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Jakob Peter Mynster.

Han var, saavidt jeg nu kan se, ikke min første 
Kjærlighed som præsteligt Vidne og Forkynder. Det var 
Grundtvig, som jeg temmelig stadig hørte i „Vor 
Frelsers Kirke“ under min Skolegang paa Kristianshavn 
i det sidste Aar, han der prædikede (1825--26). Hos ham 
fik jeg et Pust af Evangeliets Aande. Jeg forstod ham 
naturligvis ikke; men saa meget følte jeg dog, at Røsten 
kom fra en Livs- og Lys-Verden, hvor det glimtede med 
en Giands og lokkede med en Dybde og Højde, imod 
hvilket den Verden, jeg til dagligdags færdedes i, kun 
var at ligne ved et fladt og flovt Vrængebillede. Men 
hans Mund lukkedes jo kort efter, og Gjenklangen af 
hans mægtige Aandsvidnesbyrd i mit Hjerte blev svagere 
og svagere. Jeg søgte rundt i Hovedstadens Kirker, men 
fandt der kun saare liden Næring for en hungrig og 
tørstig Sjæl, indtil jeg som Student havnede hos Mynster. 
Jeg behøver vist ikke at skildre denne Mands indtræn
gende og velsignelsesrige Betydning for utallige Men
nesker. Han forstod at finde Hjertet, og Tanken blev 
beriget af hans klare og dybsindige Udvikling af Kristen
dommens Sandhed. At der ogsaa var Det, der var util
fredsstillende og noget svævende i hans Vidnesbyrd, det 
var jeg dengang ikke moden til at se og føle. Det er 
jo saa, at naar man ikke spørger tilbunds, da kan man 
nøjes med Svar, der heller ikke gaa tilbunds. Men jeg 
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skal altid vidne for Venner og Fjender, at hans Forkyn
delse i mine Studenteraar har været til uberegnelig Vel
signelse for mig; hans Ord faldt tidt som Dug paa mit 
saa ofte tørre Hjerte, og der var mangen Gang ogsaa 
Dug paa min Kind i Slotskirken, hvor jeg næsten hver 
Søndag havde min Plads i Sidegangen til Højre. Men 
personlig kom jeg ham ikke nær, før jeg selv var 
kaldet til Embede og skulde præstevies. Skjøndt jeg som 
Præst hørte til Ribe Stift, fik jeg dog af dette Stifts 
Biskop Tilladelse til at lade mig ordinere af Mynster, 
hvad der var mig af Vigtighed, og han var straks villig 
dertil. Jeg skulde da først underkaste mig den saakaldte 
Bispeeksamen hos ham, og den gik saare heldig af for 
mig. Mynster henvendte sig ved dens Slutning til mig 
med nogle særdeles anerkjendende Ord, og sagde endog, 
at han kun beklagede, at jeg ikke var bleven Præst i 
hans Stift. Hans Tale ved Præstevielsen, hvor blandt 
Andre den nylig afdøde Præst, H. Knudsen, ogsaa blev 
ordineret, og hvor den tidlig afdøde G. Schaarup prædikede, 
staar trykt i Mynsters udgivne Lejlighedstaler. Han talte 
over Herrens Ord: „I ere Jordens Salt“, og denne Tale 
gjorde et dybt Indtryk vistnok paa os alle (mig i Tallet). 
Jeg fik dog ved denne Lejlighed en smertelig Mindelse 
om, at der var noget Raaddent ved en kongelig Embeds
mands Stilling og ikke mindst Præstens overfor det Be- 
staaende. Han skulde aflægge Ed, ikke blot paa de 
symbolske Bøger, men ogsaa paa den daværende Stats
forfatning, og denne Eds Ordlyd gik blandt Andet ud 
paa, at Man skulde ikke alene selv forfegte Hans Maje
stæts absolutum dominium, men ogsaa uvægerlig angive 
Enhver, som Man erfarede, talte eller handlede præjudi- 
cerligt overfor denne Enevælde. Det faldt mig noget 
svært, og jeg gik da privat op til Biskop Mynster for at 
tale med ham om Betydningen af denne edelige For
pligtelse. Det var just paa den Tid (1837), da der trindt 
og nær, hemmeligt og aabenlydt, taltes mange præjudi- 
cerlige Ord om den absolute Kongemagt, og da der 
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krævedes en fri Forfatning. Jeg forestillede i Beskedenhed 
Biskoppen dette, og at Man, selv om Man var en Ven 
af Enevælden, dog umulig kunde forpligte sig til at være 
en saadan Angiver, ogsaa af den Grund, at Man da i 
disse Tider ikke kunde faa Andet at gjøre end at komme 
med den ene Angivelse efter den anden. Jeg spurgte 
ham, om Man under disse Omstændigheder med god 
Samvittighed kunde underskrive en saadan Edsformel. 
Han svarede omtrent saaledes: „Min kjære unge Ven, 
denne Ed er af gammel Datum, og det vilde have sin 
Vanskelighed at afskaffe eller forandre den. Men det er 
i Grunden kun en Formsag, der for god Ordens Skyld 
skal iagttages; det menes ikke saaledes, som det staar 
skrevet, og De kan være vis paa, at Kongen og Kan
celliet ikke ønsker, at De skal handle, som der rigtig
nok kræves i Eden.“

Ja, jeg skal saa meget mindre gaa i Rette med 
Biskoppen for dette Raad, han gav mig, som jeg selv 
var svag nok til at underskrive Formularen, skjøndt jeg 
havde en Følelse af, at det ikke var, som det burde 
være. Men negte skal jeg ikke, at jeg gik bort fra ham 
med et noget mindre lyst Syn paa ham som ideal Per
sonlighed, og jeg husker tydelig, at der udenfor Bispe- 
gaarden, efter Samtalen med Mynster, faldt mig de Ord 
ind, Palnatoke i Tragedien henvender til Biskop Popo:

„Ha, hvad en Munk dog ej udsmykke kan“,

skjøndt jeg straks søgte at neddæmpe denne bitre Fø
lelse ved at sige til mig selv, at en saadan Dom var 
altfor streng, og at man maa bedømme en Mand histo
risk, og ikke udelukkende lægge Idealets Maalestok an 
paa ham.

Skjøndt.jeg i de senere Aar, jeg tilbragte i Kjøben- 
havn, igjen havde fornyet mit gamle Hjerteforhold til 
Grundtvig som kristeligt Vidne ved jævnlig at høre ham 
prædike til Aftensang i Frederikskirken paa Kristians- 
havn, der 1832 af Naade var bleven ham indrømmet til 
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Forkyndelsen, — saa forlod jeg dog Hovedstaden væ
sentlig som Mynsters Discipel. Grundtvigs ejendomme
lige Opfattelse af „Troens Ord“ som Kirkens Grundvold, 
som Ordet i Herrens Mund, som Livs- og Lysbringeren 
havde jeg ikke kunnet tilegne mig, væsentlig maaske 
især paa Grund af, at jeg i dette Ord savnede et Udtryk 
for Troen paa Forsoningen, der for mig stod som 
Kristendommens Hjerteslag. — Da jeg kom til Ring- 
kjøbing som Præst, var da i de første Aar Mynsters 
„Betragtninger“ min og min Hustrus daglige Opbyg
gelseslæsning, og hans Billede hang over vor Sofa. Men 
Gud førte det saaledes, at jeg kom i nær Berøring med 
en Nabopræst, C. F. Hassenfeldt i Velling, en elskelig 
Mand og en af Grundtvigs Lærlinger. Med ham for
handlede jeg stadig disse af Grundtvig i Bevægelse satte 
Spørgsmaal, og, skjøndt jeg ikke i Ordskiftet med ham 
laa under, blev dog umærkelig min gamle Skriftteologi 
mer og mer undergravet, og jeg havde, naar jeg forlod 
ham efter en saadan Forhandling, Følelsen af, at han 
havde en anderledes fast Grund at staa paa end jeg. 
Saaledes stod jeg, da 1838 Grundtvigs Forslag om Sogne- 
baandets Løsning kom for i Roskilde Stænderforsamling. 
Jeg fulgte Forhandlingerne herom med levende Deltagelse, 
men ogsaa med usigelig Harme, naar jeg saa, hvorledes 
Grundtvig og de Mænd og Præster, som jeg havde For
stand nok til at betragte som nogle af Danmarks ypperste, 
ihærdigste og mest levende Kirkens Mænd, behandledes 
og besudledes i Stændersalen næsten som Udskud, der 
kun søgte egen Ære og vilde ødelægge alt Kjærligheds- 
forhold mellem Præst og Menighed samt befordre Tøjles
løshed og al ond Handel. Ikke mindst, men mest for
argede jeg mig over Biskop Mynsters Færd, hans, som 
skulde være deres Forsvar, fordi han var deres Tilsyns
mand, og maatte have erfaret disse alvorlige Mænds 
redelige Nidkjærhed. Han havde ikke blot ikke et aner- 
kjendende, kjærligt Ord til Gunst for dem; men hans 
Angreb overgik endog de mest hensynsløse Sigtelser 
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imod dem, som fremførtes af de Andre i Stændersalen. 
Da led min hidtil mageløse Ærbødighed for ham et 
stærkt Knæk, og min Tillid til hans uhildede Blik og 
Kjærlighed til kristne Brødre sank ikke faa Grader. Thi 
ikke blot omtaltes Grundtvig som en Skovisk og Dennes 
Venner som aandløse Eftersnakkere; men han behandlede 
den Første som en Vildleder paa Kirkens Overdrev og 
ham og de Sidste som Personer uden moralsk Vægt og 
næsten som samvittighedsløse Mennesker, der gjorde 
Kristi Kirke ubodelig Skade. Det var for meget for mig, 
og, opfyldt af dyb Bedrøvelse og Harme, kunde jeg ikke 
andet end hvæsse min Pen mod en saadan Fremfærd. 
Jeg skrev da en lille Bog: „Forhandlingerne om Sogne- 
baandets Løsning i Roskilde Stænderforsamling“ (1839). 
Jeg var dengang en ung Mand, og Bogen bærer visselig 
Mærke af Umodenhed i flere Henseender; men jeg tror 
dog, at den nærmest bærer Præget af en inderlig Kjær- 
lighed til Folk og Kirke, af berettiget Harme over, at en 
god Sag blev draget ned i Snavset og dens ædle Tals
mænd satte i Gabestokken som Forbrydere imod Kristen
dom og Menighed; og den bærer ogsaa Mærke af en 
dyb Smerte over at se min Ungdoms lysende Præsteideal, 
Mynster, stillende sig i Spidsen for en hadefuld Skares 
voldelige Spydstik imod fromme Præstehjerter. Naar Man 
læser denne Bog, maa Man opdage, at jeg endnu langt 
fra havde Klarhed over det grundtvigske Kirkesyn — jeg 
taler vaklende og svævende derom; men Man vil ogsaa 
se, at jeg var paa Vejen til at finde Havn i Herrens Ord, 
og Spørgsmaalene selv, jeg behandlede, gav mig Stødet 
til dybere Overvejelser, der.maatte føre mig til at slutte 
mig sammen med den forhaanede lille Flok af de Mænd, 
der havde begjæret den omtalte Kirkefrihed. Mine fort
satte Samtaler med Hassenfeldt bragte mig snart derefter 
til helt at stryge Flag som Skriftteolog og hejse det 
gamle Kirkebanner. Men Mynster — ja, skjøndt min 
Bog bar Vidne om, at det kun var med den inderligste 
Sorg, at jeg maatte forlade ham som min Høvding, og 
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skjøndt den kjendeligen betonede, at min gamle Kjærlig- 
hed til ham endnu ikke var død — ja, han tog imod 
denne min Udtalelse med Vrede og Foragt og havde kun 
Haansord at byde mig som Svar, hvad baade viste sig i 
Skrift og siden personlig Aasyn til Aasyn. Dette maa 
jeg nu gaa over til at omtale.

