atter at begive sig til det gamle Mode
sted og gjensaa nu hinanden med Gloede efter Tidens mange
og store Omstiftelser. Forstander Hogsbro indviede Hojstolen
til dens fornyede Gjerning ved en Tale, der sogte at stildre
den Tids aandelige og materielle Kaar, da den blev stiftet, og
at vise, hvorledes den ny Tid, hvori den igjen kaldtes til Live,
dannede en fuldkommen og, idet dens lyse Sider langt overveiede de morke, baade en glcedelig og forjcettelsesrig Modsæt
ning til hin gamle, men tillige hvorledes den med de storre
Goder ogsaa bragte en storre Forpligtelse saavel for ZEldre
som Angre til at erhverve sig den Oplysning, uden hvilken de
ikkun vilde være dode Lemmer paa det store Folkelegeme. (Ta
len er trykt i „Dansteren, udg. af Pastor N. F. S . Grundt
vig d. 14. Decbr. 1850" og i særskilte Aftryk). Ogsaa ved
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Middagsbordet herskede en livlig og fortrøstningsfuld fædrelandstsindet Stemning, som gav sig tilkjende i Tale og Sang.
Navnlig udtalte en af de tidligere Elever, M . Broderfen fra
Vallum, sin inderligste Tak til Stifterne for alt det gode, han
havde modtaget paa Højstolen, tilligemed en varm Opfordring
til de flesvigste Bonder at sende deres Sønner derhen. Prae
sterne Hagen og Berg havde flrevet Sange i Anledning af
Dagen, og ligesom den første havde aabnet Festen, faaledes
endte den sidste den med nogle Ord under Dannebrog og til
dets ALre. Det frejdige Haab til Fremtiden blev, idetmindste
forfaavidt det angik Højstolen, heller ikke stuffet. Endnu inden
Krigens Ophor kom 3 Elever til, og, medens ellers Sommerhalvaaret altid kun havde omtrent det halve af Vinterhalvaaret, havde det i 1851 ncesten det dobbelte og mere end noget
tidligere Sommerhalvaar. Dette var et tilstrækkeligt Vidnes
byrd om, at de mellemliggende Aar ikke havde svækket Hojstolens Betydning, og maatte atter vække Medborger es Opmærksom
hed og Deltagelse for den.
Im idlertid havde den lidt
et stort Tab ved Etatsraad Flors Rejse i *'
^
Maaned; thi, da Direktionens Medlemn
spredt og ingen nærmere ved Højstolen
han ligesom været det forbindende Baand meuem oem movyr- i
des og mellem dem ogHøjstolens Lærere. Efter hans B o rt- | >"
rejfe var der ingen af de andre, hvis øvrige Forretninger til'
lode dem a t anvende saamegen Tid paa Hojstolens Anliggen- %''■
der, og Lærerne maatte verfor ofte paa egen Haand se at hjælpe ^
sig, som de kunde. Under deres Ophold i Kjobenhavn i Som 
merferien 1851 erholdt de store Gaver t Bøger fra flere P r i
vate og navnlig fra næsten alle Kjøbenhavns Boghandlere,
fra det oldnordiste Museum en Samling Oldsager, fra Krigs
ministeriet 50 Geværer og 5 Rifler, fra det kgl. Laudhusholdningsselstab Lofte om 200 Rbd. for Aaret 1851 til Landvæsensfagets Fremme, fra Undervisningsministeriet om 300 Rbd.
for det samme Aar og fra den flesvigste Komite om 2200
Rbd. aarlig i 2 Aar fra 1. Novbr. 1851 at regne til Løn
ning for 4 Lærere, nemlig 2 foruden de alt værende. Men
Komiteen underrettede nu tillige Direktionen om, at de i sin
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Tid indkomne Bidrag vilde vcere opbrugte med de tilsagte
4400 Rbd., og at den ikke ud over det angivne Tidspunkt
havde Haab om Tilvejebringelsen af videre Bidrag til Anstal
tens Vedligeholdelse, men at det maatte vcere overladt til Be
styrelsen itide at vcere betcenkt paa at søge den sikret paa en
eller anden Maade. Efter Indstilling fra Forstanderen antog
Direktionen derpaa cand. pharm. Theodor Schiøtz til Lcerer i
Naturvidenstaberne og cand. phil. Gotfred Rode til Lcerer i
Sprog og Sang, hvilke Fag de andre Lcerere i det forløbne
Aar havde besørget, saagodt de kunde, foruden deres egne, de
historist-statististe og matematist-landokonomiste. De tiltraadte
deres Poster ved Vinterhalvaarets Begyndelse 1851; men den
sidste havde kun midlertidig modtaget den, indtil cand. theol.
Jens Lassen Knudsen, for hvem den egentlig var bestemt,
kunde komme. Dette stete ved Vinterhalvaarets Begyndelse
1852, og cand. phil. Rode forlod da Højstolen, hvor han t
det forløbne Aar havde virket som en sjelden nidkjær og bega
vet Lcerer, for i Kjobenhavn at fuldende sine Studier.
Fra Efteraaret 1851 havde Højstolen altsaa ikke blot faaet
sit tidligere Antal Elever, men ogsaa sit tidligere Antal Lcerere.
Den var nu igjen i sin fulde Virksomhed og i det vcesentlige
sikret for 2 Aar. V i ville da noget nærmere betragte denne
Virksomhed, saaledes som den har udviklet sig siden dens
Gjenoprettelse den 19. Novbr. 1850, og som Grundlaget
for den først og fremmest Eleverne.
I den følgende Fortegnelse tilkjendegiver * f o r a n N a v 
net, at Eleven fra Højstolen har modtaget et Scet kemifle
Redstaber ef t er Na v n e t , at Eleven ved Højfiolens Hjælp
er anbragt hos en Landmand i Skotland, ef t er Hj e ms t a v 
nen, at den ligger syd for Kongeaaen, altsaa i Sønderjylland,
f or an Fader ens el l er Pl e j e f a d e r e n s S t a n d , at han
er Aktionær i Elcvhuset.
Benævnelserne Ga a r d ma n d og
G a ar dej er ere brugte om Forældre fra Kongeriget overens
stemmende med det statististe Tabelværk, der med hint Navn
betegner Ejerne af 1—12 Tdr. Hartkorn og med dette af
over 12—20 Tdr. Har tf. Hvad Hertugdømmet angaar, har
en saadan Adstillelse ikke kunnet gjøres.
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N a v n e n e ere opforte i den O rd e n , hvori Eleverne ere
anmeldte, undtagen de 3 sidste, hvoraf N r. 78 har den af konst.
Borgem ester Kjcer i T onder givne F rip lad s, N r. 79 og 80 2
af de ved Landm andsm odet i Kjobenhavn i O ktbr. 1852 givne
3 Fripladser.
H j e m s t a v n e n er af Vigtighed for derved a t bestemme,
hvor megen Anerkjendelse H ojstolen har funvet i den nærmeste
Om egn, hvor den m aa antages at vcere bedst kjendt, og hvor
vidt den har form aaet ved ogsaa fra Landets fjernere Egne at
drage Elever til stg at lade det komme til en Vekselvirkning
mellem de forstjellige P rovinser. H ertil kommer den særskilte
In teresse, som det har at se, hvorvidt S p ro g e ts Grcendseegne
have benyttet sig af den Lejlighed, her er givet til Erhvervel
sen af folkelig og fcedrelandfl Dannelse. O rd n e vi da Hjem 
stavnene efter A m ter, faa vi folgende R esu ltat:
A m t.
H a d er sle v ............
Sonderborg med det
augustenb. Distrikt
T o n d e r ................
Lygumkloster . . .
F le n sb o r g ............

An
tal.
S6

R i b e ...................
Ringkjobing . . .
V e i l e ..................
Skanderborg . . .
T h is te d ................
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O d e n s e ................
S vendborg . . . .
M aribo . . . . . .
P r a e s t o ................
S o r o ...................
Kj obe nhavn. . . .
F red eriksb org. . .
S ta d e n Kjobenhavn

2
2
2

f'Osteramtet 14
j.V esteramtet 12
fWS. . . . 5
(.S u n d eved 2

F ra Hertugdøm m et S le s v ig
s^Syd for K ongeaaen 10
(.Nord for K ongeaaen 9

38

6

4

1
1
Fra de norrejyske Amter . 31

1

1
1
1

1
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Rodding Højskole blev anlagt i den midterste og nordligste
Del af Haderslev Amt og tildels paa Ribe Amts Grund for
derved at staffe den et sikkert Fodfæste i den danste Befolk
ning i disse Amter og tillige for ved den blandede Admini
stration at sikre den mod den tyste Embedsstands Overgreb.
Vel horer den ncermeste Omegn til den mindre bebyggede og
mindre formuende Del af Landet, men den ligger paa den an
den Side omtrent midt mellem de rigere Ost- og Vestegne,
og Hojskolen er derfor ogsaa bestandig blevet besogt fra begge
Steder. I Begyndelsen vare Eleverne næsten alle fra de 2
nævnte Amter, men efterhaanden, især efter Krigen, ere de og
saa komne fra fjernere Egne. Imidlertid vedbliver den storste
Del bestandig at være fra hine nærmestliggende Amter, af
de 80 nemlig 45. Tager man Hensyn til, at den aller
nærmeste Omegn af den anførte Grund ikke saa vel er
istand til at benytte Hojstolen, og at denne egentlig kun er
bestemt for de mere begavede blandt Ungdommen, vil dette An
tal mer end tilstrækkelig bevise, at d e n s G a v n o g H e n s i g t s mæssighed er paaskjonnet af dem, der i Almindelighed maa
antages at fjende den bedst. Med Hensyn hertil fortjener det
og særlig at fremhæves, at idetmindste 10 af de foranforte
Elever ere Brødre til tidligere, at der især kommer Elever fra
de Sogne, hvor gamle Elever opholde sig, og at der blandt
de nærmestboende Elever f. E. i dette Halvaar findes en Mand
paa 27 Aar, der har gjort alle Felttogene med, og en paa
29, der er Gaardmand og hellere har villet leje sine Jorder
ud til fremmede end undvære den Oplysning, han vivste Hoj
stolen kunde give. A f alt dette turde det dog vel være ind
lysende selv for dem, der ikke have Lejlighed til daglig at glæde
sig ved Elevernes Opmærksomhed, Flid og Fremgang eller For
ældrenes Tilfredshed og Taknemlighed, at Hojstolen mer end
almindelig har vundet den nærmestboende Befolknings Tilliv.
Selv de enkelte Elever, som, enten fordi de manglede Evner
eller Lyst, eller fordi de for tidlig maatte gaa bort, ikke have
haft det Udbytte, som man ellers kunde ventet, selv de ville
dog som oftest ved en nærmere Betragtning vise kjendelige
Spor af den Gavn, Hojstolen har været til ogsaa for dem.

