
Fynske Årbøger 2012



Krig og fred - højskoler, hær og skytteforeninger 1864-1920 81

Den 28. januar 1901 i et stimlende fyldt 
Fyns Forsamlingshus gik Alfred Povlsen 
på talerstolen. I dag er Ryslinge Høj-
skoles daværende forstander ukendt 
for de fleste, men det var ikke tilfældet 
i det år, som bragte systemskiftet, og da 
parlamentarismen endelig vandt indpas. 
Alfred Povlsen stod som repræsentant 
for Ryslinge, men også som højskolernes 
mest toneangivende personlighed og 
havde som sådan været stærkt medvir-
kende til at kaste dem ud i en debat, som 
for første gang siden Grundtvigs dage 
truede med at sprænge skolernes sam-
menhold.1 Det var formenlig en spændt 
foredragsholder, som ventede på at få 
ordet, og det var givetvis ikke en ukritisk 
tilhørerskare, som ventede på Povlsens 
forsvarspolitiske foredrag. 
 Denne artikel handler i bredere for-
stand om det emne, Povlsen ville tage op 
på mødet: Hvilket forsvar skulle Dan-
mark have, hvordan skulle det organi-
seres, og hvilken berøring skulle højsko-
lerne have hermed? I tilknytning hertil 

vil artiklen ligeledes inddrage skyttefor-
eningerne og den folkelige forsvarsbevæ-
gelse og deres forsvarsmæssige relevans. 
Både fordi en uforholdsmæssigt høj 
procentdel af højskolefolk lagde deres 
engagement her, men også fordi skyt-
teforeningerne og forsvarsbevægelsen 
blev omdrejningspunkter for en række 
politiske sammenstød, der ud over sine 
partipolitiske elementer også tog sine 
udspring i den rolle, som foreningerne 
skulle spille i forsvaret af Danmark. I 
modsætning til den nationalt bekymrede 
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P erioden 1864-1920 var en 
kamptid i Danmark. I den 
forsvars- og forfatnings-

mæssige strid, der fulgte efter tabet 
af Sønderjylland, indgik foruden 
partierne også højskoler, skytte- og 
riffelforeninger samt folkelige for-
svarsforeninger. 
 I denne artikel belyser cand. 
mag. Henrik Hvid Dalnæs disses pla-
cering i kampen og sætter fokus på 
det nationale og folkelige engage-
ment, som var en væsentlig og almen 
drivkraft i tiden overalt i landet og 
ikke mindst på Fyn, hvor skyttefor-
eningerne var særligt fremtrædende.
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Alfred Povlsen tager artiklen dog afsæt i 
og fra Fyn – for det var her, skyttefor-
eningerne for alvor vandt deres fodfæste, 
det var her, forsvarsbevægelsen fandt sin 
mest markante agitator, og det var her, 
nogle af de mest forsvarsdebatterende 
forstandere residerede. 
 I sagens natur må en artikel, der 
behandler så bredt et emne over så lang 
en periode, fokusere på hovedpunkter 
og henvise til uddybende læsning i pe-
riodens oversigtsværker. For at forstå 
baggrunden for Povlsens og højskoler-
nes generelt forsvarspolitisk positive 
holdning, er det dog nødvendigt at give 
et meget kort rids over den forsvarspo-
litiske udvikling og det underliggende 
værdigrundlag, som dominerede i årene 
mellem 1864 og Systemskiftet i 1901.

Dansk forsvarspolitik 1867-1900
– i højskoleoptik

I 1864 blev Danmark amputeret ved hof-
terne, som Herman Bang så impressio-
nistisk beskrev det. Landet mistede ca. 
40 % af sin befolkning og 33 % af sit 
areal og måtte se i øjnene, at tiden som 
småstat for alvor var blevet en realitet. 
Det måtte forsvarets ordning naturligvis 
tage hensyn til, særligt efter 1870, daP-
reussen også knuste Frankrig og dræbte 
enhver snak om snarlig revanche. Ny-
tænkning var nødvendig, og overvejel-
serne på landjorden gik herefter i to ho-
vedretninger, henholdsvis folkevæbning 
eller befæstning. 
 Ganske forsimplet kan man sige, at 
Venstre, som forenede sig i 1870, gene-
relt var tilhængere af et folk i våben uden 
fæstninger og med en mængde torpedo-
skibe til at beskytte alle landsdele, mens 
Højre, som endnu fremstod væsentligt 
mere uorganiseret, generelt talte for en 
stærk befæstning af hovedstaden og få, 
men slagkraftige skibe til støtte herfor. 
Sagkundskaben påberåbte sig naturlig-
vis et apolitisk ståsted, men i realiteten 
var især hærens folk at finde på Højres 
flanker, og det var da også herfra, at be-
fæstningen fra 1873 kom på den politiske 
dagsorden. 
 Midt i alt dette stod en række høj-
skoleforstandere, der så deres skoler i 
et undervisningsmæssigt, men også et 
vækkende perspektiv – og det med fokus 
på både individet og nationen. Generelt 
befandt mange af højskolens folk sig til 
venstre i det politiske spektrum, men de-
res forsvarspolitiske holdninger var over 
en bred kam positive, og de kom dermed 
i konflikt med deres lige så demokratiske 
grundholdning, da konseilspræsident 
Estrup fra 1885 anlagde befæstningen. 
Ikke kun på grund af deres almene fokus 

Alfred Povlsen. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv for 
Ryslinge, Gislev og Kværndrup.
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på begrebet ”Folket i våben”, som var 
vanskeligt at kombinere med fæstnings-
tankegangen, men især fordi anlægget 
blev bygget for midler, der var anskaffet 
gennem provisoriske finanslove uden 
Folketingets godkendelse. Kulturforsva-
ret af nationen blev med andre ord ud-
fordret af det fysiske forsvar, og det var 
en vedvarende problemstilling, som alle, 
inklusive de forsvarspositive højskole-
forstandere, stod over for i hele perio-
den. Danmarks neutralitet skulle sikres, 
men hvordan – og for hvilken pris, både 
konkret og i overført betydning? Det er i 
dette lys, at Alfred Povlsens foredrag skal 
ses. Befæstningen var nu en realitet, og 
der skulle i stedet sættes ind for at styrke 
den demokratiserende og dannelses-
mæssige påvirkning, som ungdommen i 
bedste fald ville kunne møde i et forsvar, 
som også måtte omstille sig til en ny po-
litisk ledelse. Og det var et arbejde, han 
og andre højskole- og skytteforenings-
ildsjæle havde arbejdet med siden 1864.

Skytteforeningerne 1864-1871
Skytteforeningerne introduceredes i 
Danmark allerede i foråret 1861, da 
Kaptajn V. Mønster med inspiration fra 
England slog til lyd for oprettelsen af 
riffelskydningsforeninger.2 Ideen slog 
an, men på grund af manglende penge 
og rifler samt organisationsmæssige 
begyndervanskeligheder indgik forenin-
gerne først i en mere fast struktur efter 
2. Slesvigske Krig.
 Skytteforeningerne deltog således 
ikke i kampen mod Preussen, men det 
er næppe skudt helt forbi at antage, at 
krigen alligevel var hovedårsagen til den 
efterfølgende folkelige opbakning, hvor 
man den 26. oktober 1867 kunne tælle 
ikke færre end ca. 16.000 medlemmer, 
hvoraf godt 10.000 var aktive skytter. 

En afgørende årsag til, at medlemstallet 
blev så højt så hurtigt, var den indsats, 
som blev lagt for dagen på Fyn. Kaptajn 
Edvard Nielsen havde allerede i tiden før 
1864 søgt at organisere frivillige skytte-
foreninger i Sønderjylland, men med sin 
nye placering i Nyborg blev det på Fyn, 
at Nielsen lagde grunden til sit lokale, 
men nu velsagtens glemte ry som skyt-
tesagens ihærdige forkæmper.
 På Øst-, Syd- og Midtfyn rejste 
Nielsen rundt til fods og fik overalt 
overbevist de lokale om det rimelige og 
gavnlige i at få genopbygget forsvars-
viljen hos folket – og hos ungdommen 
især. Selv satte han sig i spidsen, om end 
blot med titlen sekretær, for Svendborg 
Amts Skytteforening, hvor han fra 1865 
blev drivkraft for en af Danmarks største 
amtsskytteforeninger, der tillige leve-
rede det regelsæt, som blev forlægget 
for organiseringen af de samlede danske 
skytteforeninger.3 Kaptajn Nielsen var 
dog ikke den eneste ildsjæl i uniform. 
I Odense oprettedes amtsskyttefor-
eningen året efter i 1866, og på trods 
af manglende kommunal opbakning fik 
denne også hurtigt medlemsmæssig vind 
i sejlene. Som i Svendborg stod her en 
garnisonsofficer forklædt som sekretær 
i spidsen for foreningen, og med kap-
tajnerne Klüwer og Nielsen som fortrop 
lykkedes det de to fynske foreninger at 
mønstre ikke færre end ca. 3300 aktive 
skytter (1526 i Svendborg, 1779 i Oden-
se) – en tredjedel af landets samlede 
skytter.  De to foreninger var altså uden 
konkurrence landets to største aktive 
foreninger, hvortil kommer, at 2/3 af de 
ca. 6000 rent bidragydende medlemmer 
også stammede herfra, fordelt på 1800 
i Svendborg og 2100 i Odense. Alt i alt 
stod Fyn således for ca. 7200 af landets 
16.000 registrerede skytteforenings-
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medlemmer! 
 Men hvad skulle de mange medlem-
mer så foretage sig i deres foreninger og 
lokale kredse? Programerklæringen lød:

  ”at udbrede færdighed i riffelskyd-
ning, for derved dels at danne en 
forskole for hæren, dels overhovedet 
at udvikle evnen og styrke viljen til 
at forsvare fædrelandet, og således 
virke til at vække og befæste den ånd 
hos folket, der er den sikreste borgen 
for dets frihed og selvstændighed…”4

Som det ses, var selvforståelsen tyde-
ligvis af forsvarsmæssig karakter. Og 
hermed udtryktes klart den holdning, 
som også højskolerne for en stor dels 
vedkommende var inspireret af.

Højskolerne efter 1864
Den danske højskolebevægelse kan lige-

som sin skydende pendant datere hi-
storien til før krigen i 1864. Rødding 
Højskole slog dørene op allerede i 
1844, og allerede dengang var formålet 
at etablere et dansk pejlemærke i den 
heftigt eskalerende strid mellem tysk, 
dansk eller helstatstankegang. Rødding 
var et fyrtårn de første 20 år af sin eksi-
stens, men fandt sig efter 1864 bogstave-
ligt talt på den forkerte side af grænsen, 
hvorefter lærerstaben flyttede nogle få 
kilometer nordpå til landsbyen Askov. 
Her grundlagdes den højskole, der i hele 
denne artikels periode kom til at stå som 
den fremmeste blandt ligemænd; både 
med hensyn til størrelse, og formentligt 
også med hensyn til de lærerkræfter, der 
under Ludvig Schrøders forstanderskab 
blev ansat.
 Men Askov var ikke den eneste store 
skole, som begyndte undervisning dette 
eller de umiddelbart næstfølgende år. 
Ryslinge (1866), Vester Skerninge (1868 
– fra 1884 Ollerup) og Vejstrup (1870) 
højskoler blev alle grundlagt i disse år, 
og kigger man udenøs, springer bety-
dende skoler som Testrup, Vallekilde, 
Rødkilde og Vinding i øjnene. Inden for 
højskoleverdenen snakker man natur-
ligvis om Grundtvig – og i næste fynske 
åndedrag Christen Kold – som pionerer 
og foregangsmænd, men især Grundt-
vigs væsentligste højskolemæssige virke 
fandt sted før 1864.5 Sagen er, at efter 
1864 var der et latent behov til stede for 
”at gøre noget”, og det har med sikker-
hed – kombineret med gode økonomiske 
konjunkturer og stifternes generelt vel-
konsoliderede baggrund – inspireret en 
del af disse 2. generations højskoleledere 
til at sætte sig i spidsen for skoler rundt 
om i landet. Flere af disse forstandere, 
f.eks. Jørgen la Cour i Lyngby, Ernst Tri-
er i Vallekilde og Georg Nørregaard på 

Kaptajn Edvard Emil Peter Nielsen (1824- 1899). 
Kilde: Rigsarkivet, Forsvarshistorisk Samling.
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Testrup, havde selv deltaget i krigen som 
tjenstgørende officerer eller feltpræster, 
og for dem og mange af deres kolleger 
gjaldt det, at de også så deres skoler i et 
nationalt perspektiv. Højskolehistoriens 
fremmeste forsker, Roar Skovmand, har 
kortlagt, at den mandlige ungdom i vidt 
omfang tog imod den undervisning, som 
blev udbudt, også på Fyn. I Svendborg og 
Odense Amter gik der målt hvert tiår fra 
1870 til 1890 ca. 1600 unge mennesker 
på højskole – hvert år!6 Det svarede 
rundt regnet til hver sjette unge mand 
bosiddende på landet, et tal som var 
stigende gennem perioden i takt med 
den øgede urbanisering. I Aarhus Amt, 
hvor blandt andet Testrup Højskole lig-
ger, var procenten endog helt oppe på 
ca. 25 % af en landlig ungdomsårgang. 
Med tal som disse er det klart, at høj-
skolerne spillede en langt større rolle 
som samfundsmæssig opinionsdanner 
og (ud)dannelsesmæssig institution, end 
hvad vi almindeligvis forbinder dem med 

i dag. Det var simpelthen vigtigt, hvad en 
højskoleforstander mente både lokalt og 
regionalt – og det både for hans egen be-
lægningsprocent og også for den politiske 
stillingtagen, som var en uundgåelig del 
af opvæksten i en periode med forsvars-
sagen så voldsomt på dagsordenen. 
 Og blot til eftertanke: mange højsko-
ler underviste ikke kun om religionens 
og historiens jætter (Højre!) og aser 
(Venstre!), men gik også mere konkret til 
værks og havde såvel militærgymnastik 
som eksercits og regulær skydning og 
fægtning på programmet.7 Vi vil i kom-
mende afsnit møde en hel del af dem 
nærmere, men allerførst vil blikket dog 
rette sig mod Ryslinge Højskole og dens 
første forstanderpersonlighed, som i hele 
sit liv viede en kolossal arbejds- og agita-
tionskraft til fordel for opbygningen af et 
stærkt dansk forsvar. Johannes Clausen 
nærmest legemliggjorde indsatsen for 
at forene kulturforsvaret af ånden og i 
sidste ende selve nationen med et kon-

Ryslinge Højskole 1867. Kilde: Ryslinge Højskoles arkiv.
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kret militær, som ikke kun fokuserede på 
forsvaret af folket, men også af dets stat.

Johannes Clausen og den folkelige 
forsvarsbevægelse

Som tidligere nævnt blev Ryslinge Høj-
skole grundlagt i 1866. I modsætning 
til f.eks. Vallekilde, Vester Skerninge og 
Testrup blev Ryslinge igangsat af såvel 
bønder som flere lokalt fremtrædende 
godsejere, der byggede på den landspo-
litiske forening af store og mindre jord-
besiddere, der gjorde den reviderede og 
mindre liberale grundlov mulig i 1866. 
Den grundtvig/koldske højskoletradition 
var som bekendt allerede stærk i Ryslinge 
med Kolds tidlige skolearbejde i byen, 
ligesom dennes gamle arbejdsgiver, fri-
menighedspræst Birkedal, til stadighed 
var en dominerende skikkelse i byen og 
lokalmiljøet. Men Birkedal var blevet af-
skediget som sognepræst, da han i 1865 
betvivlede kongens fædrelandssind og 
begræd fredsslutningen med Preussen, 

og den ledige stilling tilfaldt i stedet Jo-
hannes Clausen, som oprindeligt stod 
Indre Mission nær. Og ganske vist var 
Clausen også en asket for Vorherre, men 
som sognepræst fra 1865 og højskolefor-
stander fra 1866 var det på ingen måde 
det hinsides, som synes at optage hans 
tid. Hans gerning koncentrerede sig om 
ungdommen og dens nationale vækkelse, 
og i bind 3 af sine upublicerede erindrin-
ger: ”Mit Liv i Forhold til Fædrelandet”, 
som specifikt handler om forsvarssagen, 
skriver han på side 1:

”…lige fra min barndom og gennem 
min ungdom i den lyse tid i Danmark 
1848-50 fik jeg stærke påvirkninger i 
retning af kærlighed til fædrelandet…, 
…min gerning som feltpræst øgede 
denne kærlighed gennem den store 
smerte efter nederlaget i 1864. Det 
var ud fra denne smerte jeg greb til 
at oprette folkehøjskolen i Ryslinge, 
for at yde mit lille bidrag til den hele 
højskolebevægelse som tabet af Søn-
derjylland fremkaldte. Ad åndens og 
oplysningens vej ville man søge at 
vinde kræfter til fædrelandets genrejs-
ning…” 8