Nogle Maaneder efter, at min Bog var kommet ud i 
Sommeren 1839, besøgte jeg Vennerne i Kjøbenhavn. 
Ved den Lejlighed gik jeg ogsaa hen til Stiftsprovst 
Tryde, som havde skrevet imod mig i Anledning af 
den berørte Strid, men som jeg vidste var en venlig 
Mand,, hos hvem jeg vilde blive velvillig modtaget. Jeg 
skuffedes heller ikke. Han kom mig saare kjærligt imøde, 
men spurgte straks: „Har De ikke været hos Mynster?“. 
Jeg svarede: „Jeg er bange for, efter hvad jeg har hørt, 
at han er saare vred paa mig, og jeg frygter for, at et 
uvenligt Møde med ham vil endnu mere uddybe Kløften 
imellem os; thi jeg ønsker fremdeles at se hen til ham 
med al den Kjærlighed, jeg kan.“ — „Gaa“, sagde Tryde, 
„paa mit Ord! Jeg lover Dem en god Modtagelse — 
Mynster vil vist formildes ved, at De tillidsfuld søger til 
ham.“ Jeg besluttede mig da til at gjøre det; men det 
var med bankende Hjerte, jeg stod foran hans Dør og 
traadte ind over Dørtærskelen. Han modtog mig koldt 
og fornemt og spurgte i Forretningstone, om jeg var i 
Byen for at søge Forflyttelse, hvilket jeg benegtede; men 
lidt efter brød han ud: „De har skrevet Adskilligt, Hr. 
Birkedal! derom vil jeg dog nu ikke tale i det Hele. Men 
om Et af det Meget, De har fremført, ønsker jeg dog at 
gjøre et Spørgsmaal: Med hvad Ret kræver De, at jeg 
skal erklære mig om min Enighed eller Uenighed i Troen 
med Grundtvig?“ Jeg havde nemlig i min Bog udtalt, 
at Folket og Menigheden med Spænding spurgte: Anser 
Biskoppen Grundtvig for et troende Vidne eller ikke? 
Jeg svarede da, at det havde vakt Forvirring og Tvivl 
hos Mange, at Mynster i den lange Kirkekamp havde 
forholdt sig tavs overfor det Spørgsmaal: Har Professor
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Clausen eller Grundtvig Ret? — Er det Kristendom, den 
Første lærer, eller ikke? — Staar Grundtvig paa Troens 
Grund eller ikke? Hvorledes staar Biskoppen her? Man 
saa, at han havde misbilliget Formen, Maaden, hvorpaa 
Grundtvig havde kjæmpet — var han ogsaa en Mod
stander af Grundtvigs Tro? Biskoppen: „Enhver kan af 
min Prædiken og af mine Skrifter kjende min Tro, uden 
at jeg behøver at erklære mig om mit Trosforhold til 
Grundtvig. Og desuden — Grundtvig er saa ulogisk og 
modsigende, at det er umuligt at udtale sin Enighed eller 
Uenighed med ham i Kristendommen. Læs det nye Te
stamente, da skal De se, at der nævnes ingen Navne, og 
det skal vi heller ikke gjøre.“ Her faldt jeg ind: „Pavlus 
nævner dog Navne, f. Eks. Hymenæus og Filetus, og 
lod ikke Vildfarelsen passere uden at revse dens Ophavs- 
mænd. Var Clausen en Vranglærer, eller var Grundtvig 
det? — det var det, Menigheden krævede en Erklæring 
om fra Danmarks første Biskop.“ — „Aa“, svarede Myn
ster afvisende, „hine Navne, De peger paa hos Pavlus, 
forekommer kun i et privat Brev til Timoteus.“ „Det 
var dog“, svarede jeg, „et Skrift, vistnok bestemt til at 
være Kirkens Eje, og kan da nok for sin Del give os 
Anvisning paa, hvorledes der skal forholdes overfor Mod
standere og Trosfæller.“ Dertil svarede Biskoppen, saa- 
vidt jeg husker, Intet, men begyndte atter at tale haanligt 
om Grundtvig og kom da ogsaa til at sigte denne for 
en Slags Utaknemmelighed, idet han sagde, at Grundtvig 
skyldte ham sin Ansættelse som Præst ved Vartov. Jeg 
kan ikke erindre alle de Ord, der veksledes imellem Myn
ster og mig i denne Samtale, der vistnok varede i to 
Timer, medens vi gik op og ned i hans Stue (han bød mig 
ingen Stol); men hvad jeg tydelig mindes er, at der var 
ikke et mildt, blødt, anerkjendende Ord, jeg fik af ham, 
og at hans bitre Sindsrøre afprægedes i hans Aasyn, 
hvor det dirrede om hans Mund af Lidenskab. „Jeg er 
en offentlig Person“, sagde han, „og maa finde mig i, 
at man skyder paa mig.“ Jeg bevarede vel heller ikke
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under min Samtale min Ligevægt og et mildt Sind; men 
det véd jeg, at jeg var dybt bedrøvet over denne hans 
haarde Modtagelse og Behandling, og denne Bedrøvelse 
naaede sin største Dybde, da han endelig ved Samtalens 
Ende gav mig følgende Skudsmaal: ,,Ja, jeg vil just ikke 
tro, at De er en Hykler eller har løjet, naar De før har 
udtalt Deres Kjærlighed til mig.“ Da opløste Harmen 
eller Bedrøvelsen sig hos mig til en Taarebevægelse ved 
at høre saadanne Ord af ham, der var min Ungdoms 
Ledestjerne, og som, om han end kunde være vred paa 
mig, dog, syntes mig, ikke havde Ret til at tale om Hyk
leri og Løgn til mig. — „Ja, nu gaar jeg“, saaledes 
endte jeg Ordskiftet, „Biskop Mynster, gaar med inderlig 
Smerte. Jeg kom til Dem med ønske om, at vi kunde 
skilles i Venlighed; jeg har set op til Dem som til ingen 
Anden, og jeg troede, at selv min Bog maatte vise Dem, 
hvor meget jeg elskede Dem trods Alt, hvad der er sket. 
Jeg kom; men hvor bitter har De ikke været’“ — „Jeg 
har ikke været bitter“, svarede han. — „Ja“, sagde jeg, 
„nu er De ophidset og i Lidenskab; men, naar jeg nu 
er borte, da beder jeg Dem betænke for Gud, om De 
har talt som Kristen og kristelig Biskop til en ung Mand, 
der i Venlighed kom til Dem, og som gjerne vilde høre 
et mildt Ord fra sin Ungdoms Forbillede?“ — Graaden 
stod mig i Halsen, og øjet var fuldt af Taarer; jeg tror, 
at dette dog bevægede ham. Han rakte mig Haanden 
med det eneste venlige Ord, han ofrede mig i disse 
Timer: „Farvel, Gud være med Dem!“ Saa lukkede 
Bispedøren sig bag mig, og jeg talede senere aldrig et 
eneste Ord med ham. Om han fortrød sit Forhold den
gang overfor mig, véd jeg ikke. Hans senere Skrift, 
hvori han stundom nævnede mit Navn, tydede ikke der- 
paa. Et véd jeg dog, som syntes at kunne vidne om, 
at han ikke var ganske tilfreds med Udfaldet af vor 
Samtale. Samme Dag, vi mødtes og skiltes saaledes i 
Bispegaarden, var Dr. Kalkar hos ham til Middag; der 
hviskede Mynster i Fortrolighed til Kalkar: „Birkedal har 
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været hos mig i Dag.“ — „Hvordan gik det?“ spurgte 
Kalkar. — „Ikke godt.“ Kalkar har selv fortalt mig det.

Hvor store Fortjenester Biskop Mynster end har 
erhvervet sig ved sin Virksomhed i den danske Kirke, 
da han i en aandsfattig og græsselig flad, forkommet 
Tid løftede sin Røst og hævdede Tro og Kristendom som 
Tilværelsens Kjerne, skjøndt hans Optræden stundom ikke 
var fri for at være blandet med altfor meget kløgtigt 
Hensyn til Verden, for med Lempe at vinde den for 
Evangeliet — saa skal Eftertiden nok fælde den Dom, at 
hans Forhold i Kirkekampen og den afvisende, haanlige 
Stilling, han indtog overfor Kirkens mest fremragende 
Trosvidne og Kæmpe har kastet en Slagskygge over 
hans Eftermæle. Det vil ikke lykkes hans ubetingede 
Beundrere at fortone dette og i det Hele at fremstille 
ham som Den, der var Hovedmanden for og Hoved- 
Redskabet til at føre Folket tilbage til de gamle Kirke
stier. Thi det var han ikke. Han var en aandfuld 
og begavet Prædikant; men langt ud over hans egen Tid 
vil hans Virksomhed ikke strække sig. Hans efterladte 
Værker læses næsten ikke mere, hvad ogsaa kommer 
deraf, at der i dem ikke er Spirer til en Fremtidsblom
string for Menigheden. Han forstod ikke og vilde ikke 
forstaa, hvad den nordiske Menighed under Guds Naade 
skulde udvikle sig til — fra en Lønkammerkristendom 
for den Enkelte til en Menighedskristendom i de Helliges 
Samfund og Fællesskab. Han gjøs i Grunden for en 
Kristendom, der levende gav sig Udtryk i Bekj endelse og 
Lovsang i Samfundet. Hans Venner har ikke gjort 
hans Eftermæle en Tjeneste ved at udgive hans Breve 
og Udskrifter af hans Præstebedømmelser fra hans Til
synsrejser,« i hvilke han i de haanligste Ord taler om det 
„hellige Land“ (Vestsjælland), hvor hans Stifts dygtigste 
Præster havde deres Gjerning, ligesom de af ham efter
ladte Meddelelser: „Af mit Levnet“ give mange Bidrag til 
at kjende hans bitre, haarde Sind og Ufordragelighed 
overfor dem, der hyldede Grundtvig som deres Lærefader.
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Han kunde paa sine Visitatser langt bedre finde sig 
hjemme hos de Præster, der dog i Troen vare skilte fra 
ham, end hos dem, der delte hans Tro, men horte til 
de spotvis saakaldte „Hellige“. Dette er Sandhed, og 

«det skal ikke forties, naar man vil give en Skildring af 
Tidens Kampe, for at der ikke skal drages af paa Efter
tidens Taknemlighed for den ene store Kirkepersonlighed 
for at lægges til den anden. Hvad mig angaar, da har 
han havt den store velsignelsesrige Betydning for mig 
paa et Overgangstrin i min kristelige Livsudvikling, og 
jeg skal aldrig glemme det.

Jeg skal her i denne Forbindelse, hvori Mynster og 
Grundtvig tildels er stillet sammen med Hensyn til deres 
Betydning for den danske Kirke, gjentage, hvad jeg før 
har skrevet om Gjennembruddet hos Hver af disse to 
Mænd, fordi det giver en Forklaring af deres forskj ellige 
Optræden og Stilling til Forkyndelsen; thi det afbildede 
forud for en stor Del i Maaden, hvorpaa, og Omstæn
dighederne , hvorunder Gjennembruddet skete, disse 
Tvendes Ejendommelighed som kristelige Vidner.

Det var en Aftenstund, Mynster sad i sin Ensomhed 
og læste i en af den ædle Jacobi’s Bøger. Denne tyske 
Filosof siger om sig selv: „jeg svømmer imellem to Have: 
med mit Hoved en Hedning, med mit Hjerte en Kri
sten“. Da faldt der under Læsningen et himmelsk Lys
glimt ned i Mynsters tunge Sjæl, og det slog ham med 
usvigelig Overbevisning: „Har Du en Gud, da maa Du 
overgive Dig til ham „fuldt, uden Forbehold, helt“. Og 
han siger fremdeles: „Intet ligner den Jubel, hvormed jeg 
ofte sagde til mig selv: jeg har en Gud og en Frelser.“ 
— Det var Følelsen af Guds Ret til hans hele Væsen 
og hans Hjertes Villighed til at give sig her> til denne 
Gud, der fyldte ham med den store Glæde. Men han 
maatte gjennem Betragtninger af forskjellig Art over
bevise sig om Kristendommens Paalidelighed, navn
lig igjennem Skriften, før hans Hoveds Indvendinger 
kunde blive bragte til at forstumme.
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Hos Grundtvig var Vendepunktet anderledes, idet- 
mindste i det Indvortes. Ogsaa han sad og læste en 
tysk Bog, men af en fuldstændig Fornegter (Kotzebue), 
der i Bogen havde plantet „en Giftblomst under det 
visne Kors“; da løb det ham koldt ned ad Ryggen, 
han smed Bogen paa Gulvet, sprang op som greben af 
en mægtig Aand, der kaldte ham til Reformator. Men 
dette, af ham selv kaldte, „Sværmeri“ endtes brat, da 
han med et blev sønderknust af de Spørgsmaal: „Er Du 
selv en Kristen? har Du selv dine Synders Forladelse?“ 
Samvittighedsspørgsmaal, der faldt ham som Stene, ja 
som Klipper paa Hjertet. Og da lod han ’ alle stolte 
Planer fare og drog hjem til sin gamle Fader for hos 
ham at blive Hjælpepræst.