s
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Ser man hen paa Eleverne fra de fje r n e r e Egne, da vi
ser det sig, dels at de ere i Tiltagende, dels at de forffjellige
Provinser ere repræsenterede. Det forste kunde synes paafal
dende, da der jo hvert Aar er kommet ny Bondehojsioler om
kring i Landet; men det er en naturlig Folge af, at Rodding
Hojftole endnu er den eneste, der blot nogenlunde svarer til
sit Navn, medens ncesten alle de andre ere anlagte paa at
stutle vare et Slags Miodelstoler, en noget udvidet Fortsattelse af Almuestolen. Derfor er der ogsaa allerede i dette
Halvaar indtruffet et Tilfcelde, som vistnok vil blive hyppigere,
at en Elev, der har gaaet i en af disse andre hojere Bonde
stoler, er kommet til Rodding for end mere at uddanne sig,
og heri turde man maaste se Spiren til et nyt, i og for sig
naturligt og vistnok meget onsteligt Forholv, at der i hvert
Herred eller Amt udvikler sig en Middelstole, hvorfra de mest
begavede kunne gaa til en virkelig Folkehøjskole. Hvormegen
Betydning et saadant fcelles Modested for begavede unge
Mcend af Bondestanden fra Landets forstjellige Egne vilde
have, har allerede Rodding Hojstole i al sin Ringhed haft Lej
lighed til at erfare, og det er noget, som enhver kan vide, der
i längere Tid har opholdt sig ved en af Landets hojeste Dan
nelsesanstalter, kun at det i langt større Grad maa vcere T il
faldet for de Stander, hvori de fleste provinsielle Ejendomme
ligheder have holdt sig. Eleven vil navnlig faa ligesom et le
vende Billede af det hele Folk, isar naar der tillige findes
Reprasentanter for de andre Stander, fole sig som et Led
af det, klarere opfatte sin Plads i det og anspores til en virk
sommere Opfyldelse af sine Pligter mod det.
Endnu større bliver Vigtigheden af en saadan falles folke-,
lig Dannelsesanstalt, naar den ligger i en Egn, hvor et andet
magtigere Folk grandser nar til og truer med at overvælde
og tilintetgjore det mindre, thi ikke blot bliver den derved let
tere tilgjangelig for denne Egns Ungdom, men det fadrelandste
Liv og Lys, som der har sit Hjem, vil ogsaa gjennem allehaande andre Paavirkninger isar udbrede sig til Omegnen og
saaledes virke, hvor Faren for dets Udflukkelse er störst. Paa den
Tid Rodding Hojstole blev anlagt, kunde den ikke godt lagges
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sydligere, og man bar tilfreds, ttaar den blot kunde styrke
Danstheden t Nordslesvig. Det var ogsaa saagodtsom udeluk
kende derfra og fra Ribe Amt, den fik sine Elever. ( I hele
dette Forhold maa det nemlig erindres, at, skjont den største
Del af Ribe Amt ligger nord for Kongeaaen, omfatter det ogfaa folkerige Strcekninger sonden for denne lige til det
danste Sprogs Grændser ja ud derover, og at der selv i Byer,
som ellers ganste høre til Hertugdømmet Slesvig, kan bo
enkelte Indbyggere paa riberhusist Grund, faa at denne søn
derjyske Del af Amtet i national og sproglig Henseende maa
regnes lige med de tilgrcendsende Dele af Hertugdømmet Sles
vig). Nu ere Forholdene meget forandrede; nu er det utvivl
somt, at det vilde være bedst, at Højstolen laa i Midten af
Slesvig, f. E. ved Flensborg Fjord, at sige, naar man havde
den tilstrækkelige Kapital til at begrunde og vedligeholde den i
det væsentlige som en Privatanstalt; dens Gavn for det danste
Folkelivs Bevarelse paa dets Grændse vilde da være ubereg
nelig; den vilde først da være i Stand til ret at kunne bøde
paa den Skade, som den i Angel efter dens Forbillede og ved
Ridderstabets Understøttelse grundlagte tyste Folkestole g jø r*);
men indtil en eller anden meget sormuende og sædrelandstsindet
Mand fljænker den dertil fornødne betydelige Sum, vil det
vistnok kun blive et fromt Onste. Rødding Højstole maa der
for uagtet sin nordlige Beliggenhed mere og mere søge at
drage Elever til sig fra de sydlig ere Egne, og, stjønt dette
har sine store Vansteligheder, synes den sidste Tid og navnlig
det sidste Halvaar i denne Henseende at love en bedre Frem
tid, idet der fra Mellemflesvig findes ikke mindre end 9, hvoraf
rigtignok de 3 have Fripladser, men som dog ogsaa uden dem
udgjør et T a l, der langt overgaar de tidligere Halvaars.
*)

Denne Skole i Orsberg, Testrup Sogn,
indviedesi Efteraaret 1845
af den davarende Amtmand Scheel i Gottorp Amt. Dens Forstander
var en Skolelarer Jorgensen, der senere
optraadtesom en asdemest
asgjorte Schleswig-Holsteinere. Eleverne komme daabe fra Tysk
land, Holsten og Slesvig. I 1848 fulgte 2 af Larerne og nasten
alle Elever, dels som frivillige, dels som udskrevne, Oprorets Fane.
Skolen gjcnoprettedes efter Krigen under en as disse Larere oa har
efter Belejringstilstandens Ophor igjen faaet et betydeligt Antal
Elever. Om dens Aand kan der ingen T v iv l vare.

2*
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Der kan neppe være Tvivl om, at deres Eksempel bil blive
efterfulgt af Naboer og andre Bekjendte. Jdethele har Hojskolen ikke ophort fortrinsvis at blive besogt fra Sonderjplland
(Hertugdommet Slesvig og de til Ribe Amt horende Distrikter
sonden for Kongeaaen). A f de 80 vare nemlig 48 derfra,
38 fra Hertugdommet og 10 fra den paagjældende Del af
Ribe Amt. Paa samme Tid som Hojffolen strcebcr indadtil at
danne et oplyst, kraftigt, selvbevidst Folk, stræber den udad til
at danne et stcerkt og levende Værn.
Endnu i een Henseende er det værd at lægge Mærke til
Elevernes Hjemstavn, nemlig for at bestemme, hvorvidt Hojsiolenkan gjoreKrav»paaUnderstøttelse fra Kongeriget. Den
betragtes undertiden som en blot slesvigsk Anstalt, der stal bestaa alene ved Slesvigernes Hjælp. Lette har hidtil saa langt
fra vceret Tilfceldet, at det tvertimod i Scerdeleshed er Konge
riget, den stylder sin Tilvcerelse, og heri er intet urigtigt. Selv
om den udelukkende laa paa slesvigst Grund og udelukkende
fik sine Elever derfra, kunde den efter Billighed gjore Krav
paa Kongerigets baade aandelige og pekunicere Understøttelse,
saavist som det er i Slesvig, at Kampen mellem Danst og
Tyst altid har staaet og fremdeles stal staa; men mev uom
tvistelig juridist Ret kan den gjore det, naar den ikke blot har
nogle af sine Bygninger og Jorder paa Ribe Amts Grund,
men har hele sin Ejendom i Ribe Bispedømme og faar over Halv
parten af sine Elever fra Kongeriget, af de 80 nemlig 42.
Hermed stal det dog ingenlunde være sagt, at Slesvigerne og
navnlig den siesvigste, i Almindelighed velhavende, Bondestand
ikke kunde og burde gjore mere for den; men Erfaring leerer
overalt, at det kun er oplyste Folk, der formaa at statte Op- m
lysningens Vigtighed, og derfor er denne Mangel paa Pengeunderftottelse fra Bondestandens Side ikkun et Bevis mere
paa Hojstolens Nødvendighed.
Hvad For æl dr enes S t a n d angaar, viser det sig, at
Eleverne fortrinsvis tilhøre Gaardmandsklasfen. Dette har væ
ret Tilfældet fra Begyndelsen, men er efter Gjenoprettelsen
blevet noget mindre fremtrædende, idet de andre Stænder og
navnlig Præstestanden have vist en stigende Tilbøjelighed til at
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benytte Højstolen. Den har heller ikke udelukkende bæret
bestemt for Bondestanden, ligesom! den heller aldrig har kaldt
sig en Bondehojstole, men derimod enFolkehojstole, idet der
i Planen udtrykkelig bemærkedes, at den kaldtes saa, fordi
Medlemmer af enhver Stand kunde faa Adgang til den, om
den end nærmest anlagdes for Bondestanden og især af denne
ventede fine Elever. Den er ifølge fin hele Indretning at
betragte som en Realhojstole, der ligesaavel passer for Borger
som for Bonde, og ikkun i een Retning er den nærmere knyt
tet til den sidste, idet der meddeles Undervisning i Landvæsens
fagene ^ foruden de almindelig dannende Fag; men den Elev,
der skulde finde disse overflødige for sig, vil finde Sysselsæt
telse nok med de andre. Heller ikke er den Maade, hvorpaa
disse behandles, saaledes, at den ikke flulde kunne svare til de
andre Stænders Fordringer. Den forudsætter vel ikke flere
Kundskaber end dem, der med almindelige Evner kunne er
hverves i en nogenlunde god Almuestole, men derfor behøver
Oplysningen, den giver, hverken at blive lav eller overfladist.
Saaledes som Forholdene i Slesvig vare, da Højstolen blev
stiftet, var det naturligt, at der næsten kun fra Bondestanden
kunde ventes Elever. Men selv uden disse specielle Forhold
maatte man forudse, at Borgerstanden vilde holdes tilbage af
det Beflag, det bestaaende Lavgsvæsen gjor paa den unge
umiddelbart efter Konfirmationen, og saavel den som de andre
Stænder ved Skolevæsenets bedre Indretning for dem samt af en
vis Fordom mod Bondestanden og den Oplysning, der kan bydes
den. Imidlertid er det dog mere og mere blevet anerkjendt,
at ogsaa andre Stænder kunne være tjente med at sende deres
Sønner til Højstolen, og af de 80 vare 52 Sønner af Gaardmænd, 11 af Præster, 8 af Gaardejere, 3 af Haandværkere, 3 af Skolelærere, 2 af Godsejere og 1 af en civil Em
bedsmand. De vare alle fra Landet, undtagen 2 Præstesønner
og 1 Haandværkersøn, der havde deres Hjem i Kjøbstæder. Det
er godt, at derer mange Bondesønner, men det er ogsaa godt,
at der er Sønner af andre Stænder; thi der findes i mange
Henseender en sørgelig Kløft imellem dem, som et ungdomme
ligt Samliv er vel stikket t il efterhaanden at udjævne.
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Med Hensyn til A ld e re n , hvori Eleverne komme, har
Forholdet vceret dette:
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Jfolge den oprindelige Plan staar Hojstolen kun aaben
for Konfirmerede, men indenfor denne Grændse lades fuldkom
men Frihed. De fasteste Elever ventede Planen i Alderen fra
det 16 til 18 Aar, men foruden Undervisningen for dem vilde
den indrette en færstilt for de fuldvoksne Karle og Mænd,
som «matte mælde sig. En saadan Deling af Eleverne har
imidlertid ingensinde vist sig nodvendig, hvorimod det har været
en Selvfolge, at der er dannet forstj ellige Partier af de mere
og mindre dygtige i de Fag, hvor Undervisningens Bestaffenhed krævede det, og at der aldrig er lagt de fuldvoksne Mænd
Hindringer i Vejen for at fritages for de Læregjenstande, de
onstede. Uagtet flere af de yngste Elever have været blandt
de dygtigste, maa man i Reglen onste, at Alderen snarere er
over end under 17 Aar. Jo modnere de blive, des bedre
kunne de folge med Undervisningen, des mere Lyst have de til
at benytte Tiden, og des mere paastjonne de Opholdets Vig
tighed for dem. For gamle blive de ikke let.
Angaaende O p h o l d s t i d e n vil det af den foranstaaende
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Fortegnelse, n a a r det bemærkes, at de anførte M aaneder ere
at tage med i Beregningen, ses, at af de 4 3 , som siden K ri
gen have forladt Hojsiolen, har 1 kun opholdt sig i 3 M a a n e 
der (p a a G ru n d af h an s Faders D o d ) , 15 t 1 H alv aar, 22
i 2 H a lv a a r og 5 i 3 H a lv a a r. Ifø lg e P lan en siulde et fuld
stændigt Lærekursus omfatte 2 A a r, men saaledes at hvert
H a lv a a rs Undervisning dog udgjorde et felvstceudigt mindre
Hele. D a Erfaringen imidlertid snart viste, at det kun var en
ganste enkelt Elev, der blev i 2 A a r, og at det endog var
faa, der bleve i 3 H alvaar, indstrcenkedes Undervisningen i de
fleste F ag saaledes, at den kunde fuldendes i 2 H a lv a a r, og
dette er t Reglen den korteste Tid nogen Elev bor blive, hvis
han vil hofte den rigtige F ru g t af sit O phold. J o længere
han bliver, des lettere kan han naturligviis folge med, og der
for vil det sidste H a lv a a r altid være ulige gavnligere end det
første. M ange burde vistnok blive endnu længere, men det har
hidtil været meget vanflelig at faa Forældrene til at gjore de
dertil fornødne Opofrelser.
Fordelingen i de forfljellige H alv aar har været denne:

Halvaar.

Lærerantallet.

Elevantallet.

