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Chr. Brodersenstid 1,876-78

Julius Bons afløser som forstander blev Cfu. Brodersen, som kom fra en lærerstilling på Hindholm
Højskoleog det dertil knyttede børnehiemHolsteinsninde. Hans ansættelsemeddeleskort af aktionærernes forretningsfører, M. Marker, i en annonce i slutningen af oktober 18761.I annoncen benævneshan
"Lieutenant", men foruden dennemilitære titel fremgår det andetsteds,at han var seminarist.
I tilknytning til meddelelsen om ansættelsen indbyder Brodersentil et møde på skolen kort efter og
bebuder at ville indbyde til lignende møder andre
stederpå øen. Ligeledesmeddelesdet, at vinterskolen
begynde den 1. december.
-ville
Aret efter fremgår det af annoncer,at han holdt
møder rundt om på øen for at fortælle om højskolen2.
Det skete f.eks. i den stedlige børneskole.Et sted, i
Nylars, havde han fået tilladelsetil at holde et sådant
et møde af sognerådsformanden,men efter at det var
bekendtgjort, blev tilladelsen trukket tilbage, og så
måtte han skyndsomsttil at aflyse.
Det er muligvis et sådant møde, den 16-årige
Rudolf Skovgaardfra Skovgård i Vestermariehavde
overværetengang i foråret 1.877.Ien slags dagbogsnotater3skriver han følgende: "Det er SkolensFormaal at vække Kjærlighed til Fædrelandet,Liv og
ædel Virke hos den Unge, at vejledeham til Arbejdsomhed, Orden og Sømmelighedsamt til Oply(s)ning
i Særdeleshedom Alt, hvad der vedkommer Landboens Virksomhed som dansk Borger,som Medlem af
en Kommune, som Husfader, Søn, eller Tyende og
som forstandig Agerdyrker".
Denne "programerklaering"stemmergodt overens
med det, der skildres fra Hindholm Højskoleom hvis
stifter, Anders Stephansen,det hedder, at han ikke
var særligt påvirkei af Grundwig, men snarereaf de
europæiskefilantropiske tankel. Rudolf Skovgaard
blev i øvrigt tre år senereelev på skolen,som da lededes af JohanBøgeskov
Høiskolemes tilsynsførende,Mathias Steenstrup,
besøgteskolen i sommeren1877.De notatet han ved
den leilighed tog, hans indbereining til ministeriet
samt et brev fra Brodersentil ham året efter er sammen med ovenståendedagbogsnotatog nogle annon-
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cer i de lokale dagblade de enestekilder, vi har fra
Brodersenstid.
Af Steenstrupspapirers fremgår det om skolens
"bagland", ai den ejedesaf 10 gårdmænd,"alle flinke
og velsindede imod Højskolens Opgave. Br kan
kjøbe Gaardenfor hvad den staardem i...12000Kr."
Det ser såledesud til, at man havde gjort alvor af
Julius Bons forslag om at samle aktierne på færre
hænder, men så vidt vides blev det først brødrene
Bøgeskov,der købte den iil selveie.Hvordan det i
øvrigt forholdt sig med pengesagerneefter møntreformen i 1875,hvor man skiftede fra rigsdaler til kroner/ som kun havde den halve veerdi,har vi ingen
mulighed for at bedømme.De nævnte 12.000kr har
formodentlig kun udgjort aktiekapitalen. Den faste
gæld, der formentlig har været foruden, er næppe
medregnet.
Af de nævntekilder fremgår også,at Brodersenfik
en god begyndelsemed 39 vinterelever.Sommeren
1877blevdet til 18piger,hvoraf de 15var under 18år.
De flesteaf dem var imidlertid fra omegnenog boede
derfor hjemme.Kun 8 boedepå skolen.
Den næstevinter,1877-78,gik elevtallet ned til 31
unge mænd, hvilket dog ikke føltes foruroligende.
Ca. halvdelen af dem boede hjemme, og 3/ 4 af dern
var under 18 år.
Sommerenefter sank tallet imidlertid helt ned iil
"kun 5 (fem) Elevpiger", og det fik ham til at opgive
at føre skolen videre. Han havde allerede før måttet
stifte en gæld på 1000kr, og med de få elevervar han
bange for, at den ville blive større.Derfor meddelte
han Steenstrup,at "...jeg tvinges derfor, hvor meget
det end vil smertemig, til at opgive mine Forsøgpaa
her paa Bornholm at gennemførernin Opfattelseaf
Højskoletanken..."
Af Steenstrupsnotater og indberetning fremgår
det i øvrigt klart, at Brodersenunder hans besøghar
beklagei sig gevaldigt over en "herskendeForlystelsessyge///som lagde alvorlige hindringer i vejen for
skolearbejdet.Det hedder såledesi indberetningentil
ministeriet:
"Der er paa Bomholm særegneVanskelighederat
overvinde for en Højskole i alvorlig Aand. Den her-
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skende Gjæstfrihed, i Forbindelse med Slægtsskabsog Bekjendtskabsforholdene. volder, at de unge Karle
paa Højskolen i en overordentlig Grad ere udbudne
til Selskabog Gilde, hvorfra de tidt først komme hiem
ud paa Nattery og de ere da daarlige Tilhørere næste
Dag. Brodersen har k€empet meget mod denne Uvane; men det vil tage Tid at faa den fjemet, da den har
sin Rod i Befolkningens Sæder,og der selv blandt de
ældre er mange, som finde sligt i sin Orden for de
Unge og ikke vil støtte Brodersen i hans Bestræbel-

kommer beklagelser af denne art, er det et spørgsmåI,
om det ikke snarere bunder i Brodersens karakter.
Noget kunne tyde på, at han ville opretholde en disciplin, som var aldeles fremmed for såvel de unge som
de ældre. Hans militære tilhørsforhold har måske
spillet ind. I en senere indberetning fra Steenstrup
hedder det således, at han (Brodersen) "havde villet
indføre Disciplin; de skulde være hjemme kl. 10.Men
Bomholmeme er opsætsige og trodsige mod
Tv ang"7.
set"6.
Det skal dog indrømmes Brodersery at en elev nogDet hedder videre, at det var en uheldig omstæn- le år senere,Karen fensen, som vi skal stifte nærmere
dighed under den herskende forlystels€ssyge, at så bekendtskab med i næste kapitel, også syntes, det
mange af dem boede hjemme. Dermed var de uden kunne blive for meget af det gode med at komme så
for Brodersenskontrol.
megei ud i besøg,som de blev inviteret til. Men det vil
Det kan naturligvis forholde sig sådan,at Broder- vi vende tilbage til.
sen var særligt uheldig med sine holds sarnmensætHvorom alting er, det gik ikke for Chr. Brodersen.
ning; sådan noget har kunnet variere meget i tidens Han fratrådte til August 1878,og blev senerelærer
løb. Men eftersom der intet andet sted i kildeme fore- ved Frederiksbereskolevæsen.

Noter: KAPITEL 7
Chr. Brodersens tid 1876-78
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bhs. Td. & Bhs. Amtstd. den 20/10 1876.
Bhs. Td. den 28/9 og 2/10 1877.
Nedskrevet i et almindeligt stilehefte, som ejes af en sønnedatter, Signe Kofoed,
Olsker, fra hvem jeg velvilligt har fået en kopi.
Lars Bækhøj: Folkehøjskolen gennem 100 Aar, artikel i Ollerup Højskoles årsskrift 1944.
Her fra Henrik Ydes artikel i Bornholmske Samlinger, III. række, 2. bind, 1988.
Samme sted fra.
Fra Steenstrups senere besøg i 1883.
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