Her er altsaa en Lighed og dog en stor Forskellig
hed. Det var under Læsningen af en aandsfyldt Mands 
Bog, at Mynster følte ny Livs-Kræfter røre sig i Sjælen; 
men det var under Læsningen af en vantro Spotter, der 
kaldte paa det slumrende Trosliv hos Grundtvig til stan
dende Strid for det forhaanede Kors. Ligger der ikke heri 
en Forudbetydning? Vist er det i al Fald, at Mynster havde 
ondt ved for sin saakaldte „kristelige Visdom“ at komme 
til et afgj ørende udvortes Brud med Verden, og at han 
hele sit Liv, skjøndt aldrig fornegtende Troen, dog bedre 
kunde finde sig til Rette og omgaas med sin Tros Mod
standere end med dem af sine Trosfæller, der løftede 
Sværd imod*de fælles Fjender og gik dem paa Klingen. Der 
var en underlig Blanding af kristelig Holdning og verdslig 
Klogskab i hans Forhold. Gjennembruddet hos ham var 
ogsaa uafgjørende i kristelig Forstand. Det bestod i den 
dybe Grundfølelse af den ubetingede Afhængighed i Guds
forholdet, mens det egentlige Kr i s tus forhold endnu stod 
for ham i det Fjerne, som han selv indrømmer. Og faar 
Man ikke af hans senere Virksomhed og Holdning Fø
lelsen af, at dette med Afhængigheden var fremherskende 
hos ham paa Bekostning af et „Kristenmenneskes Frihed“ 
under Evangeliet. Det var, som han selv skildrer sin
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Tilstand i Meddelelserne om sit Levnet, et ubestemt 
Tungsind, men uden særlig Syndsfølelse, der den
gang havde lagt sig over hans Sjæl. Ja, han skriver 
endog der om sin Tilstand i sine gamle Dage: „Jeg har 
altid været mer fortrolig med Døden end med Livet.“ 
Hos Grundtvig var det anderledes. Det var et afgjø- 
rende Stød i Retning af det Kristelige, han modtog i 
hin Time. Det var et fuldstændigt Brud med Verden, 
han følte som nødvendigt; det var ikke blot Afhængig
heden af Gud, der fremstillede sig for ham, men den fri
villige Forpligtelse til Verdens Frelser, der greb ham og 
kaldte ham til Kamp for hans og Korsets Ære. Og der
næst den dybe Sønderknuselse: Er Du en Kristen, har 
Du dine Synders Forladelse?, der faldt som Klipper paa 
hans Hjerte. Det var den personlige Syndsbevidsthed, 
der knugede ham.

Begge disse to ualmindelige Mænd, Grundtvig og 
Mynster, vare syndige Mennesker. Men der var en For- 
skjel i Maaden, hvorpaa de hver for sig stillede sig til 
Bekjendelsen. Der kan ikke være nogen Tvivl om, 
at Mynster følte sig som en Synder, og bekjendte Synden 
for Gud i sit Lønkammer; men i sin offentlige Frem
træden var han ubønhørlig overfor Kravet paa at be- 
kjende sin Synd for Mennesker. Det var dog umuligt 
Andet, end at han i sit lange Liv, hvorunder han tog Del 
i de aandelige Stridigheder og Kampe, altid skulde have 
holdt sig fri for uretfærdig Medfart mod Modstandere, 
aldrig skulde have gjort sig skyldig ikke blot i Misgreb, 
men i syndig Færd, hvad Andre kunde og kunne se, og 
maatte dybt beklage det. Men aldrig veg han en Tomme; 
hvad han skrev og gjorde, det skrev og gjorde han uden 
at tilstaa end et Fnug af Uret fra sin Side, mens han 
var skarpsynet nok til at opdage og bittert pege paa 
„Skjeven eller Bjælken i Andres Øje“. Som bekjendt 
havde Grundtvig det helt anderledes. Han anklagede sig 
selv for Brøst og Bræk, og havde han offentliggjort Noget, 
der tyngede ham paa Samvittigheden, da var han straks
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rede til at bekjende det ligesaa offentlig og bede om For
ladelse. Han havde vel en Følelse af, at Apostlens Ord 
om, at Man med „Munden (eller Pennen) bekjender til 
Saliggjørelse“ ikke alene peger paa „Troens Bekjendelse“, 
men ogsaa paa Syndens Bekjendelse, og at Man i Grun
den aldrig bliver Byrden af en begaaet Synd kvit, men 
slæber den med sig, naar man ikke befrier sig fra den 
ved en ærlig Bekjendelse. Der er stor Forskjel paa, om 
en Sygdom slaar ind eller ud — i første Tilfælde kan det 
være mer eller mindre misligt, i sidste Tilfælde er for 
det meste Faren overstaaet. Saaledes ogsaa med Synden. 
I Bekjendelsen slaar Sygdommen ud, og Personlighedens 
Kjerne fries for en gnavende Orm i Ydmyghed; uden 
Bekjendelsen bliver Ormen ved at gnave. Martensen 
havde den samme Svaghed. Man saa ham aldrig tilbage
kalde, selv hvor Alle kunde se hans Bitterhed og Uret
færdighed i Kampen og hans uforsvarlige Fejlsyn og 
Skjevhed i Læren. — Der, hvor disse Mænd nu ere, har 
de vistnok bekjendt og rakt Grundtvig Haand, som da 
nok ogsaa paa sin Side har yderligere bekj endt og bedet 
om Tilgivelse for sin Synd.

Tage Müller. H. Kr. Rørdam. Fr. Helveg.
Der er jo stor Forskjel paa de kristelige Vidners 

Forkyndelse. Jeg siger kristelige Vidner; thi jeg 
skal her ikke tale om dem, der enten prædike falsk Lær
dom, eller hvis Vidnesbyrd — ihvor „rettroende“ det end 
kan være — slet ikke er noget Vidnesbyrd, hvortil der 
jo hører, at det er en personlig Erfaring og Tilegnelse, 
der klinger igjennem det. Og naar jeg taler om kriste
lige Vidner og om Forskjellen imellem dem, da tænker 
jeg heller ikke her paa Naturbegavethedens Forskjel, 
som kan være tilstede fra den ringeste Forstands- og 
Taleevne til den højeste og dybeste Tankens og Ord
fyldens Trin og Vilkaar, ligesom ogsaa fra det rolige 
Hjertes til det brændende Hjertes mer eller mindre hur-
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tige Slag. Det er en dybere liggende Forskjel, vi kunne 
blive vår, en Forskjel, der grunder sig paa et for- 
skjelligt Forhold til Troens Gjenstand, Vor Herre Jesus 
Kristus, hans Fader og Aanden. Der er Forkyndere, 
hvis Vidnesbyrd gjør et usvigeligt Indtryk af en Person
lighed, der med fuld og ærlig Sjæl i Troen har givet sig 
Herren i Vold, og som Pavlus agter sig Intet at vide til 
Salighed uden Jesus Kristus og ham korsfæstet — saa 
trofast og troværdig vidne de om ham, saa utvetydigt er 
det, at de hos ham have fundet den Trøst, den Fred 
med Gud, den Syndsforladelse og Retfærdiggjørelse, et 
Menneskehjerte trænger til, naar det har set sin Synd og 
vil undfly Dommen. Og dog er deres Vidnesbyrd saa- 
ledes, at man føler, at A and en endnu ikke, saa at sige, 
i dybeste Forstand har gjennemglødet Vidnesbyrdet. Kri
stus Jesus staar for dem som den eneste Frelser, For
løser, Forsoner og Dommer, og Troen paa ham er fuldt 
tilstede; men Helligaanden har, synes det, endnu ikke 
givet dem sit Kys og løftet Vidnesbyrdet op og ind i en 
højere, over Jorden svævende Verden, hvorfra Ordet 
lokkende og dragende kalder til et Aandsliv i Jesu Navn. 
Med andre Ord: der har tidt paatrængt sig mig den 
Tanke, om der ikke midt i Kristenheden er mange, baade 
Læge og Præster, der endnu paa en Maade staa i For
hold til Kristus som de gamle troende Israels Børn, 
Abraham, Isak, Jakob, David og Profeterne og alle de 
andre Fromme i Jødeland, der troede paa Messias som 
Den, der skulde komme, og som i denne Tro gik bort 
og fik deres gode Plads i Paradiset. Det har forekommet 
mig, at jeg har truffet mange ærlig troende Kristne, hvis 
Hjerte hørte Herren til, og for hvem man dybt maatte 
bøje sig, men som dog unegtelig synes at have savnet 
Aanden, der havde forklaret deres Tro med Naadens 
Liv. Og det gjælder ikke blot dem (en Mængde Pie
tister), der efter deres egen bestemte Tankegang hen
lægge det evige Liv til hinsides Graven, men ogsaa Utal
lige, der godt véd og hævder, at dette evige Liv alt
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herneden kan og skal være udgydt i kristne Hjerter, men 
synes ikke selv refc at bæres af det, og nøjes med at 
leve af Troen paa Naaden hos Kristus, saaledes som han 
har erhvervet os den med sit Liv og sin Død. Der er 
fra gammel Tid gjort en Forskjel paa Kristus for os 
og Kristus i os — denne Forskjel kan Man vel gjøre 
gjældende, naar Talen er om de Kristne: der er Mange, 
for hvem Kristus er Et og Alt, som leve og dø i denne 
Tro med sikkert Salighedshaab, og det skal sandelig ikke 
beskjæmmes, men i hvem Kristus med hans Liv og 
Helligaandens Gave endnu ikke er kommet til Gjen- 
nembrud. Naturligvis kan man ikke'helt og fuldt paral
lelisere disse ærligt Troende i Kristenheden med de gam- 
melttestamentligt Troende i Israel; thi Kristus er dog 
virkelig født ogsaa i dem, saasandt de er døbte i hans 
Navn, og „Troens Ord“, hvori han er og lever (Rom. 10, 
10), er talt ind i deres Hjerter, men det er, som om han 
endnu slumrer som hist paa Gennesaret Sør^bg Man har 
ikke endnu forstaaet at kalde paa ham, saa at han har 
rejst sig derinde til at lade sit øje i Aanden kaste Giands 
over deres Indre og over. Tilværelsen i det Hele. Men 
Dette kan da ogsaa siges om mange Prædikanter, og jeg 
spørger dem, som have øre til at høre med i aandelig 
Forstand, om de ikke mangen Gang som jeg har følt 
denne Forskjel paa det troende Vidnesbyrd: paa den ene 
Side har lyttet til en ærlig Forkyndelse, der paatrykkede 
En den faste Overbevisning, at her var der Sandhed, 
Troværdighed og personlig Erfaring om Kristendommens 
Naade for Vidnet og for os alle, men at ogsaa den 
Følelse blev levende, at der igjennem denne Forkyndelse 
ikke var en tilsvarende Erfaring om Kristendommens 
Liv i Menneskehjertet, og paa den anden Side have hørt 
Forkyndere, i hvis Vidnesbyrd Kristus for os og Kristus 
i os saaledes smeltede sammen, at man følte, at her var 
begge Erfaringer tilstede: Erfaring om, at Kristus har 
levet og lidt for os, og Erfaring om, hvad han gjør og 
virker i os. — Vor Tid er, ihvor rig den end kan være
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paa kristelig Oplysning, dog i Grunden en fattig Tid paa 
Liv og Kraft og Li vs vand ring i Helligaanden, og det kan 
da nok være, at den Kreds af Ordets Forkyndere, der 
hore til hin første Klasse af Vidner, er langt, langt større 
og talrigere end den anden, og at vi Præster, der godt 
vide at gjøre denne Forskjel, skal betænke os flere 
Gange, før vi tiltro os selv Aandens Gave i hin anførte 
Betydning, selv om vi have haft Herren med os i vor 
Gjerning til at kalde Faa eller Mange til Troen; thi hin 
ærlige Tro paa Herren for os, har ogsaa en stor Magt 
til at naa Menneskehjerter, fordi den aldrig er uden et 
Menneskehjerte hos Præsten, der har taget imod Naaden. 
„Profeter og Apostler“ er nok saare sjeldne i vore 
Dage, og det kan man ikke være uden Fylde af Aand; 
men „Evangelister *, „Hyrder“ og „Lærere“ (Ef. 4) kan 
et ærligt Menneske nok være selv uden endnu at have 
modtaget Aandens levendegjørende Kraft. — Noget Andet 
er det, at Aanden kan bruge et Menneske til at tale 
Aandsord endog med usædvanlig Kraft, selv uden at 
denne Mand selv er aandsløftet i sit Liv (saaledes brugte 
Herren jo selv den falske Profet Bileam til at tale sande 
Aandsord). Aanden kan i øjeblikket komme over os; 
men derfor er det ikke sagt, at han bor i os. Lad os 
tænke os Bjørnstjerne Bjørnson fra de Dage, da han be- 
kjendte Tro paa Kristendom! Det var dengang bagtens 
mest Fantasien, hvormed han havde taget imod den — 
ellers havde han dog vistnok ikke kunnet saa let og, 
saavidt Man kan se, næsten uden Kamp give Slip paa 
den, og give sig hen til den fadeste Rationalisme. Han 
er vist derfor heller ikke en Frafalden i virkelig Forstand, 
og jeg kan ikke Andet end haabe, at han vil komme til
bage og indtage sin Plads i Menigheden. Men lad os 
tænke os ham som Forkynder i hine Tider — det vilde 
sikkert blive en Aandsforkyndelse i mægtig Stil, fordi 
Helligaanden kunde bruge hans Naturkræfter til Storværk 
i sin Tjeneste, uagtet han selv ikke havde Kristi Liv i 
sig, men dog vilde laane sin Tunge til Aandens Brug. —
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Ja, saaledes kan der vel endnu findes Forkyndere med 
store Naturgaver, som ville lade sig bruge af Aanden 
uden endnu at være overflyttede fra Verden til Guds 
Rige, og de kunne gjøre mægtig Virkning. Men Gud 
give os alle at være ærlige, trofaste Tjenere i Jesu Navn,' 
hvad enten vi ere komne langt eller kort paa Vejen til 
det himmelske Jerusalem. — Og vel maa vi sige, at hin 
ædruelige og ærlige Prædiken om Synd og Naade, om 
end ikke ret i „Aandens“, men vel i „Kraftens Bevis- 
ning“ er langt at foretrække for den tilsyneladende væl
dige, brusende Forkyndelse, hvor det mærkes, at Aanden 
kun er i Besøg og derfor ikke har det rette Alvors- og 
Bestandighedspræg, og at foretrække for deres Vidnes
byrd, der jage efter Aandrigheder i deres Prædiken; thi 
enhver Jagen derefter er oftest i Grunden uden Aand.