Johannes Clausen forlod Ryslinge i 1877 
og flyttede nordpå til Nr. Lyndelse, hvor 
han længe arbejdede som sognepræst. 
Men det var som forsvarsagitator, at 
han her for alvor begyndte at markere 
sig. I sine erindringer nævner Clausen, 
at det var skyttefesten i Kværndrup 
1866, som for alvor fik ham interesseret i 
ungdomsarbejdet, og det var ironisk nok 
også et lignende vækkelsesarrangement 
i 1879, som satte gang i hans forsvars-
livsværk. En ven, lægen i Nr. Lyndelse, 
og han skulle til en lokal erindringsfest 
for veteranerne fra 1864, hvor Clausen 
skulle tale. Men festerne var øjensynligt 
også dengang en kende mere optagede 

Feltpræst Johannes Clausen (1832-1908). Kilde: 
Rigsarkivet, Forsvarshistorisk Samling.
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af fornøjeligheder og forfriskninger end 
alvorsord fra præster, og Clausen, og 
især læge Meyer var fortvivlede over den 
ligegyldighed, som havde præget talens 
modtagelse. Nogen måtte gøre noget, 
og tilbage i Ryslinge gik Clausen i sam-
arbejde med sin tidligere modstander 
Birkedal og Rasmus Hansen, der havde 
overtaget højskolen. De forfattede et 
åbent brev, der opfordrede til opbygning 
af forsvarsværker, hvor regeringen og 
Rigsdagen nu engang mente, det måtte 
være mest fornuftigt.9 
 Som et indicium på den fortættede 
atmosfære, som prægede det forsvarspo-
litiske klima, medførte opråbet dannel-
sen af en række meget aktive forsvars-
foreninger rundt om i landet, og folk 
mødte i tusindtal op for at høre Clausen 
og Birkedal tordne mod rigets forfatning 
og om behovet for en forsvarsmæssig ny-
ordning. Clausen var her i sit es – og nu 
var han også gennem familiære relatio-
ner kommet nærmere på den absolutte 

forsvarspolitiske dagsordensmagt på 
Christiansborg, nemlig krigsminister 
Wilhelm Kauffmann. Clausens svoger, 
senere krigsminister W.H.O. Madsen, 
var i gang med at gøre karriere som artil-
leriofficer, og med ham som mellemled 
kom Clausen i kontakt med befæstnings-
tilhængeren Kauffmann. Og Clausen 
sørgede for at smede, mens jernet var 
varmt. Regeringen havde i årene forin-
den nedsat en forsvarskommission, og 
dens betænkning om Københavns land-
befæstning var næsten færdig i efteråret 
1879 – og Clausen kendte allerede til ho-
vedindholdet af det fortrolige materiale 
gennem sin svoger. 
 I et brev til Kauffmann opfordrede 
Clausen til, at kommissionens – altså 
endnu hemmelige – anbefaling blev ud-
givet som pjece i et letforståeligt og 
opildnende sprog, og da forsvarsmi-
nisteren fik diskuteret sagen igennem 
med Madsen, var sagen klar: Johannes 
Clausen skulle selv forfatte dette skrift. 

Skyttefesten i Kværndrup 1868. Kilde: Ringe lokalhistoriske arkiv.
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Eneste væsentlige pointe: Kauffmann 
skulle ikke kunne kædes sammen med 
Clausens arbejde, hvilket vel heller ikke 
ville have gjort sig vel i offentligheden. 
Herefter lækkede Madsen simpelthen 
hele kommissionsbetænkningen til Clau-
sen, og forbindelsen mellem den gryende 
folkelige forsvarsbevægelse og krigsmini-
steriet var skabt – til begges udtalte, om 
end undertrykte, fornøjelse. 4000 eksem-
plarer af: ”Om vort fædrelands forsvar, 
til landsmænds overvejelse” blev trykt og 
fungerede således som forsvarsbevægel-
sens første kampskrift. 
 Men Johannes Clausen blev ved 
– også efter opførelsen af befæstningen – 
for det var ham magtpåliggende ikke kun 
at opnå forsvarets materielle mål, men 
også at skabe grobund for den ånd og 
viljestyrke, der i sidste ende skulle sikre 
rigets eksistens og genforene Sønderjyl-
land med resten af landet. Det var således 
Clausen, der som nedenfor nævnt havde 
presset på for et forbedret forhold mellem 
højskolerne og hæren omkring århundre-
deskiftet, og selv tog han konsekvensen af 
sit engagement og fik som 63-årig i 1895 
bevilget nyt præstekald i Vonsild tæt ved 
grænsen for her at være så tæt som muligt 
på sin drivkrafts endemål. 
 Johannes Clausen nåede ikke at 
opleve Genforeningen i 1920, men helt 
indtil sin død i 1908 var han aktiv i kam-
pen for Danmarks forsvar. Hvor Clausen 
måske især kæmpede for stationære 
forsvarsværker, kom der dog fra midten 
af 1880’erne en venstreorienteret og 
væsentligt mere problematisk spiller på 
banen – riffelforeningerne.

Riffelforeningerne – mod ydre 
og indre fjender
I 1885 iværksatte Estrup byggeriet af 
Københavns befæstning. Hermed tilsi-

desatte han de demokratiske spilleregler 
og kastede en slagskygge ind over det 
byggeri, som mange højskolemænd fak-
tisk kunne støtte, åbenlyst eller ej. For 
eksempel gik Ludvig Schrøder fra Askov 
til bekendelse allerede i december 1881 
og angav i det fremtrædende forsvars-
tidsskrift ”Vort Forsvar”, at han støttede 
befæstningstanken, og heri har han for-
mentligt haft Testrup og Georg Nørrega-
ards støtte.10 Men forsvarstilhængerne i 
højskolen og på Christiansborg vendte 
sig nu over en kam mod Estrup, og der 
var skabt yderligere grobund for de rif-
felforeninger, som ifølge de mest udfor-
drende ytringer i tiden havde både ydre 
og indre fjender på sigtekornet. Formålet 
med disse foreninger var officielt at skaf-
fe de rifler, som skytteforeningerne ikke 
havde kunnet. Det er uklart, hvor mange 
medlemmer riffelforeningerne rundt om 
i landet reelt kunne råde over, men det 
stod hurtigt klart, at udtalelserne om 
våbnenes indre anvendelsesmuligheder i 
høj grad måtte udfordre regeringen. Kul-
tusminister Jacob Scavenius reagerede 
derfor i foråret 1885 med to politisk set 
meget vidtgående lovgivningskomplek-
ser, som skulle komme ondet til livs. For 
det første skulle alle våbenforeninger 
nu have tilladelse til at skyde fra den 
stedlige amtmand, hvilket under ingen 
omstændigheder ville blive givet af de 
højreorienterede amtmænd til de re-
belske riffelforeninger, og for det andet 
blev det lærere forbudt at udøve politisk 
agitation mod regeringen samt deltage i 
riffelforeningerne – det såkaldte mund-
kurvscirkulære. 
 Især sidstnævnte cirkulære imøde-
kom jo ikke ligefrem den fri debat, og 
bl.a. Ryslinge Højskole blev frataget sin 
statsstøtte på baggrund af den nyud-
nævnte forstander Alfred Povlsens brud 
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herpå, men der kan næppe herske tvivl 
om, at begge tiltag havde en vis regule-
rende effekt. Cirkulærerne viste i hvert 
fald deres relevans for tiden, da man i ef-
teråret 1885 oplevede det eneste regulære 
attentat på en siddende dansk statsmi-
nister, hvilket formentligt besørgede rif-
felsagens endeligt. Selv om attentatmand 
Julius Rasmussen og hans to skud mod 
Estrup ikke entydigt kunne knyttes til 
disse foreninger, blev hans gerning slået 
i hartkorn med de tidligere riffeludsagn, 
og for menigmand må den mulige for-
bindelse mellem ord og handling da også 
have været svær at se bort fra.
 