1850— 1
1851
1851 — 2

2
2
4

6—8
12-15
3 3 — 35

1852
1852-3

4
4

2 1 — 25
38

Sam m enligner man denne Tavle med den S . 6 over
H alvaarene før Krigen, er for det forste det ringe Elevantal
t V intren 1 850— 1 paafaldende, men G ru n den dertil er alle
rede forklaret at ligge i de daværende Krigsforhold.- Dernæst
vil det ses, at allerede i det næste H a lv a a r var der til S t a 
dighed flere Elever, end der havde været i nogen af de tid
ligere S om re, og i V intren 1 8 5 1 — 2 v ar Antallet ligeledes det

24

største, bet nogensinde havde vceret, med Undtagelse af den enestaaende Vinter 1845—46. I Somren 1852 var det ncesten
dobbelt saa stort som i Somren 1851, endsige da som i de tid
ligere, et glædeligt Bevis paa, at Gavnligheden af at blive i
2 Halvaar nu blev mere anerkjendt. I denne Vinter 1852—3
er der endnu flere end i forrige, og det, selv om man ikke med
regner de 3 Fripladser, et Resultat, der vinder meget i Betyd
ning, naar man tager Hensyn til, at der i dette Halvaar for
forste Gang erlægges ctt særskilt Betaling for Undervisningen.
Saaledes har Hojstolen siden dens Gjenoprettelse været t ett
bestandig Opkomst og ikke alene naaet det Trin, den indtog for
Krigen, men endog overstredet det, og det er at haabe, at den
ved Medborgeres Velvillie maa sættes i Stand til at fort
sætte den begyndte Udvikling.
Angaaende selve U n d e r v i s n i n g e n er i det væsentlige
fulgt den tidligere Plan. Det er ett Grundsætning ikke at
tage saameget Hensyn til de mindre Begavede som til de bedre
Hoveder, de livlige og videbegjærlige Naturer; thi paa dem
kommer det i Grunden altid an, hvad Vej hine slaa ind.
Men Læreren maa ikke vælte Arbejdet fra sig over paa Ele
verne. Han maa komme dem troede og hjælpe dem frem ved
at bearbejde Stoffet saaledes, at det ikke blot naturlig fojer
sig til det, der allerede er deres aandelige Ejendom, men ogsaa
tiltaler dem og driver dem til med ett indre Lyst at gaa videre.
Det Arbejde, der kræves af dem, maa være et saadant, at det
ikke foles som et besværligt Tryk, men som en kjær Sysselsættelse,
som noget, der udfylder den Trang til Udvikling, der i større
eller mindre Grad er givet alle. Derfor er det nødvendig, at
der maa være mange daglige Undervisningstimer; men den 4
Tid, der ikke medgaar dertil, er da ogsaa ganske anderledes
Elevernes egen, end den ellers plejer at være. Lektielæsningen
maa for største Delen bortfalde og fri Foredrag med dertil
knyttede Samtaler og Repetitorier træde i Stedet. Trykte
Boger bruges i Neglen kun som Midler til at understotte det
mundtlige Ord, som Gjenstande for en aldeles frivillig Hjemmeflid. Diktat soger man at undgaa, hvor det ikke er ube
tinget nødvendigt, da det tager megen T id , og de ofte fejl-
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fulde eller dog utydelige Hæfter sædvanlig kun yde en bedragerisk Nytte.
Overhovedet er det jo ikke fa am eg et Kundstabsmassen som Aandsopvækkelsen, Hojstolen lægger an paa.
Men en Folge af denne Undervisningsmaade er det ogsaa, at
Hojstolen ikke har kunnet hjælpe sig med mindre end 4 Særere;
thi det kan ikke være nok, at de have en blot overfladisk Kund
skab til de dem overgivne Fag. De maa have et saadant Herre
domme over dem, at de ikke ere afhængige af de almindelige
Haandboger, der kun altfor ofte tilsidesætte almindelige pæda
gogiske Hensyn, endsige da saadanne særegne, som her ere at
tage. Læreren maa kunne rive sig los fra meget, som man
hidtil har lagt Vægt paa, og fremdrage andet, som hidtil er
sat tilside, han maa kunne gjore et Udvalg paa een Gang over
ensstemmende med Videnstabens Aand og Elevernes Udvik
lingstrin. Og dette er hverken let eller hurtig gjort, saa den
samvittighedsfulde Lærer vel kau have Krav paa, at man bedommer hans Arbejdes Omfang efter andet end det blotte
Timetal, han har at undervise i. Enhver ved jo desuden, at
det er ulige lettere at hore eu Lektie end at holde et fr it Fo
redrag. Saalænge de Fag, som hidtil og vistnok med Rette
have været ansete for nodvendige, stulle læres ved Hojstolen
og det ikke blot af Navn men t Virkeligheden, saalænge er det
derfor uundgaaelig at have 4 Lærere.
Det er allerede omtalt, at Planen beregnede en fuldstæn
dig Undervisningsrække paa 2 Aar, men tillige at Erfaringen
efterhaanden tvang til at indstrænke den til 1 Aar. De Fag,
med hvilke det var vansteligst at træffe en saadan Forandring
uden altformegen Skade for Undervisningen, de historifi-statististe, blive dog ogsaa fra dette Efteraar foredragne saaledes,
at der er Haab om at fuldende dem t Lobet af 2 Halvaar.
A f fremmede Sprog var oprindelig kun Tyst optaget blandt
Læregjenstaneene, og af praktifle Hensyn maa det anses som
uundværlig; men under og ester Krigen er Forbindelsen med
England blevet saa mangfoldig, at det var nodvendig ogsaa
at optage dette Lands Sprog. Dog vil enhver Elev uden
videre Hindringer kunne erholde Fritagelse for hvilket af dem
han onster.
Da Hojstolen maa betragtes som en folkelig og
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ikke som en kirkelig Opdragelsesanstalt, har den egentlige Re
ligionsundervisning aldrig haft Plads paa den uden i histo
rist Form. Vel foredrages Religionernes og navnlig den kri
stelige Kirkes Historie af Hensyn til Elevernes Tarv ikke län
gere scerstilt, men den indtager ikke desmindre en betydelig
Plads i den hele Undervisning, og, forsaavidt man alligevel
stulde savne sceregne Religionstimer, maa det bemcerkes, at det
bestandig har vceret og er Skik, at der hveranden Sondag, naar der
ikke erFormiddags Gudstjeneste i Sognekirken, i Elevernes Forsam
lingssal forelceses enPrcediken, ledsaget af Psalmesang, ligesom det
jo er en Selvfolge, at den af levende Kristendom gjennemtrængte
Lcerer paa mange Maader vil komme til at paavirke Eleverne
religiost baade i sin Undervisning og i sin Omgang med dem.
Undervisningstimerne ere nu saaledes fordelte: Historie
8 Timer ugentlig, Fædrelandets Bestridelse eller Statistik 3 T.,
Danst 6 T., Sang 3 T., Naturvidenstaberne 10 T., Landvæsen 4
T., Matematik, geometrisk Tegning og Landmaaling 6 T., Gym
nastik 4 T., Engelst 3 T. og Tyst 3 T. Da dette Timeantal ( 8 - 9
T. daglig) vil forekomme mange for stort, maa det erindres,
at Arbejdet, som foran udviklet, mere hviler paa Leereren end
Eleven, at mange ere fritagne for Sang, Engelst eller Tyst,
at Gymnastiken forfrister Aand og Legeme og at der mellem
hver Time gives 10 Minuter fri.
H i s t o r i e n maa ifølge Højstolens Ojemed være et Hoved
fag. Den aabner Ojet for Menneskelivet, saaledes som det
rører sig saavel i de enkelte Personligheder som i de enkelte
Folkeflag, men tillige saaledes som det gjennem Tiderne har
udviklet sig til sin nuværende Skikkelse. Derved maa ikke blot
Sansen kunne vækkes for den rette Opfattelse og Bedømmelse,
af den mennestelige Aands forstjellige Atringer eller af de nu
værende Tilstande, men Sindet maa kunne forædles og opløf
tes ved Synet af den højere Styrelse, som trods al Mod
stand baner Vejen for det sande og gode, og Villien styrkes
til fra den Plads, der er den enkelte anvist og nu først ret
kan forstaas og kjendes af ham, at virke med Trostab i og for
den hele Udvikling. I Almindelighed deles Historien i 3 Ho
veddele, Verdens, Kirkens og Fædrelandets, og den blev og-
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faa forhen foredraget i denne tredobbelte Form; men, ffjont
al Udvikling ffer sporadisk, og ffjont man i meget maa over
lade det til Livet selv at bringe den fornodne Orden og K lar
hed, maa man dog snarere frygte for, at Hojskolen byder sine
Elever altfor stor en Mangfoldighed af Lceregjenstande end det
modsatte, og derfor vogte sig for at dele, hvad der lader sig
forene til een Gruppe. A f denne Grund er siden Skolens
Gjenoprettelfe Kirkens Historie foredraget i Forening med Ver
dens og fra den Tid, Kristendommen blev indfort i Fcedrelandet, tillige i Forening med dettes.
Der lcegges an paa at
fremstille baade Personer og Folkeflag, Begivenheder og T il
stande med saadanne betegnende Enkeltheder, at de kunne staa
levende for Anskuelsen, og som de Haandboger, der i denne
Henseende synes mest passende for Eleverne, henvises til Allens
store Fædrelandshistorie og Nosselts historiste Lcesebog, oversat
af B rix . Desuden benyttes i selve Timerne flittig saavel de
almindelige Landkort som historiste K ort over den gamle V er
den, Middelalderen og den nyere Tid (iscer Kruses) og A f
bildninger af Egne, Mindesmærker, Vaaben, Redstaber, Begi
venheder, Personer o. a. l. Foredragene over Nordens O ld 
tid, som paa Grund af dens folkelige Betydning ere temmelig
udforlige, understottes af en lille Samling Oldsager fra Stenog Broncealderen, og hvert Aar udgraves desuden under Lcererens Tilsyn Gravhoje i Omegnen, for derved at stjarpe Elever
nes Opmcerksomhed og Interesse for saadanne Mindesmcerker.
I nøje Forbindelse med Historien staar S t a t i s t i k e n eller
Bestridelsen af Folkenes nuvcerende Tilstand. Dette Fag blev
foredraget i Hojstolens forste Halvaar, men senere saagodtsom
flet ikke, indtil det igjen blev optaget ved dens Gjenoprettelfe
efter Krigen, men dog kun angaaende Fcedre l a n d et. A t
kjende dette maa anses nødvendig for enhver, der vil leve med
og for det, og en livlig Skildring af det kan ikke andet end
vcere et af de bedste M idler til at vcekke en virksom Fcedrelandskjcerlighed i den unges Sjcel. Der gives en Dannelse,
som iscer gjør den unge fortrolig med fremmede Lande og fjerne
T ider, saa han trader ud i £ibet uden at kjende de Forhold,
hvorunder han stal bevcege sig, eller det Folk, hvorfor han stal
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arbejde; men en saadan Dannelse er fjern fra Hojskolens For
maal. Den stroeber at gjore den unge hjemme t hans egen
Tid, eget Land, eget Folk og egen Virksomhed. Derfor maa
der ogsaa holdes udforlige Foredrag over Fcedrelandets Be
folkning, dets Herkomst, Sprog, Religion, Oplysning, Soedcr
og Skikke, over de forstjellige Stcender, deres Nceringsveje og
indbyrdes Forhold, over Statens Forfatning og Forvaltning
(derunder navnlig over de forstjellige Ovrigheder, Kommunalvcrsenet, Bestatningen o. s. fr.). Disse Ting maa ikke frem
stilles fra et ensidigt Partiftandpunkt. Hojstolen stal ikke danne
blinde Fanatikere, men oplyste, samvittighedsfulde Statsborgere.
Den stal give Eleverne et saa tro Billede som mulig af de
virkelige Forhold, den stal gjore dem opmcerksvm paa de for
stjellige Opfattelser som findes, fremhceve de vigtigste Grunde,
der anfores for og imod, soge at vcekke Sansen for de for
stjellige Sporgsmaal og Interessen for deres Losning, og ved
at udvikle deres Evner, baade Forstandens og Hjcertets, give
dem Midlerne dertil, men selve Losningen stal den ikke give.
Den maa de give sig selv. Forst saaledes bliver deres «ånde
lige Liv virkelig deres Ejendom, forst saaledes kunne de en
gang som selvstcendig tcenkende og handlende Mcend trcede ind
i Borgerlivet. Det gjcelder overalt, men fremfor alt som Lee
rer for Ungdommen, at have en fuld og urokkelig Tilliv til
Sandhedens ved sig selv sejrende Magt. — I dette Fag be
klages meget Savnet af en for Eleverne passende Haandbog.
De henvises til saadanne Skrifter, som om enkelte Punkter ha
ves i Hojstolens Bogsamling. Hvor Gjenstanden egnede sig der
til, er det ikke saa sjelden lykkedes at bringe Eleverne til selv at fortcrlle, hvad ejendommeligt deres Hjemstavn i en bestemt Henseende«
frembod, og derved gjore Undervisningen mere tiltalende og frugt
bringende for dem indbyrdes og tillige belcerende for selve Leereren.
Vigtigheden af det danske Fag maa voere indlysende for
enhver. Modersmaalet er Udtrykket for Folkets aandelige Liv
og Meddelelsesmidlet mellem den enkelte og det hele Folk. Det
gjcelder da om at gjore Eleven saa fortrolig med det, at, hvad
der bevceger sig i Sjcelens Dyb, ogsaa maa kunne finde et til
svarende Udtryk, ikke blot naar han selv vil blive sig det be-
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vidst, men ogsaa naar han vil meddele det til andre, hvad en
ten det bliver med Mund eller Pen, og tillige saa, at han
hurtig og klart kan opfatte andres Tale og Skrift. Da hele
Undervisningen ster paa Danst, dels i fri Foredrag, dels i
Samtaler, er den allerede i sin Almindelighed et ikke uvigtigt
Hjælpemiddel til at naa hen imod det ncevnte Maal, men dette
maa dog i Særdeleshed tilstræbes i egne Timer, hvori Ele
verne gjores bekjendt med de bedste Frembringelser i det danste
Sprog ligefra Oldtidens Sagn og Middelalderens Ordsprog
og Kjæmpeviser indtil Nutidens Ypperste prosaiste og poetiste
Arbejder, idet de snart blive fortalte eller forelceste og forklarede
for dem, snart læste af dem selv under Lærerens Vejledning.
Indholdet bliver da tillige et vigtigt fædrelandst og aandeligt
Daunelsesmiddel. Dernæst fremstilles Sprogets Bygning gjennem de vigtigste Sætninger af Sproglæren, og dets Brug ind
oves hver Uge ved Opgaver, som stulle besvares afvekslende
mundtlig eller striftlig. Udenfor de egentlige Undervisnings
timer bliver der om Aftenen i Elevernes Forsamlingssal af og
til forelæst et eller andet af den danste Literatur, ligesom og
saa de paa enkelte Fastelavnssondage af Eleverne under Læ
rernes Vejledning indovede og opforte Skuespil, som oftest af
Holberg (forrige Vinter „det arabifie Pulver" med et tildigtet
For- og Efterspil), have haft en meget gavnlig Indflydelse paa
Færdigheden i det mundtlige Udtryk. I den danste Literatur
lægges den af Flor udgivne Haandbog til Grund. Sprog
lærens og Retstrivningslærens vigtigste Regler ere dikterede,
især for derved at undgaa de fremmede Benævnelser, der vilde
være de fleste aldeles uforstaaelige. I nogle Timer imod Aarets Slutning gjennemgaas ogsaa nogle af de Stykker af den