Disse Tanker kommer jeg naturlig til, naar jeg nu 
skal tale om Biskop Tage Müller i Ribe, der staar for 
mig som en sjelden ædel Personlighed, der maatte gjøre 
et velgjørende Indtryk paa Enhver som et Menneske, der 
i en vis Forstand var et Hoved højere end de Fleste, 
fordi han var en Karakter, støbt i Sandhedens Form. 
Han var ikke i fremtrædende Grad en A a n d s skikkelse, 
og som Forkynder var der ikke noget Henrivende i hans 
Foredrag -- jævn og støt stod han der som Den, der 
kun vilde bekjende den Herre, han havde givet sit Hjerte 
i Vold, bekjende Synd og Naade, som han selv havde 
erfaret den i sit eget Liv; men det forekom mig, at det 
var mere Kristus for ham og os, han kunde give Vid
nesbyrd, end det var Herren i os, han havde erfaret. 
Men hvad han havde erfaret, og som han vidnede om, 
det havde et Personlighedens Præg, det var fyldt med en 
saadan Vægt, at det maatte synke i alle deres Sjæle, som 
havde det rette øre at høre med. Det var en Helte
skikkelse at se til, naar han paa sine Tilsynsrejser stod i 
Kordøren og aflagde sit Vidnesbyrd. Der var en Tung
sindsskygge, der næsten stadig hvilede over hans Aasyns 
Træk, og det bøjede Hoved udtrykte det Samme, udtrykte

ii. 2
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baade, at han bar paa en Byrde, og at han bar denne 
Byrde i Ydmyghed trods sit Sinds naturlige Strenghed. 
Han havde vist sjelden øjeblikke, hvori han ret frit og 
frejdigt vandrede ud og ind i og af Naaden, Guds Kjær- 
ligheds Følelse, og smagte denne Naade, han troede 
paa og trøstede sig ved. Han var et Alvorsmenneske, 
der anede, ja vidste, at der var et Liv i Kristus, som 
han endnu ikke havde faaet Del i, men som han higede 
efter med sin Sjæls inderligste Forlængsel. Der var et 
Dække, der ikke helt var draget til Side; Loven havde 
endnu Tag i ham med sit Aag, og han turde endnu ikke 
ganske kaste sig ind i et Kristenmenneskes Frihed under 
Aanden. Naar han stod der i Kordøren med sit alvorlige, 
storskaarne Aasyn, tyktes han mig tidt som en Løve, der 
kjæmper for at bryde det Gitter (Loven), der hindrede 
den frie Bevægelse, hindrede ogsaa Munden i at tale det 
fulde Frigjørelsens Ord. Saaledes blandede Evangeliets 
Lys sig med Lovens Dæmring. Han var den gamle Tids 
Barn og i det Ydre som Embedsmand oplært til at ga^ 
i det kongelige danske Kancellis snorlige Landevej strit, 
og jeg husker endnu hans misbilligende Mine, da jeg 
spøgefuld og sagtens ogsaa hensynsløst engang sagde til 
ham: „Ikke sandt, Deres Højærværdighed, Kancelliet er 
et saare upassende Styrelseskollegium for Kirken“, da 
Stemann just havde udstedt en Anordning, der ganske 
vist syntes mig upassende. — Tage Müller kaldtes streng 
i sin Embedsførelse, og paa en vis Maade var han det 
ogsaa; men vi Præster kunde, eller burde i al Fald godt 
kunne, finde os deri, især naar vi saa, at han var stren
gest mod sig selv og i sin store Samvittighedsfuldhed 
tidt pinte og plagede sig med Ting, som Andre vilde 
have taget sig saare let. Bag ved denne hans saakaldte 
Strenghed bankede der dog et usigeligt ømt og med
følende Hjerte, og der var nok Ingen af hans Præster,
der henvendte sig til ham om Raad i en eller anden
Hjertesag, der gik fra ham uden den Følelse: hvor er
vor gamle Biskop dog mild, og selv naar han dadler,
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hvor klæder han da ikke Dadlen ind i blide og kjærlige 
Ord. Det var sandt, hvad han sagde en Gang i Viborg 
Stændersal: „Vel ligger der Sne paa min Isse; men der
for fryser Blodet ikke i mine Aarer“. Dansk var han 
fuldtud, og, ærlig og modig, som han var, udtalte han 
dristig sin Overbevisning baade overfor Høje og Ringe, 
saaledes engang for Kristian den 8de, da Denne var i 
Ribe. Det var i de skjebnesvangre Aar, da Kongen ved 
sin vaklende Politik søgte at løse den haarde Knude, som 
tilsidst blev overhugget med Sværdet til Danmarks Ulykke. 
Tage Muller foreholdt da Kongen denne Mangel paa Blik 
for, hvad det gjaldt, og at Danskheden kom i Fare ved 
Kongens Forholdsregler i Slesvig. „En Konge maa ikke 
være partisk“, svarede Kristian den 8de og vendte sig 
fra Biskoppen.

Underligt nok: den første Gang, jeg saa denne Mand 
— det var paa Stege Kirkes Prædikestol, hvor han i mine 
Studenteraar var Præst — hørte jeg ham prædike paa 
første Pintsedag over det Tema: „For at gjøre en stor 
Gjerning i Verden og i Kirken maa man have Begejst
ringens Aand.“ Der slog han paa Noget, der var Gjen- 
siand for hans Længsel, men som han ikke selv var 
naaet til eller maaske naaede til, hvis Man med Begejst
ringens Aand vil forstaa den Aand, der løfter op i en 
Forklarelsens Lysverden og giver Kraft til at løfte Andre 
med sig. Hans Vidnesbyrd kunde synke, men ikke 
løfte. Jeg saa ham nu ikke, førend jeg blev Præst i 
Ribe Stift, og jeg skal aldrig glemme den faderlige Mild
hed, hvormed han kom mig i Møde. Jeg havde trange 
Kaar i Ringkjøbing. Daarlig var jeg som Lærer i Borger
skolen og forløb mig der saaledes, at jeg fik Mange, og 
deriblandt baade Skolekommissionen og Skoledirektionen, 
imod mig. Paa min bedrøvede Henvendelse til Biskoppen 
fik jeg Svar, som aandede hjertelig Deltagelse; han kunde 
vel ikke billige al min Færd, men fandt dog, at Man 
havde været for streng imod mig, og han rørte med 
usigelig blød Haand ved mit saarede Hjerte. Som Præ-

2
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dikant blev jeg ogsaa hudflettet i Byen. Man havde ikke 
i Mands Minde der hørt virkelig Kristendom forkyndt og 
kaldte mig baade en Hykler, der selv Intet troede af, 
hvad jeg forkyndte (der sagdes: „B. er altfor dannet til 
at tro, hvad han prædiker“), og en ubarmhjertig, kjærlig- 
hedsløs Mand, der kunde nænne at tale saaledes om 
deres saakaldte Dyder og selvgjorte Retfærdighed. Jeg 
sendte da Biskoppen min Tiltrædelsesprædiken. Han er
klærede sig enig med mig i Troen, roste Noget i min 
Tale, men mente, at jeg, som havde sagt, at jeg særlig 
vilde tale til Hjertet, ikke burde undlade at henvende mig 
ogsaa til Tilhørernes Forstand. — Der var dog Nogle i 
Ringkjøbing, baade Mænd og Kvinder, der nok ønskede 
at høre Andet, end hvad den gamle Sognepræst, der var 
blottet for al Forstaaelse af Præsteembedets Betydning, 
kunde yde, og de vilde da søge om, at det tillodes mig 
at holde Aftensangsprædiken i Kirken. Her kom nu for 
en Dag baade min ungdommelige Mangel paa Holdning 
overfor den bestaaende Orden og Biskoppens Hævdelse 
af den. Jeg sendte til ham et Halvark med hine Menig
hedslemmers Underskrift paa et Andragende om Tilladelse 
til en Eftermiddagsgudstjeneste i Kirken og min Erklæring- 
om Villighed til at paatage mig denne Gjerning. Jeg fik 
det tilbage fra Biskoppen med Tilkjendegivelse af, at saa
ledes burde ingen Ansøgning tilstilles det kongelige danske 
Kancelli, formløst som det var, paa et forkrøllet Stykke 
Papir o. s. v. Hermed standsede denne Sag, og jeg blev 
ikke Aftensangspræst i Ringkjøbing.

Den første Samtale,' jeg havde med Tage Muller, 
var i Aaret 1838, da han kom til Ringkjøbing. ¿Min 
Hustru laa dengang dødelig syg, og han besøgte mig 
for at trøste og vise mig sin Deltagelse. Han var da 
usædvanlig blød og kjærlig. Selv aflagde jeg ham den
gang et Besøg i hans Logis, og jeg mindes endnu Gjen- 
standen for vor Tankeudvikling. Først sagde han: „De 
er vist vred paa mig, fordi jeg ikke anderledes støttede 
Deres Andragende om Aftensang her i Byen?“ Derefter
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kom vi ind paa Spørgsmaalet, om der var en evig For
dømmelse. Jeg havde nemlig sendt ham en Afhandling 
herom, som nu blev Samtalens Emne. Et ejendommeligt 
Syn, han havde paa denne Sag, staar endnu klart for 
min Erindring. Han ytrede nemlig, at, om der var en 
evig Fordømmelse, som han ikke negtede, saa maatte 
det dog tænkes saaledes, at de Fordømte ikke vare i 
saadan Pine, at de ønskede sig tilintetgjorte: deres 
Jammer var dog ikke større, end at de foretrak den for 
fuldkommen Udslettelse af Tilværelsen; de vilde dog ikke 
opgive at være til. Jeg mente derimod, at for min 
Følelse vilde Pinestedet være en saadan Elendighed, at 
en evig Bevidstløshed og Livsudslukkelse maatte være 
for Intet at regne mod den, og jeg troede, at Skriften 
heri gav mig Medhold, naar den taler om de Fordømtes 
Raab: „I Høje falder over os, I Bjerge skjuler os“, og 
om at de „tygge deres Tunger i Pine“. Men denne 
Tanke hos min gamle Biskop var ret betegnende for ham 
som den ømme Hjertemand, der vilde tænke sig de 
Ulykkeliges Tilstand saa taalelig som mulig.