Højskolerne, Hørup og 
riffelforeningerne

Men selv om sagen på mange måder 
var lagt død med attentatet på Estrup, 
ophørte riffelforeningen i Svendborg 
Amt først med at eksistere i 1887. Bede-
manden her var ovenfor nævnte Alfred 
Povlsen, og med tanke på højskolernes 
glødende involvering i skyttesagen er det 
iøjnefaldende, hvor stærkt man også var 
involveret i riffelforeningerne – i hvert 
fald på Fyn. For Povlsen var med helt fra 
første færd, og i hans optik var riffelsagen 
ikke en oprørssag. På et møde i Ryslinge i 
april 1885 udtalte han: 

”Den har til hensigt at skabe en fol-
kevæbning for at afværge oprør og 
sikre borgerfreden i landet. Sagen 
er lys og god. Den er en forsvarssag 
og en frihedssag. Som sådan har jeg 
taget den op, og anderledes vil jeg 
ikke have med den at gøre. Skulle den 
blive en oprørssag for at fremme par-
tiinteresser eller lignende, da har jeg 
intet længere med den at gøre; men 
det er min overbevisning, at sådan vil 
den aldrig blive optaget af det danske 
folk”.11 

Alfred Povlsen argumenterede således 
for, at skytteforeningerne især henvend-
te sig til ungdommen, mens riffelfor-
eningerne kunne dække resten af landets 
aldersmæssige spektrum og derigennem 
skabe en sammenhængende folkevæb-
ning til supplement for den stående hær. 
Povlsen blev på Fyn bakket op af sin gode 
kollega på Vejstrup, Jens Lund, og den 
ligeledes nyslåede forstander i Ollerup, 
Jens Peter Kristensen-Randers, mens 
han øst for Storebælt f.eks. havde en 
markant forbundsfælle i forstander Mor-
ten Pontoppidan (Henriks Pontoppidans 
bror) og Georg Himmelstrup fra Jørlun-
de. De nævnte højskolemænd søgte alle 
at få riffelforeningerne til at samarbejde 
med de ”gamle” skytteforeninger, og de-
res indgang til sagen var således af gan-

Generalmajor, krigsminister W.H.O. Madsen 
(1844-1917). Kilde: Rigsarkivet, Forsvarshistorisk 
Samling.
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ske anderledes og dæmpende karakter 
end den afstandtagen, som ofte tilskrives 
højskolebevægelsen – eller den radikali-
tet, som også var en del af riffelsagen.12 
Højskolemændenes fokus var defensivt: 
blev folket angrebet, skulle det kunne 
forsvare sig – og så var det sådan set 
lige meget, hvem der angreb, og hvordan 
man havde anskaffet sig riflerne. 
 Denne anskuelse delte man langt hen 
ad vejen med en mand, som langt de fle-
ste højskoleforstandere ellers betragtede 
som deres politiske yndlingsaversion 
– Politikens Viggo Hørup! Han havde i 
foråret 1885 udtalt, at: 

”Jeg har aldrig været nogen beundrer 
af de gamle skytteforeninger. Der var 
alt for tit en dunst af militarisme over 
dem, som ikke var noget værd. Men 
i riffelforeningerne så jeg den tanke, 
at de skulle være en forskole for hæ-
ren, ikke en militaristisk pogeskole i 
geværgreb, men en borgerlig demo-
kratisk indøvelse i den ånd, der er 
militarismens sande undergang.  Og 
den ånd håber jeg, skal blive ånden i 
skytteforeningerne.”13 

Citatet viser, at Hørups udgangspunkt 
for at gå ind i riffeldebatten var et noget 
andet end eksempelvis Alfred Povlsens. 
Hvor Povlsen ønskede en tilnærmelse 
mellem folk og hær gennem riffel- og 
skytteforeningerne, nærede Hørup håb 
om, at riffelsagen kunne blive et borger-
ligt-civilt alternativ til den officersdo-
minerede skyttevirksomhed. Men talen 
afslører også, at Viggo Hørup ikke var 
forsvarsnihilist, således som han nogle 
gange er blevet udlagt. Riffelforeningerne 
skulle fungere som forskole til hæren og 
dermed på sigt underminere den udefi-
nerbare, men foruroligende, militarisme, 
som især hæren prægedes af. 
 Hørups opgør med militarismen 

lignede dermed i overraskende grad den 
kamp, som blandt andet de grundtvigi-
anske højskoleforstandere førte for at 
skabe et tillidsfuldt forhold mellem fol-
ket og forsvarsvæsenet. Der er nok ingen 
tvivl om, at de fleste grundtvigianerne 
generelt ønskede et væsentligt stærkere 
forsvar, end Viggo Hørup gjorde, men 
vejen dertil førte for begge parter over 
et demokratiseret militær, hvor man 
gjorde sin pligt, om ikke af lyst, så dog 
ikke kun af tvang. Endelig er det værd at 
notere sig, at Hørup også ønskede, at den 
demokratiske ånd skulle vinde indpas i 
skytteforeningerne. Om han kendte til 
en begyndende paladsrevolution er uvist, 
men det var bestemt en bemærkning 
med perspektiv.

Kampen om skytteforeningerne 
– den gymnastiske optakt

Vejen til det venstreflertal, som Viggo 
Hørup håbede ville overtage skyttefor-
eningerne, var dog lang og ganske snørk-
let. I midten af 1870’erne var der blevet 
afholdt en række dramatiske general-
forsamlinger i Svendborg og Odense 
som følge af uenigheden om befæstning 
kontra folkevæbning, men i begge for-
eningers tilfælde var det stadig officerer, 
der sad som formænd ved indgangen til 
1885. 
 De forgangne år havde for skyttefor-
eningerne været begivenhedsløse, ledel-
sesmæssigt set, og på Fyn som i resten af 
landet havde man i stedet koncentreret 
sig om at inkorporere den stedse mere 
iøjnefaldende gymnastik. Det er uden for 
denne artikels forsvarsmæssige og høj-
skolemæssige sammenhæng nærmere 
at analysere og vurdere henholdsvis den 
”danske” militærgymnastik og den se-
nere konkurrerende ”svenske sundheds-
gymnastik”, men der er ingen tvivl om, at 
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man også på dette område stod med en 
højre- og venstrefløj, som havde hver sit 
værdisæt og ønsker for, hvorledes skyd-
ning og gymnastik skulle udvikle sig i 
samklang. Typisk stod de fleste officerer 
på det standpunkt, at skydningen i ét og 
alt skulle have forrang i skytteforenin-
gerne, mens især højskolefolk slog mere 
til lyd for den samlede positive virkning, 
som skydning og gymnastik havde for 
udøverne. Karakteristisk for dette skis-
mas kompleksitet, som i sidste ende kom 
til at spalte gymnastik og skydning, er 
dog, at man i Svendborg netop slog til 
lyd for gymnastikkens vigtighed. Gan-
ske vist var Edvard Nielsen klippefast 
i sin politiske anprisning af den danske 
militærgymnastik med dens fokus på in-
dividuel styrke, men i ti-året fra 1875 til 
1885 var det ham – og næsten ham alene 
– som i skytteforeningsregi fik bragt 
gymnastikerne til ære og værdighed, og 
som i sidste ende gjorde det muligt for 

kredse, som kun dyrkede gymnastik, 
alligevel at blive optaget i De Danske 
Skytteforeninger. Det var et arbejde som 
dette, der havde gjort Nielsen og andre 
officerer med ham respekterede i for-
eningerne med deres overvejende flertal 
af landbomedlemmer, men med riffello-
vens indførelse den 5. maj 1885 lod det 
sig som nævnt ikke længere gøre at holde 
skytteforeningerne fri af de landspoliti-
ske begivenheder. 
 Venstrefløjen havde fået nok, og 
resultatet blev en overtagelse af magten 
i Overbestyrelsen, skytteforeningernes 
ledende organ, ved generalforsamlingen 
samme år. Ikke overraskende var det nok 
en gang Svendborg Amts Skytteforening, 
der befandt sig midt i orkanens øje. 
Alfred Povlsen, i tæt samarbejde med 
Venstres toppolitiker og formand for 
Gl. Roskilde Amts Skytteforening, greve 
Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, blev 
nøglepersonerne i selve spillet om mag-

Kvinder fik først meget sent lov til at skyde i skytteforeningsregi. En af de mere alternative muligheder 
for at deltage ses her i Sønder Højrup  i 1916, da en skjolddans er ved at tage sin begyndelse.
Kilde: Ringe lokalhistoriske forening.
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ten op til generalforsamlingen, mens det 
blev overladt til især Vallekilde Højsko-
les bygmester og formand for Holbæk 
Amts Skytteforening, Andreas Bentsen, 
at få den ny Overbestyrelse etableret, da 
kuppet var gennemført.
 Som tidligere nævnt blev riffelloven  
den formelle anledning til skytteforenin-
gernes paladsrevolution. Der skulle nu 
skydes på amtmandens godkendelse, og 
selv om denne godkendelse som oftest 
faldt uden sværdslag, så fandt mange, at 
det var et slag i ansigtet. I hvert fald på 
det ideologiske plan var mange medlem-
mers deltagelse legitimeret i et patriotisk 
ønske om at kunne forsvare fædrelandet, 
og at det skulle være nødvendigt med en 
godkendelse til dette, faldt især mange 
grundtvigianske højskolestøtter for bry-
stet. Rundt om i landet blev de gamle, 
militært tilknyttede formænd væltet, 
og ingen steder gik det mere dramatisk 
for sig end i Svendborg. Her medførte 
forbitrelsen over ansøgningskravet 
– men sikkert også gammelt nag fra be-
vægede generalforsamlinger i midten af 
1870’erne – at Edvard Nielsen blev væl-
tet ved en generalforsamling i Ringe 1. 
juli 1885, fordi han i modsætning til tre 
af sine grundtvigianske bestyrelseskolle-
ger ikke så noget principielt problem i, at 
han – uden om bestyrelsen – havde kon-
taktet meningsfællen, amtmand Brock-
enhuus-Schack, og uden indvending fået 
en tilladelse. Denne havde han så med-
delt kredsens medlemmer, givetvis i den 
tro, at man ville sætte pris på den flek-
sible optræden. Men heri tog han altså 
fejl, og generalforsamlingen i Ringe blev 
hans sidste gerning som formand for den 
forening, han selv havde taget initiativ til 
20 år tidligere. Edvard Nielsen forlod 
Fyn som en bitter mand i 1895, men som 
udtryk for den positive arv, han også 