svenske Literatur, som ere udgivne af det standinaviske Selstab og af det velvillig tilstillede Højstolen i et tilstrækkeligt An
tal Eksemplarer, mest for derved praktist at overbevise Eleverne
om Letheden af at tilegne sig den.
Undervisningen i Sa ng er ikke beregnet paa at bibringe
Eleverne en musikalst Dannelse, som vanstelig vil kunne opnaas
i den korte Tid, de tage Del deri, og vanstelig vil kunne ved
ligeholdes af de fleste. Derimod soger man gjennem den at
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fremme saavel den almindelige som fædrelandske Dannelse, idet
de lære saa mange og saa smukke Sange som mulig, i det
Haab, at de derved as sig selv skulle saa Afsmag for de raa
og aandlose Viser, der kun altfor ofte have aflost de gamle
Folkeviser, og derimod ved de smukke Ord og Toner blive
vakte for eller styrkede i de rene og ædle Følelser, de udtrykke.
Udenfor den egentlige Undervisning ere tostemmige Sange indovede rned et Udvalg af de bedste Stemmer. Som Grundlag
benyttes P. O. Boisens Samling af ny og gamle Viser, men
andre ere dikterede til, baade Kjæmpeviser og nyere f. E.
nogle belmannske.
N atu r v i de ns k ab er n e s Vetydning baade for Skolen og
Livet er almindelig anerkjendt. Ved dem bliver man opmærk
som paa en Mængde levende og livlose Gjenstande, som man
ellers gaar ligegyldig forbi, lærer at opfatte dem nøjagtig og
faar forøget Interesse før dem ved i dem alle at kunne op
dage og gjennem dem efterspore de samme mægtige og dog
simple og sijønne Naturlove, som omfatte det store Verdens
hele. Det aandelige Syn sisærpes og udvides, og, mens H i
storien især henvender sig til Mennestets Frihed og opflammer
ham til kraftig Handlen, lærer Naturen ham især at fjende og
at bøje sig under den fornuftige Nødvendighed, som bærer den
hele Verdensorden. Men en særegen Betydning maa Natur
videnskaberne have for Landmanden, der daglig færdes under
aaben Himmel, og hvis hele Virksomhed forudsætter en rigtig
Benyttelse af dens Kræfter og Frembringelser. Derfor er der
ogsaa indrømmet dem en vigtig Plads i Undervisningen.
I V i n t e r h a l v a a r e t gjennemgaas Kemien, N a t u r øg J o r d b u n d s l æ r e n (Fysik og Geologi) med bestandig Hen-^
syn til Anvendelsen ved Agerbrug, Kunst- og Haandværksflid.
Foredragene ledsages as oplysende Forsøg, og i Slutningen as
Halvaaret øves Eleverne i selv at anstille Undersøgelser navn
lig af Guano, Muldjord og Mergel. I Jordbundslæren blive
naturligvis især Danmarks Forhold udførlig fremstillede og op
lyste ved Fremvisning af de t vore Jordlag forekommende vig
tigste Forsteninger. Eleverne gjores fortrolige med Johnstons
lille Agerdyrkningskemi; men, da der iøvrigt ingen passende
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Haandbog findes at henvise til, gjore de mange uvante og
ellers let glemte Benævnelser det nodvendig at diktere et Ud
tog af Foredragene. Undervisningen understottes ved et lille
Laboratorium med de vigtigste kemiste Stoffer og Apparater og
en lille Samling af de nodvendigste Mineralier og Forstenin
ger. Derimod lader den fysikalfle Jnstrumentsamling meget
tilbage at onste.
I S o m m e r h a l v a a r e t indtager P l a n t e l ær e n den
forste Plads blandt Naturvidenstaberne. Foruden de egentlige
Foredrag, hvorved et fortrinligt Mikrostop baade letter Op
fatningen og forøger Interessen, foretages en Eftermiddag t
hver Uge Udflugter i Omegnen fornemmelig for at gjore Ele
verne bekjendt med Foderurter og det forstjellige Jordsmons
Karakterplanter; men tillige gjores de opmærksom paa enhver
anden mcerkelig naturhiftorist Gjenstand, som der trceffes paa.
De af nuværende Justitsraad, D r. Poulsen stjænkede Aks-,
Fro- og Plantesamlingcr bleve i Krigens Tid tilintetgjorte af
Mus, men der er Haab om, at dette Tab ved hans fortsatte
Velvillie vil blive erstattet. I den af ham indrettede lille Forsogsmark dyrkes forstjellige evropceiste Kornsorter, Turnips og
lignende. Der er desuden paatcenkt Anlæget af Bede til Plan
ter, ordnede efter de forstjellige Klasser, for derved at lette
Oversigten. Den lille Træstole kom t Krigens Tid ud af D rift,
men er nu igjen begyndt at komme i planmæssig Gang, hvor
ved Eleverne kunne faa Ovelse i Træplantning og Frugt
træernes Forædling. Dernæst undervises i D y r e r i g e t s N a 
t u r h i s t o r i e , men denne Undervisning har hidtil været me
get indstrænket ved Savnet af et zoologist Museum, hvilket
Savn imidlertid er begyndt at afhjælpes i det sidste Efteraar
ved en Samling udstoppede Fugle, som Inspektor B rix vel
villig har tilstillet Hojstolen af Dubletter fra den af ham be
styrede Efterflægtsselstabs-Nealstole i Kjobenhavn. Jovrigt ta
ges gode Afbildninger til Hjælp, forsaavidt saadanne haves.
Endelig foredrages om Somren V e r den Sbeskriv el se
(Geografi), der regnes med til Naturvidenstaberne, forsaavidt
den omfatter Himmellegemernes Natur og indbyrdes Forhold,
Jordoverfladens Naturforhold og disses Indflydelse paa Folkenes
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Liv, medens den politiste Del mere behandles t Forbindelse
med Historien.
Land v ces enet lceres ligesom tidligere blot teoretisk, men
da de af det kgl. Landhusholdningsselstab bevilgede 200 Rbd.
aarlig nu for storfte Delen kunne anvendes paa Jordernes for
bedrede D rift, er der grundet Haab om, at denne med Tiven
kan blive et vigtigt Hjælpemiddel for den teoretiste Undervis
ning. Egentlig praktisk Dannelse lceres efter kyndige Landmcends Dom neppe ved noget Institut men i Livet af dygtige
Jordbrugere og egen Erfaring. Det, Skolen kan og stal, er
at vcekke Aanden til Eftertanke over den daglige Gjerning og
vise Grundene til den og dens mulige Forbedring, og de forlobne Aar have givet mange Eksempler paa, at Højskolen paa
denne Maade har bidraget meget til Dannelsen af dygtige
Landmcend, vistnok ligesaameget, som hvis Elevernes kostbare
Tid var blevet anvendt til Dyrkningen af Gaardens Marker,
hvorved det meste Arbejde dog fra Hjemmet vilde vcere den
største Del af dem velbekjendt. I Vinterhalvaaret gjennemgaas almindelig Indledning til Husdyravl, Hesteavl og Heste
hold (Hestens Naturhistorie, Iderlcere og Sundhedspleje), Kvcegavl, Faareavl og Svineavl samt spesiel Plantedyrkningslcere,
i Sommerhalvaaret den almindelige Plantedyrkningslcere el
ler Agronomi (Lceren om Jordens naturlige Bestaffenhed),
Agrikultur (Grundforbedringer, som Vandafledning, Mergling,
Agerdyrkningsredstaber m. v.), Engvandingslcere, Gjødningslcere og Agerdyrkningssystemerne. T il Grund lcegges Withs
Anvisning til Husdyravlen og Husdyrenes Behandling og
Jensens Anvisning til et velindrettet Landbrug. I Neglen
hver Uge maa Eleverne besvare en landokonomist Opgave.
Om Vintren gives Vejledning til Indretningen dels af et al
mindeligt dels af et landøkonomisk Bogholderi. Om Somren
have Lcereren og Eleverne med Hr. Bruhn, som paa Inden
rigsministeriets Bekostning berejser Landet, besøgt forstjellige
ncerliggende større Gaarde for praktist at lcere at bestemme
Guenons Kjendemcerker paa de bedste Malkekøer, og Forpagter
Andersen paa Gunderslevholm har da stjcenket til enhver af
dem et Eksemplar af sit Skrift derom. Fra det kgl. Landhus-
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holdningsselskab modtoges straks efter Højstolens Stiftelse en
Del Agerdyrkningsredstaber, som have oplyst Undervisningen t
det paagjældende Afsnit, ere blevne brugte til Gaardens D rift
og have fremkaldt Efterligninger; men de trænge nu dels til
at erstattes af ny dels til at foroges, og der er Haab om, at
dette vil ste til Foraaret. I cn Humlehave, som i det sidste
Aar er blevet udvidet (over et Stykke, der for henlaa
som en unyttig Sump), forsynet med Fastiner og Grøfter
og omhyggelig indhegnet, gives Eleverne udenfor den egentlige
Undervisningstid Anvisning til denne vigtige Handelsplantes
Dyrkning. I Markerne er en ordentlig Indhegning og Vand
afledning begyndt og nogle Drainsror allerede nedlagte, og
dette vil forhaabentlig blive saaledes fortsat, at Gaarden med
Tiden kan blive et Monster for Driften af mindre Landejen
domme.
Hensigten med Undervisningen i M a t e ma t i k er dels at
vænne Eleverne til større Bestemthed og Skarphed i Tanken
og i Udtrykket, dels og fornemlig at give den fornødne Forkundstab til at kunne lære Landmaaling, Nivellering og Kaarttegning. Den foredrages derfor kun om Vintren og i det
væsentlige efter Urflns Geometri. Dog gjennemgaas ogsaa
de almindeligste stereometriste Sætninger, Desimalregning, Kva
drat- og Kubikrodsuddragning. I Forbindelse med den geo
metriste Undervisning sættes Ovelser i geometrisk T e g n i n g ,
hvorved hin lettes og Eleverne faa Færdighed i Brugen af
Passer og Blyant. I Sommerhalvaaret afløses disse Fag af
L a n d m a a l i n g , hvori Eleverne en halv Dag hver Uge øves
praktist i Markerne saavel med Korstavle og Kjæde som med
Stokke og Kjæde alene. Ogsaa med Anvendelsen af Maalebordet gjores de bekjendt. De tegne K a a r t over de opmaalte Styllkk og beregne deres Fladeindhold, og de dygtigere
øves tillige i Udstykni ng, N i v e l l e r i n g og Affattelse af
et fuldstændigt Nivellerings-Kaart med tilhørende Kubikberegninger. Et Nivellerinstrument er stden Gjenvprettelsen anstaffet ved det af Landhusholdningsselstabet ydede Pengebi
drag og Landmaalerapparaterne forøgede.
Foruden det almindelige Ojemed for den gymnastiske
3
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Undervisning at give Legemet Smidighed, Behændighed og
Styrke kommer her det særskilte at vedligeholde Sundheden hos
de unge Mennesker, der i Almindelighed ere temmelig uvante med
den megen Stillesidden. Om Somren oves de, saaofte Vejret
tillader det, i S v o m n i n g i en desværre meget lille Aa, som
lober forbi i nogen Afstand. Det af Kong Kristian 8 stjcenkede Apparat er forøget med 50 fra Krigsministeriet erholdte
militcere Gevcerer, der have gjort det mulig at afveksle med
E k f e r f i t s , og 5 Rifler, med hvilke Eleverne i Reglen en
Eftermiddag om Maaneden oves i Sk i v es k y dni ng , samt en
meget anselig Klavremaskine, hvormed Herredsfoged Heide har
afhjulpet et lcenge og stærkt folt Savn. Her kan det ogsaa
bemærkes, at der i de sidste 2 Vintre t nogle Timer om Afte
nen er givet de Elever, som onstede det, Lejlighed til at mod
tage Undervisning i D a n s , men at det i den isolerede Egn
har sine Vanfleligheder at erholde en dulig Lærer.
Da Eleverne i Reglen kun blive et Aarstid og i den Tid
kunne have nok med at tilegne sig den Dannelse, der tilbydes
dem i Modersmaalet, vilde det vistnok i og for sig være rig
tigst, at de aldeles ikke fik Undervisning i fremmede Sprog;
men, da man endnu i Almindelighed tillægger Kjendsiab til
saadanne og navnlig til Tysi en altfor storBetydning,
og
Forbindelsen med Tysiland og England er saa stor, har man
været nodt til at optage forst Tysk og siden Engel sk blandt
Læregjenstandene. Undervisningen gaar ud paa at lære Ele
verne at forstaa disse Sprog og i Nødsfald gjore sig forstaaelig i dem.
A f det grammatikalsie medtages kun det
nødvendigste. I Tysi lægges Flors Anleitung til Grund for
Ovelserne og i Engelsi Maribos Tales of a grandfather og
imod Slutningen af Halvaarene Guide to the royal agricul
tural college farm, Cirencester 1852.
Et stort Gode er det, at der paa Elevhuset er Plads til
30 Elever, og det saaledes at de fleste kun blive 2 om eet
Værelse. De fladelige Folger, som man ellers plejer at lægge
denne saakaldte „Kasernering" til Last, vise sig ikke her. Den
nødvendige Orden overholdes under en Lærers Tilsyn i Ho
vedsagen af Eleverne selv, som i dette Ojemed danne en For-
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ening nt eb særegne Love og Bestillingsmænb. Der hersker
mellem bent en faa gob Aanb og naturlig, smuk Toue, at
Lærerne ntaa glæbes og oplives veb at færbes blaubt bent.
Veb bisses fri og hjertelige baglige Samliv tneb bent ubvik
ler sig en gjensibig Paavirkm'ng, som ntcb Hensyn til Anstal
tens hele Virksomheb har sin meget store Betybning.
Det er for unge Mennesker, som i Alminbeligheb ikke have
været langt borte fra Hjemmet, meget vækkende og belærenbe
at komme til fremmebe, fra beres egen forfljellige Egne, og
baabe Lærere og Elever have berfor ofte om Somren gjort
en eller anben s t ør re U b f l u g t , hvorveb enhver Lærer fornben ben almindelige Paavirkm'ng faar Lejlighed til at gjore
opmærksom paa mange Gjenstande, som nærmere oplyse hans
særstilte Fag. I sidste Jttnimaaneb anvendtes saaledes en
Uge til en Udflugt til Sen S ild (tyst: S y lt), og baabe
Vejen dertil og især selve Sen maatte jo frembyde mange in
teressante Erfaringer baabe i folkelig, historist, sproglig, fysist,
naturhistorisk og landøkonomisk Henseende.
H j æ l p e m i d l e r n e f o r U n d e r v i s n i n g e n ere siden Høj
skolens Gjenoprettelse blevne betydelig forøgede og det saagodtsom udelukkende ved Gaver, faa at det er blevet nødven
dig at tage et særstilt stort Værelse til dem. De, der henhøre
til de enkelte Fag, ere i det væsentlige omtalte under dem,
men til stor Hjælp for dem alle er den med Hensyn til For
holdene ikke ubetydelige B o g s a m l i n g . Den tæller 16— 1700
Bind, hvoraf ben æstetiske Asdeling indtager 550, ben historiststatistiske 450, ben naturvidenskabelige 170, ben landøkonomiske
120. De, som siden dens Gjenoprettelse have betænkt Høj
stolen tneb større Gaver t Bøger, ere: Kirke- øg Unbervisningsmt'nt'steriet, bet fongi. Lanbhusholbningsselstab, bet kgl.
nordiste Oldskristsselstab, det statistiske Bureau, bet stanbinaviske Selskab, Komiteen for Oprettelsen af banste Folkebiblio
teker i Slesvig, Bistop Tetens, Pastor Grunbtvig, Kammerraad Riise, Organist Berggreen, Redaktør E. Meyer, For
pagter Andersen, cand. theol. Hostrup, Ritmester Ouehterlong (i
Sverrig), Pastor Hagen, Pastor Helweg, Professor Stephens,
Arkivar Herbst, Pastor Hammerich, Bibliotekar S3ar fob, Schu3*