Under min første Kamp om Sognebaandets Løsning 
med Biskop Mynster, hvem han saa op til med Kjærlig- 
hed og stor Ærbødighed, var han alligevel en mild Be
dømmer af min Færd og min Skrift, og skrev mig til, at 
han forstod ikke Mynsters Haardhed og Bitterhed imod 
mig, da jeg, som før fortalt, var hos ham i Kjøbenhavn, 
for at bevare et nogenlunde godt personligt Forhold til 
denne min gamle Kjærligheds- og Højagtelsesgjenstand; 
og da min Stilling som Kateket i Ringkjøbing blev uhold
bar, medgav han mig først et godt anerkjendende Vid
nesbyrd til Konge og Kancelli, da jeg rejste ind til 
Hovedstaden for at søge Forflyttelse, og dernæst paa 
min Ansøgning en indtrængende Erklæring til Gunst for 
mig, og bidrog saaledes væsentlig til, at jeg meget snart 
blev befordret til Sognepræst i Sønder-Omme og Hoven 
i Ribe Stift, altsaa endnu under Tage Müllers Tilsyns
kreds. Der kom han til os 1843 paa Visitats, og det var
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os et uforglemmeligt Samliv i Kirke, Skole og Hus; mild 
og faderlig bevægede han sig blandt os, og hans ædle 
Aasyn med det hvide Haar lyste over os baade i Menig
hedens Forsamling, hvor han aflagde et af sine trofaste 
Vidnesbyrd, og i vor Familie, hvor han barnligt legede 
med vore Børn. Jeg havde bedet for ham i Kirken paa 
Visitatsdagen med disse Ord, som jeg her afskriver efter 
den i Trykken udgivne Prædiken: „Vor Herre Jesus Kri- 
stus! Du store Overhyrde og Biskop! velsign denne din 
alderstegne Tjener med alle gode Gaver, læg Aar til 
hans Liv, læg Glæde i hans Gjerning, læg Frugt til hans 
Arbejde! Naar han stræber, da stræbe Du med ham; 
naar han hviler, da være det en Hvile i Dig og din Fader; 
naar han beder, da svar ham; naar han længes, da stil 
hans Længsel; naar han strider Troens Kamp, da lad 
hans Tro være den Sejr, som overvinder Verden; naar 
hans gamle Hjerte bevéeges i det evige Livs Rørelser, da 
lad ham som Johannes smage Hvilen ved dit Frelser
bryst, og lad ham, naar hans Dage bøje sig mod Aften, 
føle Glæde ved at skue i de Egne, hvorover hans Hyrde
stav naar, det kristelige Tros- og Kjærlighedsliv bryde 
frem over Fædres Grave, at han kan lægge sig til Hvile 
med den gamle Simeons Ord: Nu lader Du din Tjener 
fare hjem i Fred; thi mine øjne have set din Frelse. Ja, 
styrk hans Kraft, trøst hans Hjerte og gjør ham alt mer 
og mer til en Hyrde efter dit Hjerte!“ Jeg gjenkalder 
mig disse Ord, fordi de gjenkalder mig det velsignede 
Blik, hvorigjennem et Hjerte skuede paa mig, det Blik, 
hvormed han efter Prædikenen kom til mig og sagde: 
Tak, Tak! Ja han kunde ikke blot kræve, han kunde 
takke, fordi han altid følte sig selv som et syndigt, skrø
beligt Menneske, der trængte til Guds Naade i Sandhed. 
Hvor kan dog et saadant Bispebesøg være naadesvangert, 
naar Biskoppen kommer som den gamle Tage Muller 
med et Hyrdehjerte for Hjorden, og* hvor kan det være 
fattigt, naar dette ikke er Tilfældet, og det Uvæsentlige 
bliver ophøjet til noget Væsentligt; naar Eftersynet af
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Protokoller og deslige Ting sluger Tiden, mens Vidnes
byrdet for Gamle og Unge maa finde sig i at være nøg
ternt og fladt, uden Sving, og derfor uden at der gaar en 
Evangeliets Aande udover Præst og Menighed.

Forresten var Tage Müller selv ikke fri for altfor 
megen Overvurdering af det Formelle og Skriveriet, i det 
Hele af Attester og Indberetninger, som Statskirken havde 
belemret Præsterne med, og han krævede Alt udført efter 
Loven næsten til det Yderste. Jeg, som var en daarlig 
Forretningsmand og ofte glemte Tiden, da Dette eller 
Hint skulde indberettes, var derfor stadig Gjenstand for 
hans Paamindelser og Misnøje i dette Stykke, saa at han 
engang sagde: „Jeg holder meget af Pastor B.; men var 
der mange Præster som han i Stiftet, kunde jeg ikke 
være Biskop i Ribe.“ Det var jo ogsaa en Skam at ud
sætte den kjære Biskop for selv ikke at faa sine Papirer 
i Orden, fordi han savnede de nødvendige Oplysninger 
fra sine Præster. Men det var nu og er min Skjødesynd. 
Ogsaa var det mere Udvortes, Præstens Modtagelse af 
ham i Præstedragt og Dennes og Degnens Klæder i det 
Hele, Noget, han lagde ikke liden Vægt paa. Mig be
brejdede han, at jeg ved en Visitats i Nabosognet mødte 
uden Præstekrave; hans Bebrejdelse for denne Mangel i 
min Paaklædning besvarede jeg ved at sige: „Det er 
Deres Højærværdigheds egen Skyld; jeg har kun én 
Præstekrave, og den er i Vejle for at vaskes, fordi jeg 
selv skal tage imod Dem hjemme én af disse Dage, og 
jeg gjerne ved den Lejlighed vil møde med stivet og rent 
Halssmykke.“ Godmodig lod han denne Undskyldning 
gjælde. — En anden Præst i Nærheden kom, da han 
med Bispen skulde gaa i Kirke, ind i Stuen med sort 
Halsbind til sin Præstedragt; Bispen sagde: „De har vist, 
Hr. Pastor, glemt at tage hvidt Halstørklæde paa?“ Præ
sten svarede frisk væk: „Det er nu den største Mode, 
Deres Højærværdighed’“ Dette syntes at imponere Bi
skoppen, der ikke var fri for at have større Ærefrygt for 
Moden, end nødvendigt var. Der fortælles ogsaa, at han
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ved en Visitats, hvor flere Præster vare samlede, lod, som 
om han slet ikke bemærkede En af Disse, der gik blandt 
de andre Præsteklædte uden Præstekjole, hilste ham ikke, 
gik forbi ham til de Andre og gav dem Haanden uden 
at ændse Synderen. Den Fornegtede gik da ud, fik en 
Præstekjole paa og vendte tilbage til Selskabet. Straks 
gik Biskoppen hen til ham, rakte ham Haanden og sagde 
hjertelig: „Ih se Goddag, kjære Hr. Pastor N. N.!“ — 
Hvad Degnene angaar, da haves der flere morsomme 
Historier om hans Forhold til deres Dragt og Udvortes; 
men morsomst er dog den Fortælling, der beretter om, 
hvorledes en gammel ærlig Degn kom ind i vedkom
mende Præstegaard for at faa Salmerne opgivne, kort før 
Biskoppen og Præsten skulde gaa i Kirke, med en hjemme
gjort højrød Vest paa. „Kjære Mand“, udbrød Tage Muller, 
„synes De, at det passer sig nu snart at læse Indgangs
bønnen i Kordøren med en saadan skinnende rød Vest; 
den skulde jo have været sort.“ Den troskyldige Degn 
svarede: „Ak, Deres Højærværdighed, naar blot Hjertet 
er sort, tager den kjære Gud i Himlen det vist ikke saa 
nøje, at Vesten er rød.“ En anden Gang sad Bispen i 
en Skole og overhørte Børnene; men hans øje vendte 
sig ofte til Skolelæreren, der syntes ham at være ubar
beret, hvilket stødte hans Ordenssands. Pludselig vendte 
han sig til Denne: „Tager De ikke Deres Skjæg af?“ 
„Jo, D. H.“, svarede Manden. Lidt efter kom atter Mis
tanken op hos Biskoppen, og han spurgte igjen: ..Har De 
idag taget Skægget af?“ „Jo, D. H.“, gjenmælede den 
arme Lærer forknyt. Tredie Gang kom Spørgsmaalet: 
„Barberer De Dem virkelig?“ „Nej, jeg klipper mit Skjæg.“ 
Da Overhøringen var endt, sagde Bispen: „Ja, det gik jo 
godt med Lærdommen; men De maa barbere Dem, min 
gode Mand!“

Men om Man endog vil betragte disse Egenheder 
hos den gamle kjære Biskop ikke blot som Underligheder, 
men ogsaa som Skrøbeligheder, skal det dog siges, at 
dette hans vidtgaaende Krav af det Smaa og Uvæsentlige
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i den udvortes Fremtræden ingenlunde fremgik af noget 
forfængeligt Hensyn til hans egen Person, ikke var Noget, 
han gjorde Fordring paa som særlig tilkommende ham 
som Enkeltmand; men det var som Hævder af Embedets 
og Kirkens Værdighed, at han forlangte af Andre, at de 
skulde træde frem paa en Maade, der svarede til det 
Højere, han var kaldet til at repræsentere. Hvor under
ligt, halvt rørende, halvt komisk, han saaledes kunde for
holde sig, naar hans personlige Hjertefølelser blandede 
sig med hans Følelse for hans Embedsstilling, aaben- 
barede sig i en Samtale, han havde med en af Stiftets 
Præster, da han (Biskoppen) havde lidt et Tab, der havde 
efterladt dybe Saar i hans Sjæl. Hans elskede Datter, 
Den af hans Børn, der forstod ham bedst, var død. Han 
klagede sin Nød og Smerte for Præsten og syntes i den 
Stund helt trøstesløs. Den Besøgende sagde da til Bi
skoppen: „En Sorg kan blive til stor Velsignelse for et 
Menneske, og D. H. ved jo, hvor Trøsten er at finde, og 
naar De finder den der, da kan det blive Kilden til en 
Naadestrøm baade for Dem og os Andre“. Den ned
bøjede Mand svarede: „En saadan Troshelt er jeg ikke.“ 
Men Præsten gjentog: „Kjære Hr. Biskop, jeg er vis paa, 
at De kan faa saa megen Trøst hos vor Herre Jesus i 
Deres Sorg, at De, selv trøstet, kan trøste alle os Andre 
med den Trøst, hvormed De selv er bleven trøstet.“ Hos 
Biskoppen rørte sig da Noget af hans Biskopsværdighed: 
det tyktes ham i øjeblikket, at hans Underordnede tiltog 
sig for meget ved at formane ham, og han udbrød: 
„Nu gaar det sandelig for vidt“, men tilføjede straks 
efter: „Aa, bliv nu hos mig til Middag!“ Den samme 
Præst fortalte mig ogsaa om en anden Samtale, han 
havde haft med Biskoppen. Denne havde ment, at der 
til et menneskeligt eller aandeligt Liv krævedes et vist 
Levesæt, hvortil ogsaa hørte en vis Grad af udvortes 
Velvære, iblandt Andet med Hensyn til Klædedragt og 
Føde. Præsten indvendte: „Men Døberen Johannes, der 
gik i Kamelhaarsklædebon, og spiste Græshopper og vild
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Honning — tror Biskoppen, at denne Levemaade for
ringede hans Evne til at gjøre sit Embede fyldest?“ — 
Tage Müller svarede: „Jeg kan ikke udholde at spise 
Boghvedegrød.“

Aldrig gik jeg til ham mundtlig eller skriftlig, for 
hos ham at søge Raad eller Trøst, uden at jeg fandt 
hans Hjerte aabent og rede til at gjøre det Bedste for 
mig, som han formaaede. Og at han ogsaa i det Ud
vortes kunde glemme sin høje Stilling og tage sig en 
Tjenerskikkelse paa overfor en Underordnet, fik jeg et 
Bevis paa, da jeg engang efter et Ridt paa 10 Mil til 
Ribe fra mit Hjem, forstødt og næsten værkbruden havde 
slæbt mig hen til Bispegaarden. Der sank jeg ned paa 
en Stol uden at kunne rejse mig; men Biskoppen stop
pede en Pibe til mig, satte en Spyttebakke foran mig og 
forholdt sig som en Sygeplejer mod den Syge.

I Aaret 1847 blev jeg betaget af en svar Sygdom, 
som siden aldrig har forladt mig. Jeg maatte bort fra 
mit Hedekald, hvor de lange Veje til Annekset og de 
store Afstande imellem Beboerne krævede Kræfter, som 
jeg ikke mere var i Besiddelse af. Da gjorde Biskop 
Tage Müller Alt, hvad der stod i hans Magt for at faa 
mig forflyttet til et Kald, hvor der gjordes mindre Krav 
paa Legemskræfter; han skrev til og talte med Ministeren 
og underrettede mig om, at nu vilde det lykkes. Det 
skete ogsaa — jeg blev befordret til Ryslinge, hvor jeg 
har skrevet dette. Disse Oplevelser i Samlivet med den 
Afdøde bringer Billedet tilbage for mig om en Skikkelse, 
hvem jeg skylder Tak.

Sidste Gang saa jeg ham i Kjøbenhavn, hvor han 
var Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling. Det 
var hos daværende Major Andræ, med hvem han eller 
hans Hustru var beslægtet. Aaret efter var hans gamle 
Hjerte bristet og han gaaet ind til Vor Herres Glæde.