efterlod, samlede hans gamle forening 
ind til det monument, som den dag i dag 
står i den lille landsby Trunderup, hvor 
denne artikels forfatter stammer fra.  
 I stedet for Edvard Nielsen tiltrådte 
friskolelærer Jørgen Pedersen, som blev 
en mangeårig formand for foreningen. 
Han blev bistået af næstformand Jens 
Jensen, Trunderup, og altså Alfred Povl-
sen, der stod for meget af den praktiske 
brevveksling med Overbestyrelsen, som 
nu for alvor kom på banen. For ikke nok 
med at den gamle formand var blevet 
vist køkkenvejen – den nye bestyrelse i 
Svendborg Amts Skytteforening nægte-
de tillige at modtage amtmandens god-
kendelse og kunne således ikke skyde. 
Hermed udfordrede man selve Overbe-
styrelsen, som ikke så anden udvej end 
den 9. juli at ekskludere den forening, 
som faktisk var landets største også i 
1885. Alfred Povlsen tog på bestyrelsens 
vegne til genmæle, idet han – lettere an-
strengt – hævdede, at når enkeltkredse 
kunne være medlem uden overhovedet 
at skyde, så måtte det samme gælde for 
en hel forening i forhold til de samlede 
skytteforeninger. Heri så han bort fra 
den gængse opfattelse af, at det normalt 
kun var de kredse, hvor skydning ikke 
var muligt, der kunne optages som rene 
gymnastikkredse, og der var da også en 
anden og mere tungtvejende grund til 
Povlsens diskussion med Overbestyrel-
sen. I et brev den 18. september 1885, 
stilet til formand Jørgen Pedersen, 
tilrådede greve Johan Ludvig Holstein-
Ledreborg nemlig den taktik, som 
Svendborg Amts Skytteforening allerede 
havde taget hul på.14 Holstein-Ledreborg 
skrev indledningsvis, at han måtte give 
Pedersen ret i, at protesten næppe ville 
blive taget til følge, men dette var heller 
ikke det vigtigste:

Fynske Årbøger 2012



Krig og fred - højskoler, hær og skytteforeninger 1864-1920 93

”Hvad det mest gælder om er at sagen 
kan trækkes ud til november. På gene-
ralforsamlingen er Venstre i sikkert 
flertal og sagen let at ordne, men øn-
skeligt var det, om afleveringen kunne 
undgås.”15   

Holstein-Ledreborg har selv foretaget 
understregningen, og som det ses, bæ-
rer Svendborg Amts Skytteforenings 
indsigelse forhalingsstrategiens præg. 
Overbestyrelsens svar den 5. oktober 
1885 har da næppe været overraskende, 
idet man heri gav udtryk for, at det ikke 
var muligt kun at dyrke gymnastik, og 
desuden spurgte, om man i Svendborg 
Amts Skytteforening havde tænkt sig at 
aflevere våbnene som tidligere krævet.16 
Det var et ultimatum, som foreningen i 
sidste ende valgte at bøje sig for, men 
beslutningen har givetvis været af de 
vanskelige, fordi afleveringen skulle 
foregå på Nyborg Tøjhus, Edvard Niel-
sens garnison. Men strategien blev altså 
drevet til midten af oktober, hvorefter en 
mere offensiv tilgang indledtes. Den 17. 
oktober 1885 skrev Holstein-Ledreborg 
specifikt til Alfred Povlsen og redegjorde 
for den taktik, der skulle til for at vælte 
Overbestyrelsen:

”I går var H. Frandsen af Gudum i 
København og da han ytrede ønsket 
om at samles med de tilstedeværende 
repræsentanter for skytteforeninger-
ne, navnlig rigsdagsmændene, havde 
jeg indbudt disse i et af Folketingets 
lokaler. Tilstede var Bojsen (Møen) 
Berntsen (Odense) Ravn (Mors) Mad-
sen-Mygdal (Hjørring) la Cour (Ribe) 
Bentsen (Holbæk) Dam (Brøderup) 
H. Frandsen (Sorø) og jeg (Roskilde). 
Samtalen kom naturligt til at dreje 
sig om mødet i november og vi var 
alle af den mening, at det gjaldt om 
var [sic]1) at bringe Overbestyrelsen 

over i Venstres hænder. 2) at gøre 
det på en sådan måde, at skyttesagen 
ikke gik i stykker derved. Det er klart, 
at et brud med det militære element i 
Overbestyrelsen, ville føre et eklatant 
brud med regeringen med sig og at 
en sprængning af skytteforeningerne 
med påfølgende inddragelse af samt-
lige regeringens rifler...ville blive den 
uundgåelige følge. For at undgå noget 
sådant, var vor mening, at det ville 
være ønskeligt, om man kunne bevare 
de tre militære Wagner, Schleppegrell 
og Müllertz i Overbestyrelsen…..De 
øvrige 6 medlemmer i denne skulle 
naturligvis vælges blandt fremra-
gende skyttevenner i Venstre. Efter 
min mening var det heldigt, om man 
kunne undgå aktive politikere...”17

Fløjlsrevolutionen skulle altså foregå så 

Andreas Peter Bentsen (1839-1914), bygmester og 
højskolelærer på Vallekilde Højskole, var medlem 
af de danske skytteforeninger i en menneskeal-
der og var den mand, som først og fremmest fik 
foreningen igennem provisorietidens problemer. 
Bentsen blev æresmedlem af De danske Skytte-
foreninger i 1910. Kilde: Wikipedia.
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lempeligt som muligt, eller som det blev 
formuleret: 

”Revolutionen måtte ske på mest bul-
garske måde, uden blodsudgydelse og 
med så lidt kval som muligt. ...Højre 
gør altid skandale, når magten glider 
det ud af hænderne.”18

I brevet åbnede Holstein-Ledreborg også 
en dør på klem for, at Svendborg Amts 
Skytteforening kunne ”belønnes” med en 
bestyrelsespost i den nye Overbestyrelse, 
idet Venstre på et møde forinden ville 
afgøre, hvem der skulle opstilles. Den 
senere afstemning blandt de 22 repræ-
sentanter på generalforsamlingen viste, 
at Jens Jensen fra Svendborg Amts Skyt-
teforening her var blandt de nyvalgte. 
Han suppleredes med de to Højremænd 
Carl Wagner og Chr. Fenger, der valgtes 
med de højeste stemmetal, henholdsvis 
22 og 20. Da Carl Wagner på trods af 
sit store ego trods alt kun udgjorde én 
officer, var der ifølge vedtægterne brug 
for endnu én repræsentant for hæren, 
og derfor blev løjtnant Bennike også 
indvalgt. De resterende seks medlem-
mer udgik alle fra Venstre og valgtes 
med henholdsvis 16 og 15 stemmer. De 
valgte var foruden Jens Jensen, Hans 
Frandsen, formand for Sorø Amts Skyt-
teforening, Poul la Cour, Askov Højskole 
og formand for Ribe Amts Skyttefor-
ening, Jens Bek, forstander for Mellerup 
Højskole og formand for Randers Amts 
Skytteforening, Andreas Bentsen, Val-
lekilde Højskole, formand for Holbæk 
Amts Skytteforening samt admiral C. 
Schønheyder. Schønheyder konstituere-
des som formand for Overbestyrelsen, 
mens Carl Wagner blev forretningsud-
valgets formand.
 Hvorvidt Højre decideret har følt sig 
kuppet eller – måske mere sandsynligt 
– godt kunne se skriften på væggen i 