36

bothes og Gyldendals Boglader, Boghandlerne: Bing, Ekbe,
A. F. Host, Iversen, Lose & Delbanco, Meyer, Philipsen,
Reitzel, Steen, Stinck og Schwach, Bogtrykkerne Salomon,
Thiele og Trier samt Kittendorff og Aagaards xylografiste
Institut. Bogerne blive flittig benyttede af Eleverne, og Lcererne ere altid rede til at vejlede dem i Valget; men der sav
nes desvcerre endnu mange Boger, som ville vcere af stor Vig
tighed, men som hverken have vceret at erholde ved Gaver
eller (paa Grund af Pengemangelen) ved Kjob, ligesom paa
den anden Side adstillige Boger findes, der uden Skade kunde
undvceres. Udgiverne af „Almuevennen", „den Verlingste T i
dende", „Budstikken", „Dannevirke", „Fcedrelandet"*), „Ribe
S tifts - Tidende", „Danst Tidsstrift" og „Nord og Syd"
have tilstillet Hojstolen Frieksemplarer af disse Skrifter, som,
cfterat vcere fremlagte til Lcesning for Lcerere og Elever, op
bevares i Biblioteket. De tidligere Aargange af Rigsdagstiden- »
den ere efter de enkelte Sessioners Ophor gjennem Bureau
chefen stjcenkede af Tingenes Formcend.
Samlingen af O ld sag er, som var begyndt for Krigen, har
senere modtaget betydelige Bidrag, navnlig fra Museet for de
nordiste Oldsager ved Arkivar Herbst, fra Herredsfoged Heive,
fra Gaardmand I . L. Jensen i Hundebol, fra Gaardmand B .
Refslund i Bovlund og fra Eleverne H. C. Hansen, E. Skau,
A. B . M oller, H. C. L. Schmidth, H. Vogensen, H. Nielsen
(Jennum), W. F. E. Rordam og E. P. F. C. B ruhn, samt
ved Fund i de under Lcerernes Tilsyn opgravede Kjcempehojc.
Eleverne bruge deres F r i t i d i de korte og kolde Dage i
Almindelighed til Lcesning og Samtale, om Somren derimod
mere til Bevcegelser i fri Luft eller korte Befog i Omegnen. .
For at bestjceftige dem paa en ustadelig og endogsaa gavnlig
Maade er der anstaffet Stylter, Ring- og Fjerboldtspil. Fe
rierne ere de ved Festdagene almindelige, Avgustmaaned og
6—8 Dage ved Begyndelsen af hvert Halvaar.
For Stedets Forskj onnel se er der sorget ved ny Anlceg
af Gange, Blomsterpartier og Lysthuse, vxd Trceplantninger, Opforelse af anselige Stenscetninger til Alpeplanter og lignende.
* ) Under Trykningen er dette Blad blevet forbudt.
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Ogsaa efterat Eleverne have forladt Hojstolen, er det lyk
kedes i enkelte Retninger at kunne virke for dem. I S lu t
ningen af 1851 erholdtes saaledes ved Hjælp af Justitsraad,
Dr. Poulsen, der i saa mange Henseender har gjort sig for
tjent af Skolen, og Konsul A. Westenholz i Glasgow en Plads
for en Elev hos en dygtig Landmand i Ncerheden af sidst
nævnte B y , i Lobet af 1852 staffede Landmaaler Thomsen 3
Pladser i Ncerheden af Edinburg, og i denne Vinter (1853)
er der gjennem Kjobmand Borries i Newcastle erholdt Tilbud
om en Plads ikke langt fra denne B y. De Elever, som ere
anbragte i disse Pladser, have paafljonnet den Nytte, de kunne
drage af deres Ophold der, det kgl. Landhusholdningsselstab har
givet et Par af dem Understottelser til videre Uddannelse der
ovre, og der er Haab om, at denne saa heldig begyndte
For bi ndel se med En g l a n d og S k o t l a n d vil kunne fortscettes og blive af stor Betydning. Der fattes ikke Elever, som
ville gaa derover; men de forste Omkostninger lægge af og til
Hindringer i Vejen.
I Somren 1852 blev Hojstolen desuden istand til ved
Landhusholdningsselstabets beredvillige Understottelse at forsyne
5 af de dertil mest stikkede Elever med de fornodne Sæt kemiske
Redskab er til i deres Hjem at kunne oplyse og forklare de vig
tigste Sætninger af Jordbundslæren og Agerdyrkningskemien
efter den af Johnston udgivne lille Katekismus, en Virksom
hed, som allerede har vist sig til megen Nytte baade for Ele
verne selv og for Bonderne i deres Hjemstavne.
Det er forhen omtalt, at Hojstolens Lærere for Krigen
havde holdt o f f e n t l i g e F o r e d r a g paa de maanelyseLoverdage
om Vintren for derved at kunne gjore nogen Gavn ogsaa for
Omegnens ældre Beboere. Egentlig ere alle Foredrag offent
lige, men disse vare særstilt indrettede for dem, der ikkun paa
enkelte Dage kunde besoge Hojstolen. Denne Virksomhed kom
paa ny i Gang i forrige V inter, efterat Lærernes Antal
igjen havde naaet sin gamle Storrelse, og er fortsat i denne
Vinter. Saavel ved selve Foredragene som ved fælles M id
dagsspisning er det forsogt at gjore disse Dage til festlige
Sammenkomster for Omegnen, hvorved den fædrelandste Stem-
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ning kan styrkes og beriges; men de Foredrag, som forrige
Vinter holdtes over Landets nuværende borgerlige Forhold,
har man indtil videre troet at burde afløse med rent historiste.
Ogsaa er det efter fleres Opfordring fundet rigtigst ikke mere
at vælge en Loverdag; thi, ere Foredragene end egentlig be
stemte for Bønderne, burde det dog heller ikke gjores vanstelig for Præsterne at komme. Uagtet Dagenes Antal med For
sæt er indstrænket, for at Interessen ikke stulde svækkes ved
altfor stor Hyppighed, ere de dog blevne sjældnere, end det
var onstelig, fordi saa megen Tid-har været optaget as B e 
stræbelserne f o r at sikre S k o l e n s Fr emt i d.
Hvad disse angaar, vil det af det soregaaende erindres,
at den flesvigste Komite i Kjobenhavn, hvem Hojstolen styldte
sin Grundlæggelse og Vedligeholdelse, i Avgust 1851 havde
gjennem Skolens Forstander tilsikret Direktionen en aarlig Un
derstøttelse as 2200 Rbd. indtil 1. Novbr. 1853 for dermed
at lønne Lærerne, men at den tillige havde meddelt, at den
ikke ud over dette Tidspunkt havde Haab om Tilvejebringelsen
as videre Bidrag til Anstaltens Vedligeholdelse. Kommer nu
hertil, at der paa Bygningerne hvilede, foruden den rentesri,
en rentebærende Gjæld af 7480 Rbd., hvoraf de 480 endog
vare til 5 p. c., at der var en ubetalt Fordring paa 548 Rbd. i
resterende Renter, at Bygningerne trængte til flere aldeles nød
vendige Istandsættelser, at Kassen havde en Underbalance paa
115 Rbd., og at der til at bestride alle disse Udgifter i For
bindelse med Skatter og Højstolens øvrige ikke ubetydelige Ud
gifter ikke havdes andre sikre Indtægter end Forpagtningsaf
giftens 320 Rbd., er det aabenbart, at Udsigterne vare meget
mørke. Det eneste, der egentlig kunde give noget Haab, var
den Anerkjendelse, Højstolen allerede havde vundet ikke blot i
Slesvig, men langt ud over dets Grændser. Den flesvigste
Forenigs Formand, L. Skan, sammenkaldte da en Generalfor
samling i Haderslev d. 22. Septbr. 1851, hvor det beslutte
des, at Medlemmerne intet Kontingent stulde betale for 2 as
Krigsaarene, men derimod for de 2 Aar 12. Jun i 1847—48
og 12. Juni 1850— 1, altsaa hver 2 Rbd. Den forrige Be
styrelse as den flesvigste Forening og Direktionen for Højstolen
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gjenvalgtes, men i den bortrejste Etatsraad Flors Sted konsti
tueredes Forstander Hogsbro efter Forflag af Pastor Helweg.
I det derefter afholdte Direktionsmode blev det befluttet uop
holdelig at indkrceve de resterende Kontingenter, og Landmaaler
Thomsen udnævntes til Hjelpekasserer for Haderslev Vester
amt. Ligeledes paalagdes det Forpagteren at indbetale 208
Rbd., hvormed han paa Grund af Fordringer, som fandtes
ubegrundede, hidtil havde faaet Henstand. Om Efteraaret er
holdtes fra Kirke- og Undervisningsministeriet og det kgl. Landhusholdningsselflab de 300 og 200 Rbd., hvorom der allerede
i Sommerferien var givet mundtligt Lofte. En Del Kontin
genter indkom dels fra ældre dels fra tiltrædende Medlemmer,
men næsten udelukkende i de vestlige Egne. Det var klart, at
der maatte gribes til kraftigere Forholdsregler, hvis Hojflolen
skulde bestaa ud over 1. Novbr. 1853. Som den forste Be
tingelse mente Direktionen, at det var uundgaaelig at hæve
Forbindelsen med den flesvigfle Forening, som baade ved sin
Oprindelse og sin Historie havde faaet andre siveordnede For
maal, der langt fra af alle kunde omfattes med samme Velvillie, og som ved selve sit Navn i mere end een Retning le
dede Tanken bort fra det, hvorom det egentlig gjaldt. Det
overdroges derfor til Hojflolens^ Forstander at tilvejebringe en
klar Oversigt over dens hele finansielle Tilstand og derpaa i
Forening med Direktionens Formand, Pastor Hertel, at udar
bejde de fornodne Forflag til en ny Ordning. Da dette var
flet, sammenkaldtes en Generalforsamling af den flesvigfle Fore
ning paa Rodding Hojflole den 26. Marts 1852, hvor en stor
Mængde Bonder, gamle Elever, verdslige og gejstlige Embedsmænd gave Mode. Direktionens Forflag gik ud paa ved S i
den af den flesvigfle Forening at danne en særflilt Forening
for Nodding Folkehojflole; men, da det af Redaktor Koch blev
foreflaaet, istedetfor at danne en ny Forening ved Siden af
den gamle, blot at indflrænle dennes Formaal og antage det
ny dertil svarende Navn, og dette Forflag understottedes af
Pastor Helweg og saamange Medlemmer, at Direktionens ikke
kunde erholde den fornodne 2/3 Flerhed, optog Ordforeren,
Forstander Hogsbro, det andet Forflag, som derpaa blev ved-
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taget mod nogle faa Stemmer. Ligeledes bleve de ny foreflaaede Love vedtagne saagodtsom uforandrede med stor Fler
hed, og der bestaar altsaa fra denne Dag istedetfor den tid
ligere flesvigste Forening en F o r e n i n g f o r N o d d i n g Folkehojskole, hvis Formaal er at vedligeholde Skolen i dens
hidtilværende Virksomhed og stræbe end mere at udvikle den i
det væsentlige efter den tidligere Plan. Man bliver Medlem
ved at erlægge et aarligt Bidrag af 1 Nbd. eller derover.
Bestyrelsen dannes af 7 Medlemmer, Hojskolens Forstander og
6, som vælges af Generalforsamlingen paa 2 Aar. Jdetmindste 3 af dem stulle altid være Mænb, som ikke have mod
taget den saakaldte lærde Dannelse. Hvert Aar vælger den af
sin Midte en Formand, men iovrigt er det overladt til den
selv at besorge de forstjellige Forretninger udforte paa den
Maade, som den tror at kunne forsvare for Generalforsam
lingen, som er Foreningens boj este Magt. Opkrævning af
Bidragene ster gjenncm Afvclinger, hvis Formænd vælges af
Bestyrelsens Formand. I Begyndelsen var det paatænkt at ud
strække Foreningen over det hele Rige, men hidtil omfatter den