Her skal følge et Uddrag af et Brev til mig af iste 
Februar 1849, som klarere, end jeg kunde gjøre det, giver 
et Indblik i den fromme, ydmyge Mands Indre samt i
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hans Stilling til de da stedfindende borgerlige og politiske 
Forhold. Han skriver til mig fra Rigsdagssalen. Men 
jeg behøver vel ikke at tilføje, at jeg ikke i Alt kan 
underskrive, hvad Biskoppen ytrer. Jeg var dengang 
meget syg.

„Med saa inderlig Deltagelse, -som det er muligt for 
mit Hjerte, der slaar beklemtere, end Nogen véd, og i en 
til Dels næsten uforklarlig Angst i mit Bryst, har jeg 
læst Deres Brev af 17de Januar, kjære Hr. B! og hvor 
inderlig gjerne ønsker jeg ikke at kunne sige Dem noget 
mer til Trøst og Opmuntring, end jeg formaar og mindst 
formaar i den Kvide, som virkelig omspænder mig selv, 
saa jeg næsten Intet kan foretage mig. Men jeg maa 
dog sende Dem disse Linier, saadanne som de kunne 
blive, og hvor meget jeg end ønskede at tilskrive Dem i 
en anden Stemning — —

Det har rørt mig dybt, hvad De, kjære Hr. B! skriver 
om min Forbøn for Dem til Gud og Vor Frelser. Ja, 
hvor gjerne indeslutter jeg Dem i mine svage, stammende 
Bønner, hvor meget trænger jeg ikke ogsaa til at inde
sluttes i Deres. Ak, hvo der dog ret kunde bede, som 
det sig bør! hvo der dog kunde bede troende og ikke 
tvivlende! hvo der dog ret af sit hele Hjerte kunde 
hengive sig i den barmhjertige Guds Vold! Men der 
hører, synes mig, meget til saaledes at bede; i det Mindste 
maa jeg tilstaa, at jeg altid har deri staaet meget langt 
tilbage. Mine Følelser ére, det tør jeg vel sige, ikke 
sjeldent, ikke med Kulde, — om dette ej var en Mod
sigelse, — hos Herren; men, naar vi ikke blive staaende 
ved saadanne Hjertesuk, naar vi ret skulle tale med Gud, 
saaledes som gode Børn tale med en kjær Fader, da 
staar jeg langt tilbage. Nu, holde vi os kun til Gud i 
Jesus Kristus vor Herre, saa vil vel ogsaa under denne 
vor Skrøbelighed hans Kraft fuldendes i os.-------

For mit øje ere Udsigterne for det elskede Danmark 
meget mørke, maaske mindre med Hensyn til de udvortes
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Forhold end de indvortes. Efter min og efter Fleres 
Mening har Martsministeriet skadet Fædrelandet meget. 
Udkastet til Grundloven indeholder Spiren til Massens 
Regimente, og det staar til at befrygte, at vi gaa over fra 
en Kongesouverænitet, der altid er brugt med megen 
Moderation i det Hele, til en Souverænitet af den store 
Hob, der neppe vil bruge sin Magt med samme Maade- 
hold, fordi den ej har Intelligens nok, og fordi den ikke 
har Noget at tabe, og fordi den vil blive paa mange 
Maader og af Mange agiteret. Vel ønsker jeg Frihed i 
Kirken, saavidt muligt, og jeg ønsker, at Man kan be- 
kjende sin Tro eller Ikke-Tro, uden at de borgerlige 
Rettigheder derved skulle blive mer indskrænkede end 
nødvendigt; men jeg erkjender ogsaa, at Stat og Kirke 
ere to Træer, hvis Rødder ere saaledes sammenslyngede, 
at man umuligen kan ganske skille dem fra hinanden 
uden væsentlig at skade Begges Organisme. Men at 
løse den Knude, som her slynger sig sammen, det for- 
maar jeg ikke — sum Davus et non Oedipus. Det sidste 
Optrin*) paa Vestkanten af Jylland hører til de meget 
sørgelige; thi det har forvoldt mange Enkelte megen 
Elendighed, uden at det Hele derved har vundet, und
tagen for saa vidt det opvejer mange Adresser. Men 
naar vi nu maa lade de ulykkelige Medborgere endnu 
sejgpine de to Maaneder — og det er vanskeligt at følge, 
som vanskeligt at modstaa den modsatte saa fuldt beret
tigede Følelse, bortvende vi da ikke de betrængte Hjerter 
fra Danmark? Hvad jeg personlig lider ved Maaned for 
Maaned at være Stokkemand i Rigsforsamlingen og stemme 
over hundrede Ting, som jeg ikke forstaar, det véd kun 
Gud; men neppe føler Nogen i Forsamlingen sig mere 
vaandefuld ved at være i den end jeg — —

Gud velsigne Dem og alle Deres Kjære, skjenke 
Dem med hinanden lysere Dage her paa Jorden og lade

I Brøns. 



os Alle samles der, hvor der er Lys og Kjærlighed og 
Fred. Min Kone sender venlig Hilsen.

Deres med Agtelse
hengivne

Tage Muller.“

Dr. Hans Kr. Rørdam kjendte jeg allerede fra 
forrige Dage, mens jeg var Skolediscipel og han Student 
og Kandidat i Kjøbenhavn. Hans Broder var gift med 
min Søster Charlotte; men jeg kom i Grunden først i 
virkeligt Forhold til ham, da jeg var bleven Præst i 
Sønder-Omme og han i Frederits. Det var Missions
sagen, der bragte os sammen, og vi arbejdede flere Aar 
i Forening for denne Sag.

Der er saa Meget af det, jeg foran har skrevet om 
Tage Müller, der ogsaa passede paa ham; han var som 
Biskoppen en ædel kristelig Mand og var som Denne 
ikke saa meget en Aandsforkynder, som et trofast, ihær
digt og troværdigt Vidne i Evangeliets Tjeneste, der 
lagde en stærk personlig Vægt i sit Vidnesbyrd, en noget 
bred og, Nogle sagde, lidt tør Prædikant, men altid med 
et troende Hjertes Understrøm. Men han var Tage 
Müller ulig deri, at, medens Denne var saare angst for 
at støde an imod Formerne og lagde altfor megen Vægt 
paa det mere Udvortes, paa Papirerne og Udenoms
væsenet i det Statskirkelige, saa var Rørdam aldrig bange 
for at gaa lige imod Strømmen, udtalte sin Mening uden 
at se til Højre eller Venstre, ubekymret om, hvad Høje 
eller Lave syntes derom; altid kun betænkt paa at hævde, 
hvad han ansaa for Ret og Sandhed. Vel var hans Blik 
ikke vidtskuende og gik ikke altid dybt nok; men paa 
det Omraad^ han kunde overse, stod han urokkelig fast 
som Troens og Retfærdighedens djærve Talsmand. Thi 
djærv var han og havde Noget af nordisk Kjæmpenatur 
i sig, der drev ham til at stille sig i Række imod Faa
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eller Mange, naar Kirkens Stridslur lød. Tage Muller 
gav saa at sige slet intet Bidrag paa Prent i Kirkekampen, 
medens Rørdam altid var færdig til offentlig at løfte sin 
Stemme til Forsvar eller Angreb under den standende 
Strid, ligesom han ogsaa forsøgte sig i videnskabelig 
teologisk Skribentvirksomhed, hvori han dog ikke skjen- 
kede os noget Væsentligt. Han var udgaaet fra en 
gammel, elskelig, luthersk ortodoks Præstesiægt baade 
paa Faders og Moders Side, og blev stadig Forkæmper 
for den Lutherdom, han havde indsuget med Moder
mælken. Dette hindrede ham maaske i at faa øjet helt 
opladt for det Ny og dog Gamle — gammelt, fordi det 
var ældre end Lutherdommen — der arbejdede sig frem 
ved Grundtvig som Hovedordfører, øjet helt opladt for 
dette, siger jeg; thi, ganske vist, han kunde ikke med sit 
ærlige Kristenhjerte miskjende det dybe Troens Hjerteslag, 
der lød igjennem Paavisningen af Kirkeordet ved Daab 
og Nadver, som Kristendommens Kjerne og Stjerne. Han 
kaldte derfor „Troens Ord“ et „apostolisk Arvegods“, 
om han end ikke nogensinde naaede til at se og høre 
dette Ord som et Ord i og fra Herrens egen Mund. Han 
kunde derfor oftere tage til Gjenmæle imod dem, der 
haanede og saa fornemt ned paa den „kirkelige Anskuelse“, 
og han var og blev personlig en Ven af alle „Grundt
vigianere“, der traadte ham nær, og vilde gjerne arbejde 
i Samling med dem.

Der var dem, der ansaa ham for altfor haard; og 
sandt er det, at hans sluttede Personlighed havde ondt 
ved at finde sig i, at Man i blødagtig Eftergivenhed for 
det Forkerte lod „5 være lige“ og lappede paa sin aande- 
lige Klædning, saa der blev ingen ret Holdning i Ens 
Fremtræden. Saadanne skaanede han ikke, ja, lod det 
maaske stundom skorte paa den Overbærenhed imod 
Svaghederne i vor fattige Tid, hvori vi alke mer eller 
mindre fristes til at slaa af ogsaa paa de kristelige Idealer. 
Men bagved Strengheden gjemte der sig altid et ømt og 
kjærligt Hjerte, og, saa haard han kunde synes, havde



31

han personlig tilkæmpet sig en Ydmyghed, som han 
havde lært af sin Herre og af et ærligt og upartisk Ind
blik ind i sig selv. Af Naturen var han vist ikke anlagt 
som et ydmygt Menneske; men han var blevet det i 
Kraft af sin Tro og af en ærlig Beslutning: ikke at ville 
være Mere og Andet, end Gud havde givet ham det. Og 
han var kommet til det Udbytte af sin Selvbetragtning, 
at han ingenlunde hørte til de fremragende Størrelser i 
Folkekirken, og det var næsten rørende at se og erfare, 
hvorledes han i denne selverhvervede Ydmyghed kunde 
bøje sig, træde tilbage og resignere selv overfor dem, 
der ikke stod over ham i Indsigt og Dygtighed. Jeg 
kaldte ham i levende Live den danske Kirkes „Ridder 
uden Frygt og uden Dadel“ og det var han. Selvskrevet 
havde han været til en af Folkekirkens Bispestole; men 
han forspildte stedse sin Udsigt dertil, idet han tidt just 
paa den Tid, da en saadan var ledig, ubekymret for 
Følgerne stødte det kgl. danske Kancelli og Folkekirkens 
Styrelse for Hovedet ved at paatale en Uret eller gaa 
Regeringens Maksimer stik imod ved sit djærve Vidnes
byrd. Hos ham var der altid en Mand, der stod bagved 
Ordet, han talte. Han havde ikke nogen synderlig poetisk 
Sands, og derfor var der ikke særlig Vingeflugt i hans 
Forkyndelse. Men han havde dyb Rod i Sandhed, og 
Jesus Kristus var ham Et og Alt.

Hans Hustru, Konradine Engelbreth, Datter af den 
elskelige danske Provst Engelbreth i Lyderslev, skal ikke 
her savne et kjærligt Ihukommelsesord (hun gik nylig 
bort efter en lang Enkestand). Hun var vistnok mere 
aandsbegavet end sin Husbond, en fasttroende Kvinde 
med varmt Hjerteblod i sine Aarer, højsindet og trofast 
i sit Venskab. Mig var hun i mange Aar en aldrig 
svigtende Veninde, der baade kunde sige mig ubehagelige 
Sandheder, naar hun talte til min Samvittighed, og kunde 
glæde sig over Alt, hvad der hos mig var Glæde og 
Deltagelse værd. I en Række Aar plejede hun at besøge 
mig og mit Hus hver Sommer og var altid med sin
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klare Tankegang og sit kvikke Lune eller Humor som 
en lys Solstraale for os alle. Hendes Ihukommelse skal 
være velsignet.

Som alt berørt var Kr. Rørdam en stærk og meget 
lidenskabelig Natur og kunde tidt blusse op til saare 
heftige Udbrud, der gik lovlig vidt og ud over Grændserne 
for skyldige Hensyn, naar Noget mødte ham, der stred 
mod hans Opfattelse, især naar det angik hans indgroede 
og for ham ene gyldige gamle ortodokse Lutherdom. 
Engang talte vi om Forholdet mellem Kirken og Skriften, 
og jeg ytrede da, at det ikke var Skriften, der bar 
Kirken, men Kirken, der bar Skriften. Da sprang han 
op, slog i Bordet og raabte: „Det er splintrende, fløjtende 
galt“; men efter saadanne Udbrud var han atter den 
elskelige, ydmyge Mand, der fortrød sin Heftighed og 
kunde bede om Forladelse. Han var som sagt en Mand 
af den gamle lutherske Skole, og hans Konfirmander 
havde stor Pine og Plage af den Strenghed, hvormed 
han krævede Balles Lærebog lært udenad.