løbet af efteråret, er et åbent spørgsmål, 
men indledningsvis og overraskende 
nok manede man herfra til besindighed 
i forhold til den nye Overbestyrelse. Det 
gjorde man, bl.a. fordi den inkluderede 
en række moderate venstremænd, hvis 
patriotisme ikke kunne betvivles. Her 
tænktes formentlig især på Paul la Cour, 
Jens Jensen og Andreas Bentsen, og 
sidstnævnte blev da også den person-
lighed, som i højeste grad kom i fokus, 
da besindigheden for alvor kom i afta-
gende også hos Højre. For revolte kom 
der, da Wagner, Fenger og Bennike ikke 
kunne acceptere, at der var mødt skyt-
teforeninger op til et møde til støtte for 
venstrekæmpen Christen Berg i 1886. 
Deres indsigelse tilbagevistes, og følgen 
blev efterfølgende udmeldelse fra de fem 
endnu højredominerede skytteforenin-
ger. 
 Hermed var Overbestyrelsen reelt 
uden officerer, og det var derfor en 
alvorlig opgave, som ventede den de-
cimerede bestyrelse. Andreas Bentsen, 
som nu var eneste medlem i forretnings-
udvalget, havde allerede kontakt til den 
gamle kollega og officer af reserven Jens 
Nørregaard på Testrup Højskole, men 
forhandlingerne med de resterende of-
ficersemner blev både lang og ifølge 
Bentsens brevveksling ganske plagsom. 
I sidste ende lykkedes det dog Bentsen, 
som også fra 1910 blev Overbestyrelsens 
formand, at få rekrutteret de fornødne 
officerer, og fra 1887 gik skytteforenin-
gerne ind i mere smult vande. En årsag 
hertil var, ud over Bentsens diplomati-
ske evner, også bestyrelsens stillingta-
gen til admiral Schønheyder, der som 
nyudsprunget og noget letbenet venstre-
politiker decideret blev væltet, men også 
i forhold til den gamle riffelstøtte, Hans 
Frandsen, Gudum, hvis fortid vanskelig-
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gjorde et kompromis. Begge forlod be-
styrelsen i 1887, hvorefter de revolteren-
de foreninger gradvist meldte sig tilbage 
under fanerne. Symptomatisk var det, at 
det blev Johannes Clausens søn, Johan 
Chr. Clausen, der på vegne af Svendborg 
Amts ny Skytteforening som de sidste 
tog skridt til en genforening. Svendborg-
foreningerne fandt igen sammen i 1895, 
da man på to synkrone generalforsam-
linger på Kværndrup kro enedes om at 
begrave stridsøksen. Hermed var roen 
faldet over skytteforeningerne, men set 
i det lange perspektiv nåede man aldrig 
igen den forsvarsmæssige relevans, som 
var en del af den tidligere selvforståelse. 
Ganske vist fik man igen en officer, kap-
tajn Ramsing, som formand fra 1887, 
men langsomt gled det militære aspekt 
af skydningen mere og mere i baggrun-
den, og skismaet i forhold til gymnastik-
ken blev mere og mere tydeligt. Under-
vejs i denne forsvarsmæssige deroute 
forsøgte man sig med mere feltlignende 
skydningsformer, men forsøgene forblev 
halvhjertede i deres opbakning, og der-
for forsvinder skytteforeningerne para-
doksalt set ud af denne artikels optik før 
kulturens forsvarere, højskolerne.

Strib – Alliancen mellem sablen 
og den bløde hat 
Tiden fra 1895 til år 1900 var en længere 
politisk ørkenvandring mod parlamen-
tarisk dagslys. Om det tilstundende 
systemskifte var baggrunden for Strib-
mødets afholdelse er usikkert, men der 
kan næppe herske tvivl om, at hær og 
flåde havde brug for et godt forhold til 
også den kommende regering og dens 
kernestøtter. Allerede i julen 1899 havde 
Ludvig Schrøder på opfordring fra den 
utrættelige Johannes Clausen forsøgt at 
invitere til forsvarspolitiske drøftelser 

med både højre- og venstremænd, bl.a.  
Venstres kronprins, I.C. Christensen. 
Dele af indbydelsen lød: 

”… Sognepræst Johannes Clausen i 
Vonsild har rettet det spørgsmål til 
mig, om jeg vil være med til at gøre et 
forsøg på at få en vekselvirkning bragt 
til vej mellem hærens og flådens office-
rer på den ene side og folkehøjskolens 
mænd på den anden for derigennem 
at opnå, at sværgen og liderlig tale 
kunne blive bandlyst fra soldaternes 
øvelsesture, og at soldaternes fritid 
kunne blive godt anvendt. Tillige skul-
le et sådant samarbejde føre til, at der 
kan vokse et stærkere tillidsforhold 
frem mellem folk og hær …”19

Mødet blev formentligt aldrig afholdt, 
men indholdet peger så afgjort ind i det 
nye århundrede og det kommende Strib-
møde. Endnu en gang var det Johannes 
Clausen, som var initiativtager, men den-

Carl Wagner (1847-1906) ses her i en ung udgave, 
der ikke rigtig afslører hans ualmindelig stålsatte 
og måske lettere selvhøjtidelige natur, der gjorde 
ham ligedele berømt og berygtet i skyttefor-
eningsregi. Kilde: Wikipedia.
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ne gang rettede han, sammen med Jacob 
Appel, den senere forstander for Askov 
Højskole og kultusminister, henvendelse 
til Foreningen for Højskoler og Land-
brugsskoler. Her sad Alfred Povlsen ved-
varende som formand, og det blev således 
ham, der bar depechen videre. Og der var 
mange hensyn at tage: hvem skulle ind-
bydes, hvad skulle forhandlingsemnerne 
være – hvor skulle mødet i det hele taget 
finde sted? 
 For at tage det sidstnævnte først, 
gik forslaget indledningsvis på Frede-
ricia, hvilket alt andet lige ville være et 
glimrende logistisk valg, men da hærens 
folk ikke ønskede officererne fra Frede-
ricia med, måtte mødet i stedet afholdes 
på fynssiden af Lillebæltsoverfarten 
– i Strib! Dagsorden kom man lettere 
om ved, idet højskolemændene skulle 
redegøre for: ”Hvad der kan gøres for 
at fremme tillidsforholdet mellem hæren 
og folket” – og for officerernes vedkom-
mende: ”Vort Forsvarsvæsen”.20 Slut-

teligt var det vigtigste – i hvert fald fra 
højskoleside – hvem der skulle inviteres, 
og her valgte Alfred Povlsen den vej, som 
også Ludvig Schrøder var slået ind på året 
før. Højskolens absolutte notabiliteter fik 
indbydelser – eller i hvert fald dem, som 
man på forhånd regnede som de mest for-
svarsvenlige. 
 I alt 20 højskolefolk inviteredes 
– ingen nævnt, ingen glemt, – mens 
der fra hær og flåde mødte 12 officerer 
– fra oberst til premierløjtnant.21 Som 
udgangspunkt var det nok højskolefol-
kene, som havde mest at miste på det 
folkelige renommé – og dertil hørende 
elevtal, men igen må man tilskrive det 
idealistiske og dannende motiver, at man 
herfra indlod sig med de i vide kredse 
foragtede officerer. Og selv om der ikke 
findes referat fra selve mødet, så bærer 
den efterfølgende korrespondance ml. 
f.eks. Povlsen og oberst Kühnel præg af, 
at tonen havde været særdeles god og 
konstruktiv. Der blev således nedsat et 
samarbejdsudvalg bestående af Povlsen, 
Kristensen-Randers (Ollerup) og kaptajn 
Dahlerup (Odense Tøjhus) som drivende 
kræfter, og allerede den 12. januar 1901 
var man klar med en trepunktsplan, som 
indeholdt følgende punkter: afholdelse 
af foredrag af højskolemænd i militære 
kredse og af officererne på højskolerne, 
udsendelse af småskrifter, og skaffe yngre 
befalingsmænd lejlighed til ophold på 
højskoler.22 Foredragene skulle være eg-
nede til at ”vække og styrke nationale og 
humane interesser”. 
 Alliancen mellem ”Sablen og den 
bløde hat” var skabt – et udtryk kreeret 
af Politiken og Socialdemokraten – og 
reaktionerne udeblev ikke. Forventeligt 
var det således, at Ove Rode harcelerede 
mod højskolens påståede knæfald for de 
forhadte værn, men værre var det, at en 

Jacob Appel (1866-1931) blev Ludvig Schrøders 
efterfølger på Askov Højskole. Herudover var han 
kultusminister 1910-1913 og igen 1920-1924. Kilde: 
Wikipedia.
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række højskolefolk også tog til genmæle 
mod samarbejdspolitikken. Især Holger 
Begtrup, som grundlagde Frederiksborg 
Højskole og i øvrigt var en af landets 
absolut mest respekterede højskoleper-
sonligheder, tonede rent flag mod legiti-
meringen af militæret. Herudover så han 
imidlertid også en fare for, at højskolerne 
gennem samarbejdet markerede sig som 
en sluttet enhed, hvilket traditionelt set 
passede meget dårligt med mantraet 
om åndsfrihed, der hidtil havde præget 
Grundtvigs skoledisciple. Kritikken var 
alvorlig – og vel også berettiget – og den 
var direkte årsag til, at Alfred Povlsen 
måtte på talerstolen i Fyns Forsamlings-
hus. På trods af trepunktsplanens brede 
karakter var det Povlsen, der nærmest ene 
stod for at forsvare samarbejdet med hær 
og flåde, men det gjorde han til gengæld 
med overbevisning. På mødet fremlagde 
han således de tanker, som havde været 
drivende for ham allerede i 1880’erne 
– og som artiklen tager udgangspunkt i:

”…De, der er hadere af alt, hvad der 
har med krig og soldater at gøre, vil jo 

være åbenbare fjender af dette skridt. 
Endvidere vil de være modstandere, 
der ønsker splid i vort folk, og som ser 
med misnøje på, at forskellige organi-
sationer mødes. Jeg tænker på ”Poli-
tikens” og den københavnske ”Social-
demokrats” folk. Derimod mener jeg 
at kunne forhandle med fredsvenner. 
Jeg hører selv til dem. Vi hader krigen 
som mordet. Mit syn er blevet til un-
der stærk påvirkning fra Leo Tolstoj, 
og det er det syn, vi søger at give de 
unge på højskolerne. Jeg håber på en 
tid, hvor domstole ordner folkenes sa-
ger ligesom de enkelte borgeres. Men 
jeg søger ikke at skjule, at vi lever i en 
i mange måder kampens tid. Og jeg 
viser dem, at store egenskaber kom-
mer til syne under krigen, broderska-
bets og opofrelsens ånd. Men jeg siger 
dem også, at disse evner sikkert avles 
i fredens dage. Men det er en kends-
gerning, at krigen er til, ligesom f.eks. 
råheden. Jeg vil søge at fremelske det 
hos dem, som er af freden, men jeg 
siger ikke til dem, at de går ud i en 

Fægtegevær (til erstatning for et rigtigt gevær), maske, skjold og kårde, som medlemmerne i Sdr. 
Højrup Skytte- og Gymnastikforening brugte i sidste del af 1800-tallet. Genstandene er fra foreningens 
start i 1866. Kilde: Ringe Lokalhistoriske Arkiv.
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fredens verden. Vi lever midt i krigens 
verden og må kæmpe for vor frihed, 
måske også en gang for vort land. 
Hvem i denne forsamling vil tro, at 
den almindelige fred vil komme i en 
overskuelig fremtid? Men hvis vi ikke 
tror det, må vi have et forsvar og et 
godt forsvar…”23

Argumentationen udtrykker en sam-
menkædning af kulturforsvaret og det 
håndgribelige forsvar, og det var her, 
at Povlsen i sidste ende var uenig med 
Begtrup om, hvor langt man skulle gå for 
den danske nation. Kunne vi bestå som 
kulturnation uden reelt at forsvare vores 
land, eller var den praktiske militære di-
mension også nødvendig? Som Povlsen 
havde skrevet til Begtrup, før sidstnævn-
te offentliggjorde sin kritik af mødet: 
”Nu skal det vise sig, om der under de 
bløde hatte også er bløde mænd”.24 Povl-
sen hørte ikke til de bløde, og på trods af 
den offentlige kritik af samarbejdet har 
Alfred Povlsen og kollegaen Kristensen-
Randers formentligt fundet glæde i, at 
aftalerne med forsvaret også udmøntede 
sig i praktiske foranstaltninger.

Kaserneforedragene 
Allerede fra vinteren 1901 påbegyndtes 
således en foredragsrække på garniso-
nerne i Nyborg og Odense, hvor højsko-
lefolk fra Ryslinge, Ollerup og Særslev 
ca. hver 20. dag afholdt et gratis aften-
foredrag for såvel menige som officerer. 
Det var udtrykkeligt blevet specificeret, 
at deltagelse var frivillig fra mandska-
bets side, men da året var omme, kunne 
Povlsen og hans værter på garnisonerne 
med tilfredshed se tilbage på en turne, 
der fortrinsvis havde været velbesøgt.25 

Man blev derfor enige om at fortsætte 
ordningen også i 1902, hvilket jo var i 
tråd med Strib-mødets forhåbninger, 

men også udtryk for en ret stor idealisme 
fra højskolelærernes side. Det er værd at 
erindre, at foredragsholderne ikke fik 
honorar for deres indsats og endog selv 
måtte betale transporten til og fra kaser-
nerne, hvilket skal sammenholdes med, 
at vinteren i forvejen var den travleste 
tid på højskolerne. Højskolerne på Fyn 
levede således mere end op til de løfter, 
man havde afgivet i Strib.
 Faktisk gik foredragene så godt, at 
selv ministeriet blev henledt på succesen. 
I 1903 var Venstre kommet til magten, og 
det var ikke en hvem-som-helst, der sad 
i krigsministeriets stol. W.H.O. Madsen, 
der som nævnt allerede havde gjort sig 
bemærket, var nu avanceret til den frem-
meste politisk-militære position i landet, 
og han skrev i 1903 et brev til bl.a. Alfred 
Povlsen, hvor han redegjorde for etatens 
syn på sagen.26 Det var således Madsens 
agt at få foredragene sat yderligere i sy-
stem, og man havde derfor udarbejdet en 
konkret plan for en landsdækkende fore-
dragsrække på alle landets 12 kaserner. 
Emnerne skulle, ligesom på Fyn, være 
af almenoplysende og landøkonomisk 
karakter, men foredragsholderne skulle 
hentes fra en bredere vifte af samfunds-
livet. Man forestillede sig meget ambi-
tiøst, at der skulle være foredrag hver 
uge på alle kaserner på trods af, at ingen 
foredragsholdere endnu var booket, og 
alle i øvrigt skulle arbejde vederlagsfrit! 
 Planen var altså endnu mere vidtgå-
ende end den fynske, og det må derfor 
være en cadeau til såvel foredragshol-
dere og mandskabets entusiasme, at øn-
sket rent faktisk gik i opfyldelse. Overalt 
leverede især højskolefolk foredrag, og 
fremmødet var sine steder intet mindre 
end imponerende, idet man i København 
enkelte gange kunne notere sig fremmø-
der på flere end 500 mennesker. Dog var 
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det også i hovedstaden, at man lakonisk 
kunne konstatere, at var foredraget ke-
deligt, fandt mandskabet mere fornø-
jelige om end næppe almendannende 
alternativer i sidegadernes kulørte eta-
blissementer!27 
 Foredragsrækken fortsatte indtil 
1906. Her var krigsminister Madsen 
gået af og blevet afløst af I.C. Christen-
sen, som samtidig var landets statsmi-
nister. Christensen syntes formentligt 
også godt om foredragene, men som 
den praktiske politiker han var, lagde 
han formen om og iværksatte i stedet 
dannelsen af foreningen ”Dannevirke”. 
”Dannevirke” skulle drive soldaterhjem 
med lønnede bestyrere og sørge for, at 
soldaterne kunne tilbringe deres fritid 
på en fornuftig måde. Højskolerne bak-
kede selvfølgelig op også om dette tiltag, 
og Alfred Povlsen blev repræsenteret i 
soldaterhjemmenes bestyrelse. Der gik 
således en lige linje fra Strib-mødets for-

håbninger om foredrag i militære kredse 
til dannelsen af ”Dannevirke” – og der-
med til de foreninger, som den dag i 
dag stadig er aktive som frivilligt drevne 
soldaterforeninger.28 Det er indiskuta-
belt, at Strib-mødet gav varige resultater 
på i hvert fald et af trepunktsplanens 
områder, og det står i kontrast til den 
udlægning, som forskningen oftest har 
indrømmet sammenkomsten af ”Sablen 
og den bløde hat”.