næsten alene Sondersylland, og den sonderjyste Afdeling er
derfor endnu den eneste bestaaende. Foreningen blev ligesom
den tidligere flesvigste Forening Ejer af Hojskolen, men dens
Ejendomsret er en Del indstrænket ved den Omstændighed, at
den ikke er anerkjendt som selvstændig juridist Person, og at
de S . 3 nævnte 7 Mænb derfor endnu staa som de jurivist
ansvarlige Ejere. De have i Almindelighed udgjort Hojstolens
Direktion og bleve ogsaa, med Undtagelse af Pastor Hagen,
der tidligere frivillig var traadt tilbage, valgte til Bestyrere for
den ny Forening i Forbindelse med Hojstolens Forstander, der
som saadan stulde være Medlem af Bestyrelsen. I den fra
værende Etatsraad Flors Sted indtraadte Stænderdeputeret
Hans Krüger af Beftoft. Bestyrelsen maa, som tidligere er
omtalt, lægge meget af sin Magt i Formandens Haand, for
at han, hvor det er nodvendig, kan tage en ojeblikkelig Beflutning. Den antog, at under de farefulde Omstændigheder in
gen maatte kunne handle med den Hurtighed, Kraft og Kjendflab til Forholdene som den, hvis Liv umiddelbart var knyttet
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til Høj stolen, og overdrog derfor indtil videre Formandsposten
til Hojstolens Forstander, medens den forbeholdt sig ved sine
Fjerdingaarsmøder at paase, at denne M agt ikke blev mis
brugt.
Det første Opmcerksomheden efter denne ny Ordning maatte
være henvendt paa, var det, der nærmest havde fremkaldt den,
S i k r i n g e n af H ø js k o l e n s F r e m t i d .
Generalforsamlin
gen havde allerede antaget den tidligere Direktions Forstag,
fra 1. November 1852 at paalægge hver Elev at betale 20
Nbd. aarlig til Højstolens Kasse foruden de 80 Rbd., som
erlagdes for Forplejningen, og som derfor udelukkende tilfaldt
Anstaltens Ökonom. M an troede nemlig, at Højstolens Gavn
nu var saa almindelig anerkjendt, at man uden Fare kunde
fastsætte et saadant Bidrag, men tillige, at en yderligere For
højelse vilde udelukke den allerstørste Del af Bondestanden fra
at benytte den. M an maatte ikke af den forlange mere Sans
for Oplysningens Værdi, end man efter vort Skolevæsens hid
tilværende Indretning med Billighed kunde vente. J o mindre
Sansen var, des mere nødvendige vare jo netop saadanne
højere Oplysningsanftalter, og, naar de, der ved deres Eksa
miner gave Adgang til Embeder, end ikke kunde bestaa ved
Elevernes B id ra g, hvor meget mindre kunde man da forlange
det af denne, der ikkun besøgtes for selve Oplysningens Skyld.
Bestyrelsen besluttede derfor at søge baade offentlig og privat
Understøttelse. Først udstedte den d. 5. A pril 1852 en O p
fordring til sine slesvigste Landsmænd, hvori den gav en kort
Udsigt over Højstolens tidligere og daværende Tilstand og derpaa lagde dem dens Fremtid paa Hjærte. „Skulde Forhol
dene, hed dot, da være blevne saa forandrede, at, medens man
før Krigen tænkte paa Oprettelsen af ny Folkehøjstoler her i
S le s v ig , man efter den end ikke kan eller vil vedligeholde den
alt bestaaende? Vel er for største Delen det Tryk hævet, som
forhen hvilede paa de danste Slesvigere; men kan og bor vi
berolige os dermed? Tiderne omstiftes jo , og Ministerierne
med dem. Ingen kan sige, hvad Fremtiden vil bringe; men
er Folket fædrelandssindet, kraftigt og oplyst, kunne vi trøstig
gaa den imøde. V el er der oprettet danste lærde og reale
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S k o le r; men de ere jo beregnede p aa en yngre Alder og an 
dre Ståender og kunne ingenlunde erstatte vor Skole. I det
ovrige D anm ark er en betydelig D el af Landets lovgivende M ag t
lagt i M enigm ands H aand, snart vil det vistnok ogsaa ste blandt
o s; men ve os d a, hvis den fortes af et raat og egennyttigt
S in d . O g, afholde vi os fra ethvert nationalt og politist
Hensyn, m aa vi da ikke af ren Mennestelighedsfolelse drives
til at fremme højere aandelig Uddannelse paa S te d e r, hvor
saamange herlige Anlceg ere gaaede til G runde og endnu dag
lig gaa til G runde uden at have bragt enten sig selv eller
andre den F ru g t, som de vare bestemte til at yde? J o til
visse, M enigm ands O plysning er bleven et Tidens K rav og
Losen, som ikke kan eller bor trcenges tilbage. —
M en
inden vi vende os andetstedshen, vende vi os forst til Eder,
flesvigste Medborgere! D et er i E ders M id te, at Højstoten
har virket; det er Eder, hvem dens Frugter tjær ere komne til
gode og fremdeles ville det, og dog er den grundlagt og vedlige
holdt fornemmelig ved B id ra g fra E d ers Landsmænd hinsides
Kongeaa og Lillebelt. Vise I nu ikke i Gjerning, at I paastjonne denne G a v e , eller at der ligger Eder M ag t p a a , at
den bevares for Eder og E ders B o r n , hvorledes stulde vi da
kunne forlange Understøttelse af A ndre? V i vende os derfor
til Eder, flesvigste B o n der! thi det er for Bondestanden at
Højstolen især er stiftet; men vi vende os ogsaa til Eder, fles
vigste B o rgere og Embedsmænd! thi, selv om I ikke for Eders
B o rn , hvad dog flere af Eder har gjort, vilde benytte Skolen,
saa er E ders Liv alligevel paa saa mange M aader knyttet til
Bondestandens aandelige og materielle Ve og Vel, at I um u
lig kan være ligegyldig derved. V i opfordre Eder til at ind
træde i den ny Forening. D et aarlige B id ra g , 1 N bd., er
saa ringe, at det kun kan falde trykkende for F aa. M en der
næst opfordre vi E d e r, som har Evne til at give mere, og
Eders A ntal er stort, enten engang for alle eller i et bestemt
T id sru m at række os Eders understøttende H aand. Her har
I Lejlighed til at erhverve Eder store Fortjenester ikke blot af
Enkelte, eller en enkelt S t a n d , men af det hele Fædreland."
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D enne O pfo rd rin g havde gloedelige Folger. In sp ek tor, Landm aaler Thomsen, som var udnoevnt til Form and for den son
derjyske A fdeling, tog sig med ftor I v e r af S ag en , „D ann e
virke" og „R ibe S tifts-T id e n d e " understottede den ved med
scedvanlig V elvillie uden B etaling at optage de fornødne B e kjendtgjorelser, og der tegnedes i faa M aaneder i H ertugdøm 
met S le sv ig , Enklaverne, Kolding og enkelte andre S te d e r om
tren t 8 0 0 R bd. i aarlige B id rag og 100 Rbd. eengang for alle.
D a der udgives en soerftilt Fortegnelse over disse Højskolens
V elgjorere, stal her kun henvises dertil. E fter et saa uventet
gunstigt R esu ltat, kunde Bestyrelsen med frit M od henvende
sig til fjernerestaaende. D et var imidlertid ogsaa lykkedes ved et
nøjagtigt Gjennem syn af de tidligere Regnstaber at bringe den
om talte F ordring paa 548 R bd. ned til ‘2 72 R bd., som udbe
taltes a f de indkomne B id rag , og Bestyrelsen bemyndigede derpaa sin F orm and til i S lu tn in g en af J u n i og igjen i Avguft
at rejse til Kjobenhavn for der personlig at tale H ojstolens
S a g . F ra det kgl. Landhusholdningsselstab erholdt han Lofte
om et aarlig t Tilstud af 200 R bd. t de 3 A ar 1852— 4 til
det landøkonomiske F ags Frem m e og fra Direktionen for det
Classenste Fideikommis om et ligesaa stort Tilstud i de 3 A ar
1 853— 5. F ra M inisteriet for S le sv ig turde han under de
bestaaende Forhold ikke vente nogen Understøttelse. D erim od ind
gav han en Ansøgning til M inisteriet for Kirke- og U ndervisningsvoesenet om a t erholde den manglende Jndtcegt dcekket ved Tilstud
fra den af S o r ø Akademis Fond til højere Bondestoler bevilgede
S u m , men erholdt kun Tilsagn om det samme B elob af 3 00 R bd.,
som var tilstaaet i det forrige A ar. H a n fandt nu ingen an
den Udvej til at opretholde H ojstolens hidtilvcerende Virksom
hed ud over 1. N ovbr. 1 8 5 3 , end at henvende sig til R ig s
dagen, hvor der dengang endog fandtes 2 af dens gamle E le
ver (M . B rodersen fra B allu m og H . Nielsen fra D aastru p );
men, da de af S kolens gamle V enn er, hvem han bad der at
fremme dens S a g , m istvivlede om a t erholde den fornødne
S u m af 1000 R bd. og forefloge dels en Forhøjelse af E le
vernes B id rag dels en saadan Jndflrcenkning a f Lcererantallet,
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at de materielle og landokonomiske In te re sse r vare blevne de
langt overvejende, bemyndigede Bestyrelsen, i Erkjendelsen af
a t S kolens oprindelige P la n derved vilde blive vcesentlig for
andret, sin Form and til i Begyndelsen af D esbr. paany at
rejse til Kjobenhavn. H an henvendte sig til R ig sd agsm an d af
forstjellige politiste A nstuelscr, tra f saavel hos dem som hos
Kirke« og U ndervisningsm inisteriet megen In te re sse for S a g e n
og havde allerede H aab om et heldigt Udfald, da der rejste sig
formelle Vansteligheder, som ikke vilde have været lette at over
vinde. Under disse Omstændigheder blev han meget glædelig
og aldeles uventet overrastet ved M odtagelsen a f folgende
Skrivelse:
„ H a n s M ajestæ t Kongen h a r allernaadigft beha
get a t tilkjendegive m ig, a t det er kommet til Allerhoistsammes Kundskab, a t den efter K rigen under D e
res Bestyrelse gjenoprettede Folke-Hoiskole i Rodding
under R ibe S t i f t i det kommende A ar vil være nodsaget t il, væsentlig a t indskrænke fin Underviisning,
dersom den ikke erholder et Tilskud, der kunde erstatte
en forestaaende A fgang i hidtil ydet p riv at Understottelse.
H an s M ajestæ t har tid lig t erkjendt, hvormeget
Fædrelandets M r e og S ty rk e betinges og befæstes
ved den Dannelse og O p ly sn in g i Folket, hvortil Underviisningsanftalter, som D eres, i saa væsentlig G ra d
bidrage, og H a n s M ajestæ t h ar med særdeles I n t e r 
esse bemærket den Udvikling, R odding Hoiflole siden
dens G jenoprettelse under D eres Bestyrelse synes a t
have naaet.
H an s M ajestæ t har derfor overdraget mig det be
hagelige Hverv, a t tilkjendegive D em , at et B elob af
1000 R bd. a f Allerhoistsammes P riv atk asse vil være
til D eres Raadighed for det kommende A ar til S k o 
lens Bedste.
Zdet jeg h ar den Fornoielse, a t meddele Dem dette,
undlader jeg ikke a t tilfoie, a t det ovennævnte Belob
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of mig er anviist til Udbetaling af den Kongelige
Chatolkasse, hvor det til enhver Tid kan homes mod
Deres QvLttering.
Generalkasserer Bureauet paa Christiansborg Slot
den 9de December 1852.