Dansk var han tilbunds. Jeg skal meddele et lidet 
Vidnesbyrd derom, der viser baade hans trofaste Sønne- 
hjerte, der slog for vor Moder, Danmark, og den ustyr
lige Lidenskab, der ogsaa i dette Forhold kunde bryde 
alle Skranker. Jeg stod paa min Prædikestol 1 ste Paaske- 
dag 1848 i samme Stund, da „Paaskeklokken kimed 
mildt“ fra Slesvig Domkirke, men dog meldte „om saa 
haard en Dyst“ paa Dannevirke, hvor den lille danske 
Hær stod imod den tredobbelte tyske Overmagt. Det 
vidste jeg nu ikke; men midt under Gudstjenesten paa
kom der mig en underlig, stærk Anelse om, at der fore
gik noget Stort, Afgjørende for Fædrelandet der nede 
ved Slien. Jeg havde ingen Ro paa mig, og jeg sagde 
da til Menigheden, at jeg maatte rejse bort for at faa 
sikker Besked om, hvorledes vor Livs- og Dødssag stod. 
Jeg satte mig da straks paa Vognen og drog til Frede- 
rits, hvor jeg ventede at kunne faa den Oplysning, jeg 
tørstede efter. Jqg kom til denne By anden Paaskedags
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Formiddag, og da jeg i Frastand saa Dannebroge flagre 
fra Volden, gik der underlige Rørelser gjennem min Sjæl, 
og Banneret var mig som et Spørgsmaal: Er eller skal 
Dannebrog stryges for Fjenden, eller skal det vaje over 
det sejrende frelste Folk? Straks, da jeg traadte ind til 
Rørdam, mødtes jeg af det jublende Bud: Den danske 
Hær har vundet en glimrende Sejr paa Dannevirke. Det 
varede imidlertid ikke længe, før der kom en anden Efter
retning; en dansk Soldat, der var kommen bort fra sin 
Hærafdeling, stod om Eftermiddagen støttet til sit Gevær 
paa Torvet og meldte: Danehæren er sprængt til alle 
Sider, og Rygtet fortalte snart i Byen om al den Jammer 
og Nød, om al den Blodsudgydelse og de grufulde Saar, 
der var tilføjet de danske Krigere dernede. Da var det, 
jeg saa Kr. Rørdam bøje sit Hoved over sin Pult, knuge 
Hænderne sammen, saa det knagede i dem, og udbryde: 
„Gid Himlens Lyn maa træffe disse ugudelige Fjender!“ 
Jeg ilte straks hjem med dette sorte Budskab; min Hustru 
og de Andre i Huset sank paa Knæ, mens Taarerne 
randt. Det var den bitreste Paaske, jeg nogensinde har 
oplevet. Først nogle Dage efter fik vi sikre Meddelelser 
om, hvorledes det forholdt sig: at vor Hær efter en helte
modig Kamp havde trukket sig tilbage til Dybbøl og stod 
der „som en Mur“.

Kr. Rørdam blev tilstede som en trofast Hyrde for 
sin Hjord, dengang Frederits blev bombarderet 1849. 
Kort efter blev han kaldet til Præst i Hammer og Lundby 
Menighed, Sjællands Stift, hvor han endte sine Dage 1868. 
Her virkede han til stor Velsignelse og mindes endnu 
med Kjærlighed af saare Mange, der kaldte ham en 
„trøstefuld Mand“. Han blev Formand for Missions
selskabet, og som Saadan mødtes jeg ofte med ham, lige
som jeg tidt besøgte ham, og han mig i Ryslinge. Kirke
styrelsen brugte ham ogsaa stundom i vigtigere Sager, 
saaledes i den store Kirkekommission 1868, hvor han 
vistnok altid var paa Frihedens Side imod alt højkirkeligt 
Væsen. Han var i flere Aar Formand for Roskilde

11. 3
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Præstekonvent, og Alle saa med Ærbødighed hen paa 
den nu bedagede trofaste Herrens Tjener, der „talte, 
fordi han troede“.

En saadan ren Personlighed, sig selv lig i alle For
hold, støt og djærv, stærk og ydmyg, er af de Frem
toninger, der aldrig glemmes. At have staaet ham nær, 
er at beriges i sit eget personlige Liv, og den Tak
nemmelighed, hvormed jeg slutter disse korte Meddelelser 
om ham, er dyb og under Følelse af Savn, naar jeg ser 
den Plads tom, han indtog ogsaa i mit Levnetsløb.

Fr. Hel veg kom jeg i nogen Berøring med, da 
jeg var Præst i Sønder-Omme og han Kapellan i Stamp 
nærved Kolding. Han var en ualmindelig levende Per
sonlighed, og om ham kan Man med Sandhed sige, at 
han var en Aandsprædikant; i Fyn, hvor han som ung 
Kandidat har prædiket sit Navn ind i mange Hjerter, der 
ved hans lejlighedsvise Forkyndelse bleve vakte op af 
Søvnen, mindes han endnu af ældre Folk i Stiftet med 
stor Kjærlighed og Beundring. Den Gang stod han nu 
i en kristelig stærk Gjæring, og var vist saare uklar; men 
mægtig henrevet var han selv paa Prædikestolen og hen
rev ved sin brusende Talestrøm. Man fortæller endnu 
der, hvorledes hans skjønne Aasyn straalede under det 
vingede Ord, medens hans lange Haar bølgede om hans 
Isse under hans stærke Hovedbevægelser. Hans Vel
talenhed var i et særegent betagende Tonefald. Han er 
tysk anlagt efter sin Fader, den begavede tyskfødte Læge 
Helveg i Odense, havde studeret ved tyske Universiteter 
og taget teologisk Embedseksamen i Kiel; thi han havde 
fra Først af følt sig hendraget til den tyske Videnskabe
lighed. Og det Præg, som saaledes i hans Spiretid sattes 
paa ham, blev aldrig ganske fortrængt af noget andet. 
Jeg besøgte ham engang i Starup, hvor han var Kapellan, 
og blev Natten over hos ham. Da jeg vaagnede om 
Morgenen, hørte jeg ham i Værelset ved Siflen af holde
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sin Morgenandagt; men det var ikke paa Dansk, den 
holdtes: der lød tyske Toner ind til mig; han læste et 
Afsnit af den hellige Skrift højt for sig selv, men paa 
Tysk. Ikke desto mindre drog hele store Skarer stadig, 
tidt milevidt borte fra, for at høre ham prædike, og han 
stod i al den Tid som den Præst, de Opvakte helst vilde 
høre, og som de saa op til med Beundring; thi der var 
en Ild og henrivende Magt i hans Ord, der susede hen 
over Forsamlingen. Siden kom der den Tid, da han 
ikke mere i den Grad trak Skarerne sammen om sin 
Prædikestol. Han blev en kort Tid Forstander for Rød
ding Højskole. Saa brød Krigen ud 1848, og han an
sattes som Feltpræst i Forening med Fr. Hammerich. 
Disse tvende Navne bleve benyttede til en Vittighed af 
de danske Soldater: „Man kan da snart træffe Valget 
mellem, hvem af de To Man skal følge: den Ene hedder 
jo „Himmerig“, den Anden „Helvede““. Efter Krigens 
Slutning blev han Præst i Haderslev. Men der maa vist 
i Mellemtiden være foregaaet en Forandring i hans præste
lige Veltalenhed. Han var anlagt med en dobbelt Egen
skab, begge særligt farvede; den brusende, næsten 
„himmelhochjauchzende“ Følelse med den stærke Fantasi, 
der som en Elv tidt skummer over sine Bredder, og 
den spekulative Sands, der vil bunde i de dybe Tanker. 
Helveg afveg ikke et Haarsbred fra „Troen“ i sin For
kyndelse eller blandede hedenske og kristne Tanker 
sammen; men det kan nok være, at han i sine modnere 
Aar lod den kristne Spekulation altfor meget blive en 
Dæmper for Hjertebevægelsen, mens han i sin Gjærings- 
periode igjen altfor meget havde givet sig Følelses- og 
Fantasi-Begejstringen i Vold. Dette Omslag kan være 
Grunden til, at hans Tilhørerkreds i Haderslev blev 
tyndere, og at han ikke længere havde den magnetiske 
Tiltrækningskraft som tidligere. Men under denne For
andring i Forholdet kom han til i en Retning at aaben- 
bare en Sjælens Egenskab, som Man maatte skatte højt; 
thi der hører nok mere, end Man tidt tror, til, for en
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Mand, der fra Først af er ble ven vænnet til at staa om
ringet af en stor beundrende Mængde, uden Bitterhed 
eller saaret Selvfølelse at se sig bagefter skattet under 
sin Fortjeneste; men her har jeg set op til Helveg som 
en i Sandhed ydmyg Mand, der, uden at beklage sig, 
fandt sig i at nøjes med sin beskikkede Del og kunde 
være saa barneglad over hver en lille Anerkjendelses- 
blomst, der raktes ham.

Han følte sig som Følge af sin spekulative Lærddoms- 
Evne naturligvis henvist ogsaa til videnskabelig Virksom
hed, og han har leveret ikke faa Værker af lærd og 
dybere Betydning. Han er maaske den lærdeste Præst i 
Folkekirken; men hans Lærddom er aldrig Herre, kun 
Tjener for Troen og Videnskaben; thi de To er hos ham 
forenede. Der er store og rige Tanker i hans Bøger, og 
Forfatteren har Syn for Helheden og Enheden, saa hans 
Fremstilling bliver aldrig løs i Fugerne eller holdt i Rokoko
eller Arabesk-Stil. Men Nissen følger med, og den tyske 
Afstamning er umiskjendelig, ligesom det ogsaa er saa, 
at trods det, at Man føler, at Forfatteren selv er fuld
stændig klar dg Herre over sin Gjenstand, Man dog 
maa sige, at han ofte er noget uklar og dunkel overfor 
Læseren. Jeg tror, at Man kan forklare det saaledes: 
som sagt, tysk anlagt, men-nøje knyttet til Danmark og 
bundet i Kjærlighed til dette sit Fødeland med alle de 
Familieforhold og Barndomsminder, hvori han voksede 
op — har han, trofast som han er og overbevist om Dan
marks Ret overfor Tysklands blodige Uret, i Kraft af en 
Beslutning, villet være dansk, og har da ærlig og 
kjærlig søgt at tilegne sig dansk Tankegang, dansk 
Natur og dansk Sæd. Men Dette: væsentlig at være 
tysk dg at ville være dansk, kan ikke andet end paa
trykke Gjerningen Mærker. Deraf følger, at Tyskheden 
ikke faar Lov til helt at udfolde sig overensstemmende 
med sit eget ejendommelige Væsen, og Danskheden 
kommer heller ikke fuldt til sin Ret; Udtrykket og Frem
stillingen lider under det dobbelte Tryk. Jeg er temmelig
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vis paa, at havde Helveg kunnet og villet skrive sine viden
skabelige Bøger udaf sin tyske Aands Grunddrift og paa 
det tyske Sprog, da vilde disse hans Værker ganske 
anderledes have haft Tiltrækningskraft og Fynd til at 
bringe os til at følge hans interessante Tankeudvikling.