”Vi vil værge vort land”
På trods af Strib-mødets generelle 
modtagelse i offentligheden, var Alfred 
Povlsen og højskolerne imidlertid ikke 
færdige med deres pressemæssige ud-
fordringer. Debatten om Københavns 
befæstning og forsvarets ordning kørte 
stadig på højtryk, og i pagt med at rege-
ringsmagten var skiftet, havde de mere 
forsvarsnegative røster vundet større ge-
hør, samtidig med at neutralitetstanken 

Tillykke med jubilæet! Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense ligner i det ydre sig selv fra grundlæg-
gelsen i 1912. Bygmester var den kendte Odense-arkitekt Hjalmar Kjær, som også sad i hjemmets besty-
relse. Kilde: Odense Bys Museer.
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stod stedse stærkere. De forsvarsvenlige 
højskoleforstandere var bekymrede, og 
det gjaldt i sandhed også W.H.O. Mad-
sen. I 1904 knyttede han endnu engang 
bånd med Johannes Clausen, og sammen 
fik de gennem Ludvig Schrøder en række 
toneangivende højskolemænd til at ud-
sende en erklæring, som underforstået 
bakkede op om ministerens holdning. 
Reelt gik højskoleforstanderne således 
ministeriets politiske ærinde, hvilket 
dog ikke blev kendt i samtiden. Titlen på 
højskolemændenes opråb var: ”Vil det 
danske folk have et forsvar for sin neu-
tralitet”, men er mere kendt under titlen: 
”Vi vil værge vort land”.29 Muligvis som 
følge af Holger Drachmanns morsomme 
travesti: ”Jeg vil ærgre mit land”!
 Indholdet i erklæringen var ikke ude 
af trit med det, som f.eks. Alfred Povlsen 
og Ludvig Schrøder altid havde ment, 
men forskellen var entydigt, at deres 
holdninger nu fremstod mere politisk 
motiverede. Og her var det yderligere 
penibelt, at deres opinion var udsendt 
som en pressemeddelelse, der næsten 
ikke kunne tolkes anderledes, end at de 
udtrykte sig på hele højskolebevægel-
sens vegne, selv om erklæringen ikke 
var underskrevet som højskolen en-bloc. 
Underskrivernes navne var således flan-
keret af de skoler, de repræsenterede, og 
kombineret med indholdet i erklærin-
gen, som bl.a. beskyldte modstandere 
for at have mistet forfædrenes ånd, var 
der lagt i kakkelovnen til et ordentligt 
rivegilde internt i højskolebevægelsen. 
Og rivegilde blev der. 
 Især højskolernes yngre lærerkræf-
ter tog til orde mod skolernes politise-
ring, samtidig med at det næppe har 
gjort underskrivernes sag bedre, at de 
frakendte øvrige højskolemænd ånden 
fra hedenold. Det var groft sagt den stør-

ste fornærmelse, man kunne udslynge 
mod kollegerne, og diskussionen rasede 
da også i ”Højskolebladet” resten af året. 
Dønningerne gik så højt, at Alfred Povl-
sen på skolernes efterårsmøde, hvor man 
almindeligvis oplevede fred og fordrage-
lighed, måtte bede om en tillidsvotum, 
men ikke fik det. Det var den første store 
rivning internt i den grundtvigiansk-
funderede højskolebevægelse, og den 
fik Povlsen til at erklære over for vennen 
og modstanderen Begtrup, at han ville 
trække sig som formand for Foreningen 
for Højskoler og Landbrugsskoler. 
 Hans udtalelse er bemærkelsesvær-
dig, men ses ikke refereret i forskningen, 
måske fordi han i sidste ende valgte al-
ligevel at blive. Hvorfor vides ikke, men 
det ville bestemt have udstillet højsko-
lernes dybe uenighed yderligere over for 
en offentlighed, der indtil da mest havde 
stiftet bekendtskab med bevægelsens 
ubetingede succes. Fløjene stod stejlt 
over for hinanden, men på trods af den 
politiske uenighed var respekten for hin-
anden alligevel intakt og illustreres må-
ske bedst af Holger Begtrup, som midt i 
den værste strid ikke tøvede med at sende 
sin datter på sommerskole hos den mest 
forsvarsvenlige forstander overhovedet, 
Jens Nørregaard på Testrup.30 Men selv 
om hengivenheden altså var uforandret, 
så var uenighederne det også.

Forsvarskommissionen og højskolerne
I modsætning til debatterne forinden 
blev den konkrete debat om forsvars-
kommissionens forslag og stats- og 
krigsminister Neergaards efterfølgende 
forslag startet af højskolens negativt 
indstillede opinionsdannere. Endnu en 
gang var det Holger Begtrup, som gik 
imod opretholdelsen af Københavns 
befæstning, som han ligestillede med et 
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plankeværk, og han blev bakket op af 
den yngre, men også meget respekterede 
Thomas Bredsdorff, der mente, at faren 
for at begå dumheder var ligefrem pro-
portional med krigsberedskabets stør-
relse.31 Dette bragte naturligvis Alfred 
Povlsen og hans meningsfæller i harnisk, 
og debatten eskalerede i Højskolebladets 
spalter året ud, hvor bl.a. Bredsdorff 
blev bedt om at emigrere til Amerika! 
Debatten var således mere end livlig, 
men i sidste ende resulterede den ikke i 
andet end at cementere de forskelle, som 
allerede havde åbenbaret i sig i årtiets 
første år. Dog udtryktes uenighederne 
så stærkt, at selv de personlige forhold 
strammedes, hvilket da også var anled-
ningen til, at Alfred Povlsen trak sig ud af 
bladets spalter. For hans vedkommende 
dog også med visheden om, at han stadig 
delte overbevisning med de fleste af høj-
skolens toneangivende debattører.

Første Verdenskrig, Fredstalen 
og Genforeningen

”…Men vogt jer nu for at drage falske 
slutninger af denne erkendelse. Lad 
være med at råbe på nedsættelse af 
militærudgifterne eller afskaffelse af 
det nationale forsvar eller afvæbning 
indenfor den enkelte stat. Krigen må 
vel dog have belært os om, at dette 
er nonsens. Så længe verden står i 
våben. Så længe staten er i våben, 
må den enkelte borger være soldat. 
Unddrager den enkelte borger sig 
værnepligten, da lægger han blot 
forsvarsbyrden eller krigsbyrden 
over på de andre. Han bliver sat til 
vægs og udretter intet med sin pro-
test…Og det folk, den stat som ikke 
underkaster sig verdenskravet, går 
det på samme måde. Den bliver slået 
ned, dens genstridighed brudt, og den 
bringes ind under overmagtens vilje. 
Vil vi ikke kæmpe i danske uniformer 

Det lidt slørede foto viser tydeligt, at Ryslinge Højskoles 50 års jubilæumsfest i 1916 var et folkeligt 
tilløbsstykke. Kilde: Ryslinge Højskoles arkiv.
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og under danske faner, bliver det i ty-
ske eller russiske, men krigen, bruta-
liteten og blodsudgydelsen undgår vi 
ikke... Således vil tilstande vedblive at 
være, indtil der verden over rejser sig 
en fredsvilje, stærk nok til at udrydde 
læren om den stærkestes ret og skabe 
en ny ret…”32

Således talte Alfred Povlsen dunder 
til den store kreds, der var forsamlet i 
anledning af 50-året for Ryslinge Høj-
skoles oprettelse. I fuldstændig tråd med 
skolens grundlægger, Johannes Clausen, 
vægtede Povlsen stadig opretholdelsen 
af et stærkt forsvar, og det selv om tiden 
var 1916, da verdenskrigens rædsler var 
bekendte, og den danske neutralitet re-
spekteret. Forskningen har hidtil udlagt 
Alfred Povlsens tale som en kovending 
i forhold til hans tidligere forsvarspo-
litiske ytringer, og her især fokuseret 
på hans allegorisering af krigen som et 
udtryk for – misforstået – darwinistisk 
fatalisme og læren om den stærkestes 
ret.33 Men faktum er, at Povlsen udtrykte 
den selvsamme forsvarspositivisme, som 
havde kendetegnet hans virke i det midt-
fynske lige siden starten i 1884, hans 
foredrag i 1901 og hans debatter med 
Begtrup og Bredsdorff i 1909. Forskel-
len var nu, at det internationale aspekt 
i Povlsens tale vejede tungere, idet et 
mellemfolkeligt samvirke var den frem-
tid, også højskolerne måtte stile imod. 
Hermed tegnede han på ny en retning, 
som en samlet højskole kunne slutte op 
om, uanset politisk og forsvarsmæssigt 
ståsted, og det er måske derfor, at denne 
tale er kommet til stå som en milepæl i 
Alfred Povlsens karriere.
 Den internationale linje med respekt 
for den nationale selvbestemmelsesret 
og dennes folkelige forankring blev også 
den ledetråd, som det danske samfund 

generelt valgte at følge. Da det autori-
tære Tyskland gik sit nederlag i møde, 
og den demokratiske Weimar-republik 
oprettedes på gløderne af kejser Wil-
helms ild, bevarede de danske politikere 
den kølige stillingtagen og lod indbyg-
gerne i grænseregionen bestemme selv. 
På trods af den nationale linje, som også 
havde kendetegnet højskolebevægelsens 
virke i perioden, så var det en stort set 
enig højskole, som bakkede op om dette 
standpunkt. Sønderjyllands genforening 
havde været drivende kraft for skyttefor-
eninger og højskoler, og med muligheden 
for at indlemme endnu mere gammelt 
dansk land tjente det Alfred Povlsen og 
kolleger til ære, at de stod fast på de de-
mokratiske dyder, som også havde været 
en fast bestanddel af skolernes virke i pe-
rioden 1848-1920. Med Genforeningens 
gennemførelse kunne højskolerne vende 
sig mod andre og mange udfordringer i 
tiden, som fulgte.
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