Derling.
T il
Forstanderen for den hoiere Folkestole i Rodding,
Herr Caud. theol. Hogsbro/^
Denne Skrivelse var ikke blot et personlig hoedrende Bevis paa
Hs. Majestcets Naade; den indeholdt, hvad der var ulige vig
tigere, en udtrykkelig kongelig Anerkjendelse af den Betydning,
der tilkom saavel saadanne Undervisningsanstalter i Alminde
lighed som Rodding Hojstole i Scerdeleshed. Den viste, at,
ligesom Hs. M aj. alt som Kronprins havde bidraget til dens
Grundlceggelse, saaledes var det ham nu ogsaa magtpålig
gende, at Undervisningen ikke led nogen voesentlig Jndflrcenkning eller at den siden Gjenoprettelsen naaede Udvikling afbrodes. Naar Kongen paa denne Maade havde udtalt sit B i
fald med Planen og dens Udforelse, kunde hverken Regjeringen eller Folket lade den falde eller forvansies. Skjont selve
Gaven ikkun sikrede Hojstolens uforstyrrede Gang i eet Aar, var
den dog tilstrækkelig Borgen for en lysere Fremtid; thi Kongen
selv havde gjort dens Sag til sin. Den har nu Hs. Maje
stät at takke for sit Liv og for de Frugter, som vi haabe, den
i Fremtiden stal boere for det hele Folk og da navnlig for Bonde
standen.
Allerede d. 18. Desbr. viste Forhandlingerne i Folketinget,
at det kongelige Eksempel fandt Gjenklang hos Undervisnings
ministeren og Rigsdagen', og, hvis det ny Folketing i denne
Henseende vil gaa i det tidligeres Fodspor, er der vistnok
grundet Haab om, at Ministeriet i dette Aar vil bevilge den
Understottelse, som det i forrige Aar maatte afflaa.
Og det er i Virkeligheden ikke lidet, hvad der endnu er
t i l b ag e at gjore. Skolen maa endnu bestandig saa at sige leve
af Haanden i Munden. In d til 1. Novbr. 1854 er den sikret,
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men ikke længere. I ©omren 1852 ere betydelige Reparatio
ner udforte, og i Novbr. saa Bestyrelsen sig istand til at ud
betale den trykkende 5 p. o.'s Gjæld paa 480 Rbd., men der
er en rentebærende Gjæld af 7000 Rbd. til 4 p. c. tilbage
foruden de rentefri Laan paa orntr. 8344 Rbd., og til alle
dens sikre Udgifter har den saagodtsom ingen sikre Indtægter.
Udgifterne kunne omtrent beregnes saaledes:
A. 4 Lærerlonninger til 800, 600,400 og 400 Rbd. 2200 Rbd.
B. T il den landokonomiske Undervisnings Fremme,
navnlig til Laboratoriet, Forsogsmarken, Træ
stolen, Jordernes forbedrede D rift o. s. fr. . 200 —
C. Vedligeholdelse og fornoden Udvidelse
af Bibliotek og Samlinger. . . .
70Rbd.
Det samme af Inventariet
50 —
Brænde og Lys
86 —
206 D. Vedligeholdelse af Bygningerne . . lOORbd.
Skatter og Brandpenge
60 —
Renter af indestaaende Kapitaler. . 280 —
440—
E. Bekjendtgjorelser og Postporto. . . 50 Rbd.
Trykningsomkostninger til Medlems
—
lister, Beretninger o. s. v........120
Opkrævning af Medlemsbidrag . . 50 —
-

220

—

Sum 3266 Rbd.
Indtægterne ville for Aaret 1853—54 omtrent blive:
Forpagtningsafgift af Jorderne og Ökonomien . . 320 Rbd.
Elevernes Bidrag til Hojstolens K asse............... 450 —
Medlemsbidrag fra Foreningen............................. 800 —
200 —
Til stud fra det kgl. Landhusholdningsselstab . . . .
— — det Classenste Fideikommis............... 200 — — Hs. Maj. Kongen............................. 1000 Forventet Tilskud fra Kirke- og Undervisnings
ministeriet ......................................................... 300 —
Sum 3270 Rbd.
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Det ses imidlertid let, hvor usikre disse Indtægter ere.
Tilsiudet fra Kirke- og Undervisningsministeriet er der endnu
ikke givet noget Tilsagn om, men det er ansat i Overensstem
melse med de foregaaende Aar som det mindste Belob, der
forhaabentlig vil blive bevilget; Hs. M aj. Kongens Gave er
kun for 1 Aar; Landhusholdningsselskabets Tilskud er ikkun
lovet til Udgangen af 1854 og det Cl. Fideikommis's til Ud
gangen af 1855, og Medlemsbidragene fra Foreningen kunne
ophore eller formindskes naarsomhelst. For den, der ikke har
noget Kjendstab til Hojskolen eller nogen Tro paa dens Be
tydning, maa det vistnok synes utvivlsom, at den snart, om
lidt kortere eller lidt længere Tid, vil gaa under; men den,
der daglig er istand til at overbevise sig om, at den ud
fylder et væsentligt Savn i vore Undervisningsanstalters
Række, at den drager flere og flere Elever til stg og igjen sen
der dem ud t Livet med en taknemlig Kjærlighed til Skolen,
som hverken Tid eller Rum formindsker, han kan umulig tvivle
om Hojflolens Bestaaen, han maa tvertimod i den se en vel
ringe men dog betydningsfuld Begyndelse, som en herlig Frem
tid er forjættet. Og den har allerede en Fortid, som stadfæ
ster dette Haab. Fra dens Stiftelse har den uagtet alle Vanskeligheder,som Pengemangel, Embedsmænds Ugunst, Skolemænds
Ringeagt og Menigmands tidt ringe Sands for Oplysningens
Værd lagde i Vejen, arbejdet stg frem til stedse større Virk
somhed og mere almindelig Anerkjendelse. Den staar nu bedre
end nogensinde og kan glæde sig ved et kongeligt Tillidsbevis,
som er et Skjold mod alle de Sværd, der endnu maatte være
loftede mod den. Derfor gaar den frejdig sin Vej, trods alle
Tvivlere, taber sig ikke i Bekymringen for den kommende Tid,
fljont den heller ikke overser dens Farer, men soger altid mere
og mere at bruge det givne Ojeblik. Ved Siden af Bestræ
belserne for at fortsætte dens Virksomhed gaa derfor ogsaa
Bestræbelser for at udvi de denne.
Allerede i Efteraaret 1851 indgav Bestyrelsen et Andra
gende til Indenrigsministeriet om en aarlig Understøttelse af
200 Rbd. til dermed at lønne en D y r l æg e for at holde
Foredrag over sin Videnstab. Dette Andragende blev varmt
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anbefalet af Landstutmesteren, D r. W ith; Indenrigsministeriet
syntes heller ikke utilbøjelig til at gaae ind derpaa, men sendte
det dog forst til det slesvigste Ministeriums Betænkning, og derfra er
der nok ikke kommet noget Svar; idetmindste har Bestyrelsen endnu
intet faaet. Derimod har Etatsraad Ronnenkamp til dette Oimeds
Opnaaelse tegnet sig for et aarligt Bidrag i 3 Aar af 20 Rbd.
Hvis dette Eksempel maatte blive efterfulgt, vil det ved private
Kræfter kunne lykkes at erholde ogsaa dette Savn afhjulpet;
thi vel giver Landvæsenslæreren Undervisning i Husdyravl,
men en egen Lcerer vilde naturligvis, iscer hvis man kunde
udstrække den hele Undervisningstid til 2 Aar, gjore megen Nytte.
Ogsaa i ydre Henseender trænger Højstolen, og det endnu
langt stärkere, til Udvidelse. B y g n i n g e r n e vare oprindelig
bestemte til at være en Herredsfogeds B o lig , men nu stulle
de rumme Lcefestuer, Vcerelser til Bibliotek, de øvrige Sam
linger og Laboratorium, foruden Beboelseslejlighed for en For
stander, Inspektor, 2 Lcerere, Elever og Forpagter. Med Fa
milier og Tjenestefolk bliver det omtrent 50 Mennesker, og man
kan da begribe, at det falder meget knap med Pladsen, selv
efterat der er opfort det tidligere omtalte særegne Elevhus til
30 Elever, Inspektor og Tjener. Navnlig er Forpagterens
Lejlighed saa indskrænket og ringe, at Bestyrelsen har maattet
kontraktlig forpligte sig til en ny Boligs Opførelse, der er saameget mere nødvendig som han tillige er Ökonom og som saadan har fit Kjokken meget uheldig beliggende og mangler f. E.
fornøden Plads til Levnetsmidlers Opbevarelse. Desuden sav
nes stærkt et Gymnastikværelse,, en Sygestue, Plads til Agerdyrkningsredstaber, bedre Lærerværelser m. m. Da det jo vilde
være umuligt ved de almindelige Indtægter at afhjælpe disse
Mangler, bemyndigede Bestyrelsen Inspektor Thomsen til ved
sin Nærværelse i Kjobenhavn under Landmandsmodet i Oktbr.
1852 at søge Medborgeres private Bistand dertil, og ogsaa
senere har han fortsat denne Virksomhed saa heldig, at der
allerede er tegnet folgende Bidrag: Gehejmekonferensraad
Collin 30 Rbd., Grosserer H. P. Hansen 25 Rbd., Kammerraad, Bankkasserer Cruse 25 Rbd., R. H. 50 Rbd., Redaktør
Jørgensen fra Nykjøbing 25 Rbd., Papirhandler W . Wanscher
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25 M d . , Konsul Hellesen 10 M d . , Magister W inther 10 M d .,
S tiftsprovst Tryde 10 R b d ., ved Professor Clausen: E ta tsraad Ronnenkamp 8 0 M d . , Professor Hammerich 25 M d .,
P astor Hammerich 25 M b . , P ro f. Fenger 10 M d . , Kandidat
Hage 10 M b . , Biskop M o n ra d 6 Rbd. 24 st.; ved Konsul
A. H a g e : Agent Clausen 2 0 Rbd., C. B roberg 25 Rbd.,
H olm & S o n n e r 20 R b d ., Apoteker Hauberg 5 Rbd., Peter
I . G ro o t 20 M d . , P . M . A nder 10 R b d ., P . I . Heering
10*M b . , Raadm and M eutert 10 Rbd., Prcetorius & S o n n e r
20 M d . , H. M . S cho tt 10 R b d ., M a jo r Lassen 20 Rbd.
(den sidste desuden 10 Rbd. hvert Fjerdingaar). D et er saaledes 536 Rbd. 24 st., som allerede er indkommet, og det ved
nogle faa Mcend. M a n tor da vistnok haabe, at det, der
staar tilbage, som endda ikke er saa lidet, ogsaa nok vil brin
ges tilveje ved lignende Velyndere; thi, stal Hojstolen bestaa,
maa den jo ogsaa have de nodvendige Bygninger.
Endvidere vilde det vcere meget onstelig, om man kunde
tilvejebringe F r i p l a d s e r for uformuende, men opvakte B o n d e sonner. Konst. Borgemestcr Kjcer i Tonder har givet Eksem
plet ved i M a j 1852 at tegne sig for 50 Rbd. forelobig for
indevcerende V inter. Ved Landmandsmodet i Kjobenhavn i
Oktbr. s. A. erholdt Inspektor Thomsen 313 Rbd. til 3 F ri
pladser paa et A a r for S y d - og Mellemflesvigere, nemlig fra
Proprietcer P in d til Thustrup 50 R bd., B a r o n Zytphen-Adeler til Adelersborg 25 R b d ., Jcegermester Sehested til B r o 
holm, Birkedommer Lund paa Holsteinborg, Ju stitsra a d P o u l 
sen i Kjobenhavn, Professor Hummel smstd., Konferensraad
Unsgaard i Odense, Proprietcer Fonnesbeck paa Vesterbygaard,
Proprietcer Valentiner paa G jeddesdal, Proprietcer David t
Rungsted, Ju stitsra a d Tang patt N orre-V o sbo rg , Proprietcer
Bech paa V aldbygaard, Forpagter Hvidt paa Fugleberggaard,
hver 10 R b d ., Forpagter Minche paa M aribo Ladegaard 8
R b d ., Forpagter S u h r paa R osenlund, Ju stitsra a d Bjornsen,
Kammerherre Rvsenkrantz, P astor Krogh i M ajbolle, Grev
Reventlow, Proprietcer S u h r i S k a a n e , Pharm aceut Jensen t
Flensborg, B a r o n J u h l paa Lundbek, Forpagter H ofman
( B a n g ) paa S v en strup , Proprietcer Luno i Kjobenhavn, A s 4
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sessor Collin snist., Proprietor Frick, Prokurator Aagaard paa
Lolland, Assessor Aagaard smst., H. Toldorf, Assessor Bech
i Kjobenhavn, Proprietær S o to ft, Hofjægermester Thygesen,
Kammerraad Schott paa Rugaard og Pastor Hansteen paa
Samso hver 5 Rbd., Jorgensen og Bartholin Eichel hver 3
Rbd., Urtekræ m m er Fr. Jensen, Lektor Barfoed, S ., Landmaaler B ruun , Proprietær Waagepetersen, Professor With og
Forpagter Crone paa Engelsholm hver 2 Rbd. A f de herved
erholdte 4 Fripladser blev den forste efter Giverens Indstilling
besat nteb P. I . Petersen fra Tonder Amt, 2 af de andre
med B . Bruhn fra Flensborg Amt og H. Thomsen fra Son
derborg Amt. Den 4de tillod Tidens Korthed ikke at faa hel
dig besat fra den Egn, hvor Bestyrelsen helst onstede det, og
den er derfor hidtil holdt aaben. Da saadanne Fripladser paa
een Gang er en Velgjerning mod de unge Mcend, hvis Evner
ellers til en vis Grad vilde blive ufrugtbare for dem selv og
Fædrelandet, mod Höjstolen, som derved bliver kjendt i Egne,
hvor den ikke for har været det, og mod det danste Folk, som
derved paa Sprogets Grændse faar dygtige og livlige unge
Talsmænd, vilde fædrelandstsindede Mænd og Kvinder her finde
en sjelden lonnende Anvendelse for deres Penge.
Med Hensyn til Bestyrelsens Virksomhed maa det endnu
bemærkes, at den har bestræbt sig for at raade Vod paa den
Uklarhed i Henseende til Elevhus-Aktierne og det meget uhel
dige juridiske Ejendoms-Forhold, der er gaaet i Arv til den
fra den tidligere Direktion; men at det desværre hidtil har
været forgjæves. Ligeledes har den ogsaa sogt bestemtere at
fastsætte F o r h o l d e t mel l em F o r s t a n d e r , I n s p e k t o r ,
Lær ere og El ever . I den oprindelige Plan fjendes ikke
flere end to Lærere, hverken Elevhus eller Inspektor, hverken
Forpagter eller Ökonom. Efterhaanden dannede der sig under
den Mands Styrelse, som havde lagt Planen, Etatsraad Flors,
en herstende Skik og Brug angaaende disse Forhold; men det
laa i Sagens Natur, at en saadan let kunde opfattes forstjellig af forstjellige Personligheder. Dette mærkedes især efter
Etatsraadens Bortrejse, og Trangen til ny strevne Bestem
melser blev mere og mere folelig. De ydre Farer lagde imid-
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lertid i den Grad Beflag paa al Opmærksomhed, at man forst
sent kunde vende den mod de indre. Bestyrelsens Formand
troede i sin Egenflab som Hojflolens Forstander ikke at burde
gjore Brug af sin Myndighed i dette Tilfcelde og nedlagde
den i Jan. 1853 i Bestyrelsens Haand, som derpaa valgte
Pastor L. C. Hagen, der igjen var blevet Medlem af den
istedetfor Stcenderdeputeret H. Krüger, som havde onflet at
udtræde, til i de indre Sporgsmaal at fungere som Formand.
Han har givet ny forelobige Bestemmelser, og det er at haabe,
at de ville gjore en Ende paa al Uklarhed og hurtig, raade
Bod paa enhver Misforstaaelse.
Saaledes vil det da ses, at Rodding Folkehojflole næsten
i alle Retninger er i en bestandig Udvikling, og det kan vist
ikke nægtes, at det overalt er til det fuldkomnere og bedre.
Den mangler endnu den pekuniære Sikkerhed, og meget af
dens Tid og Kraft gaar derved tilspilde; men selv i denne
Henseende er der Haab om en lykkeligere Fremtid, og, fluide
det ikke fluffe, vil Skolen efterhaanden præge sine Spor saa dybt
i Fædrelandets Historie, at dens Navn igjennem mange Slæg
ter flal mindes med Glæde og Taknemlighed.

3*
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Look
for

Foreningen for Nodding Folkehojflole,
Vedtagne den 26. M a rts 1852.

I.
1. Aoreningens Formaal er at vedligeholde Nodding Folkehojskole t dens hidtilværende Virksomhed og strcebe end
mere at udvikle den i bet vcesentlige efter den Plan, font
er vedtaget af dens Direktion den 5. J u li 1844 og af
trykt i „Dannevirke" d. 20. f. M.

II.
2. Medlemmerne optages af Bestyrelsen eller dem, til hvem
den giver denne Myndighed. Det aarlige Bidrag, som
regnes fra hvert Aars 12. Juni, er 1 Nbdlr. Det Med
lem, som ikke i et Aar efter Opfordring har betalt sit
Bidrag, betragtes som udtraadt.
3. T il Lettelse for Opkrcevningen inddeles Foreningen i Af
delinger, hvis Formcend vcelges af Bestyrelsens Formand,
og disse igjen i Kredse, hvis Formcend vcelges af Afde
lingsformandene.

III.
4. Generalforsamlingen er Foreningens hojeste Magt.
5. Paa den ordentlige Generalforsamling hvert Aars 12.
Juni (.mdtrceffer den en Loverdag eller Sondag, da nceste
Tirsdag) vcelges Bestyrelsen og en Revisor med Supple
ant , hver med over Halvdelen af de afgivne Stemmer.
Tillige tages der Beflutning om Regnstabet for det foregaaende og Overflaget for det kommende Aar. B il Be
styrelsen desforuden foretage andre Ting til Afstemning,
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ti.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

maa de bekjendtgjores idetmindste 14 Dage t Forvejen af
Formanden.
Det samme kan og stal være Tilfældet, naar enten idet
mindste 3 Bestyrere eller 30 Medlemmer finde en over
ordentlig Generalforsamling fornoden.
Modestedet er Rodding Hojstole, dog kan Formanden un
der usædvanlige Forhold gjore Undtagelser herfra.
IV.
Bestyrelsen dannes af 7 Medlemmer, Hojstolens For
stander og ti, som vælges paa 2 Aar, saaledes at 3 afgaa hvert Aar. Idetmindste 3 af dem skulle altid være
Mænd, som ikke have modtaget den saakaldte lærde Dan
nelse. Ingen af de andre Lærere kan være Medlem af
Bestyrelsen.
Hvert Aar vælger den af sin Midte en Formand, men
iovrigt er det overladt til den selv at besorge de forstjellige Forretninger udfort paa den Maade, som den tror
at kunne forsvare for Generalforsamlingen. I Reglen
holder den Mode hvert Fjerdingaar.
De aarlige Regnstaber og Oversiag maa Bestyrelsen have
færdig fra sin Haand inden hvert Aars 1. April, hvorpaa
de overgives til Revisoren, som inden 1. Juni fremlæg
ger dem med sine Bemærkninger hos Hojstolens Forstan
der til Eftersyn for Medlemmerne.
Uforudsete Udgifter maa Bestyrelsen afholde under eget
Ansvar, naar den ikke finder Grund eller Tid til at sam
menkalde en overordentlig Generalforsamling.
V.
Forandring i eller Tillæg til disse Love kan kun ste med
to Trediedele af de afgivne Stemmer.

Nettelser.
F o ru d en
S id e
—
—
—
—

enkelte Bogstavfejl ere folgende storre F e jl blevne bemærkede:
12, L in. 10 fra neden: Redskaber la s Redskaber,
— — 2 —
—
over 12— 20 læ s : 1 2 - 2 0
13, N r. 4 : G a ard m . l a s : G aardm . og M oller
— — 8 : G aard ejer l a s : G aard m .
15, — 58 : G aard ejer la S : G a ard m .

Historisk bogsamling
08.26
Høgsbro, Sofus
Beretning om Folkehøjskolen i Røddim
i Særdeleshed fra Novbr. 1850 til F e b rlin g
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