Fr. Helveg var saare livlig og interessant i Omgang 
og Samtale: altid fuld af aandrige Bemærkninger og altid 
i Stand til at føre større Spørgsmaal og Emner paa Bane 
til gjensidig Drøftelse, og det ikke blot teologiske; thi 
han var hjemme i mange Egne af Videnskabens, Kunstens 
og Digtningens Verden, og Man gik aldrig fra en Under
holdning med ham uden Berigelse i en eller anden Ret
ning. Da han i Sommeren 1848 som Feltpræst laa i 
Vejle, besøgte jeg ham der og gjorde med ham og 
Hammerich (ogsaa Feltpræst) en fornøjelig Fodtur til 
Grejsdalens Klædefabrik, hvor General Schleppegrell under 
Vaabenstilstanden havde sit Hovedkvarter med sin Brigade 
liggende omkring sig i Dalen. Generalen bød os blive 
hos sig til Aftensmaaltid og førte os forinden ud iblandt 
Soldaterne, der vare beskjeftigede i flere Grupper, saavidt 
jeg husker, med Jordarbejder. Der var noget Smukt i 
den Maade, hvorpaa han omgikkes og talte med sine 
Jenser, som han kaldte: „mine Børn“ eller „Krigs
kammerater“, og deres Svar: „javel, Hr. General“, led
sagede af et tillidsfuldt Blik og med det klare, glade 
Tonefald i Stemmen, der vidnede om det Fortroligheds
forhold, der fandt Sted mellem Føreren og de Førte. — 
Om Aftenen ved Bordet og derefter gik Samtalen livligt; 
her gav Helveg særligt sit Bidrag til Underholdningen 
mellem de flere Officerer, som var tilstede. En morsom 
Sidebemærkning af Helgesen, Frederiksstads senere helte
modige Forsvarer, men som dengang var Schleppegrells 
Adjudant, erindrer jeg endnu tydelig. Samtalen var 
kommen ind paa Forholdet imellem de tre nordiske Folke
slags Naturbeskaffenhed. Der blev ytret mange forskjel- 
lige Meninger herom, og Helgesen holdt sig tavs; men 
endelig udbrød han: „Der er den Forskjel imellem de
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Danske og de Svenske, at de Svenske er fødte Kjæl- 
tringer, men de Danske skal først lære at blive det“. 
Den gamle Nordmand kunde aldrig opgive sit vistnok 
ubillige Had til det Folk, der havde skilt Norge fra Dan
mark. — Henimod Slutningen af Maaltidet stod Helgesen 
op, gjorde Front imod Generalen, hvis gamle Dus
kammerat han var, og sagde under militær Holdning: 
„Tillader Generalen, at jeg gaar bort for at overvære et 
Gilde af Kammerater ikke meget langt herfra?“ Til
ladelsen blev naturligvis given, og den svære, herkuliske 
Skikkelse hilste paa Selskabet og gik med gjenlydende 
Skridt igjennem Hallen ud af Døren.

Det var ikke ofte og da kun paa kortere Tid, jeg har 
kunnet være sammen med Fr. Helveg; men denne Sam
væren saavel som en sparsom Brevveksling med ham har 
lært mig at holde ikke lidet af h'am og at skatte hans 
rige Evne og Aandsbegavelse. Han sluttede sig tidlig til 
Grundtvig og dennes Kirkesyn. Fra Begyndelsen var 
det ikke saaledes. Han har selv fortalt mig, at da han 
som ung Kandidat prædikede i Kjøbenhavn i sin første 
brusende Gjæringstid, var Grundtvig hans Tilhører, men 
var meget misfornøjet med hans Prædiken. Han (H.) 
havde i denne forkyndt Alles endelige Frelse og Salig
hed (Apokatastasis). Da han siden kom til at tale med 
Gr., sagde denne til ham: „Det er intet Under, at De 
drager Skarerne sammen for at høre paa Dem; paa den 
Maade, De prædiker, vil Alverden binde Dem Hæders- 
krandse; thi dette er et Evangelium for Kjødet“. Men 
efter denne, heftige Begyndelse endte dog Samtalen med 
de milde, overbærende Ord af Gr.: „Dog, hvorledes 
skulde De i Deres Ungdom kunne have Klarhed og Er
faringens Alvor i Deres Kristendom“. Helveg kom som 
sagt senere til at dele den kirkelige Anskuelse, og jeg 
tænker, at der her laa en Opgave for ham, som han dog 
hidtil ikke synes at have følt sig kaldet til: den igjennem 
et lærd og indgaaende videnskabeligt Skrift at hævde An
skuelsen overfor den tyske saare uholdbare Skriftteologi.
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Han havde vistnok kunnet det bedre end nogen Anden 
her i Danmark, fordi hans tyske Anlæg netop i den tyske 
Sprogtone var i Stand til at tiltale Tyskerne, ligesom hans 
Lærddom og videnskabelige Aand vilde kunne ligesom 
nøde Tyskerne til at grunde over de hidhenhørende 
Spørgsmaal, naar de traadte frem for dem i den Form 
og Skikkelse, som maatte aftvinge dem den Erkjendelse: 
Dette er Ben af vore Ben og Kjød af vort Kjød. Thi 
han vilde saa naa den Klarhed i Fremstillingen, som det 
skorter noget paa hos ham, naar han skriver paa Dansk 
for Danske.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
Jeg skulde nu efter omtrentlig Tidsfølge give en 

Skildring af min Berøring med den Mand, som jeg har 
nævnet i Overskriften. Men jeg føler en naturlig For
legenhed ved at give mig i Kast med denne Opgave; 
thi dels foreligger der saa mange, baade Livstegninger af 
og Bidrag til denne den danske Kirkes navnkundigste 
Ordfører, saa mit Bidrag hertil kun vil blive saare fattigt, 
og dels har jeg selv i Almindelighed søgt at give et Om
rids af hans Billede som kristeligt Vidne og folkelig 
Høvding i min Bog: „de syv Folkemenigheder“, som jeg 
kan henvise til som min Opfattelse af hans offentlige 
Karakter og Betydning. Ganske forbigaa ham i disse 
Blade, som skulle omtale mit Forhold til de betydeligere 
Personligheder under mit Levnetsløb, kan jeg ikke, og 
jeg har jo heller ikke lovet her at gjøre udførligt og ud
tømmende Rede for Vedkommendes hele Liv og Gjerning, 
men kun at pege paa, hvad jeg selv personlig har 
erfaret i et rigere eller mindre rigt Samliv med dem. 
Der har nu været Mange, der har kunnet glæde sig ved 
et ganske anderledes fortroligt og indgaaende Kjendskab 
til Gr.; men ikke saa Lidt endda har'jeg havt med ham 
at gjøre, og af de forskjellige Erfaringer, jeg har gjort 
under venligt, fra hans Side faderligt, fra min Side sønligt
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Samkvem med ham, er dog maaske Adskilligt af interessant 
og karakteristisk Værd og kan føje nogle Træk til hans 
aandelige Særpræg eller stadfæste, hvad Andre i større 
Omfang have paapeget som ejendommeligt for ham.

Jeg var jo, som før omtalt, allerede som Skolediscipel 
og senere som Student paavirket af ham, saavel ved hans 
Prædiken i Frelsers- og Frederikskirken, som ved hans 
Skrifter, særlig hans „Roskilde-Rim“ og hans „Nordens 
Sindbilledsprog“. Men min Lærefader blev han dog 
ikke dengang. Jeg blev Præst 1837 som Mynsters Til
hænger. Da kom Omslaget hos mig i Kraft af tvende 
fra forskjellige Sider stærke aandelige Indvirkninger. — 
Den ene frastødende, den anden tiltrækkende. Den 
første bestod i Mynsters og Skriftteologernes Fremfærd 
imod Gr. og hans Retning, navnlig i Roskilde Stænder
forsamling under Behandlingen af Forslaget til Sogne- 
baandets Løsning. Jeg har før peget paa, hvorledes mit 
Sind pintes og oprørtes over Mynsters skaanselsløse, 
uretfærdige og bitre Angreb paa en Mand, der altid stod 
for mig som En af vort Folks ædleste, mest aandsfyldte 
Skikkelser, hvem jeg vel ikke hidtil havde fulgt, men som 
jeg følte, ikke fortjente en saa ukjærlig og jernhaard 
Domfældelse. Den anden Indvirkning kom fra indgaaende 
kristelige Samtaler med en Nabopræst, Hassenfeldt, der 
længst havde sluttet sig til Gr., og som lod mig alt mere 
og mere føle, at han havde fast Grund under Fødderne, 
mens min Skriftteologi var i Grunden uden Fodfæste. 
Under denne dobbelte Aandskrydsning skrev jeg min 
Bedømmelse af Stænderforsamlingens Forhandling om den 
nævnte Sag. Kort efter kom jeg til Kjøbenhavn, og mine 
Venner mente, at jeg skulde besøge Gr. (1839). Da jeg 
denne første Gang, jeg saa ham i hans Hus, traadte ind 
ad Døren, endte han en Samtale med en Mand, jeg tror 
en Nordmand, med det Slutningsord: „Det kommer ikke 
an paa, hvad vi sige og mene om Kristendom, men paa 
Herrens Ord til os.“ Mærkeligt nok; thi i disse Ord 
ligger som i en Spire den hele Grundtvigske Betragtning.
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Jeg havde sagtens ventet en mere imødekommende Mod
tagelse end den, der blev mig til Del. Jeg havde jo i 
min Bog ydet Gr. en dyb Anerkjendelse, og han havde i 
et offentliggjort Brev til en engelsk Præst udtalt sin Glæde 
over mit Forsvar for ham og hans Syn, endog i langt 
stærkere Toner, end jeg fortjente for denne min første 
meget mangelfulde Deltagelse i Kirkekampen. Jeg nævnte 
ham mit Navn; men de første Minutters Samtale var 
saare kjølig og intetsigende. Endelig bød han mig en 
Stol og en Pibe, og under Tobakkens Røg kom der lidt 
efter lidt en livlig Underholdning i Gang; han indbød mig 
til Middag hos sig og var da saare meddelsom og indlod 
sig paa kirkelig dybere gaaepde Æmner, som jeg nu ikke 
mere erindrer, og hvorved jeg sagtens hovedsagelig kun 
var Tilhører.

Man har fra et vist Hold tilskrevet Gr. en stor Svag
hed overfor Smiger, og beskyldt ham for at ville høre 
sig talt efter Munden. For det Første vil jeg spørge: 
Hvem af os tør sige sig helt fri for denne Svaghed; 
Gr. har vel ogsaa maattet skatte til denne Nisse. Men 
hans Forfængelighed var i hvert Tilfælde af en ganske 
anden Art end den sædvanlige. Ellers er det jo almin
deligt, at den Forfængelige ømmer sig ved at støde sine 
Beundrere bort ved straks og stærkt at angribe dem, 
naar de synes dem at udtale sig skjevt og uholdbart om 
Det, der gjælder som Sandhed for Vedkommende. Man 
læmper sig, tier stille, eller taler halvt forblommet for 
ikke at tabe Beundrerens Velvillie eller lade ham mærke, 
at Man er helt uenig med ham. Saadan var Gr. ikke; 
selv i de øjeblikke, da han hævedes højest af den eller 
de Nærværende, privat eller offentligt, var han altid slag
færdig og rede til at gjøre sine Indhug midt ind i Hines 
Tankegang, naar den tyktes ham stridende imod det Syn, 
han havde paa Sagen, og jeg har ikke sjeldenf været 
Vidne til, hvorledes han midt under stærke Hyldest- 
bevisninger kastede en Bombe ind i Lovtalernes Række 
og paa engang bragte dem til at blive stumme og for-
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legne. Der vil maaske senere i disse mine Meddelelser 
blive Lejlighed til at anføre Eksempler herpaa. Det var 
ogsaa saaledes med ham, at han i Grunden var uvillig 
overfor ethvert Kryberi og enhver ham Snakken efter 
Munden. Skjøndt han ofte blev heftig og næsten nær- 
gaaende under en Ordveksel om vigtige Ting og kunde 
udbryde: „Men Gud bevares, hvor kan De sige noget 
Saadant,“ som om Man kom fra' Dumhedens Rige med 
sine Bemærkninger, saa agtede han dog altid Ens Mod 
og Oprigtighed, naar Man traadte op imod ham, og det 
endte da ogsaa med, at Man kom ham nærmere end før 
efter saadan Strid, medens Eftersnakkerne sank i hans 
Agtelse, naar han saa’ og følte, at det var Eftersnak, 
de kom med. Thi han var en Kæmpenatur, og respek
terede en ærlig aaben Udæskning. Men ganske vist, 
saaledes som jeg har opfattet ham, havde han ikke 
særlig Gave til at bedømme den Enkelte, og lod sig 
ikke sjeldent gaa under øjne, uden at han mærkede det. 
Der har Ingen været iblandt os som han til at dømme 
Aanderne i det Store; i Verdenshistorien, i Kirkekrøniken 
har han havt det klare Syn for Brydninger mellem de 
forskjellige kjæmpende og gjærende Kræfter og har kunnet 
skille det ægte Malm fra alle Glimmerstene. Ilan var 
langsynet og skarpsynet, naar det gjaldt om at skue ud 
over Tiderne og Det, der bevægede og opfyldte dem. 
Men han var kortsynet overfor de enkelte personlige 
Fremtoninger, der traadte ham nær, og var ofte ikke i 
Stand til i sine personlige Forhold at sondre Snylteplanten 
fra den i Sandhedens Bund rodfæstede Tankeblomst. Ikke 
Faa, der vidste at komme med Grundtvigske Fraser, 
folkeligt eller kirkeligt, kunde indynde sig og spille en 
Rolle hos ham, uden at han længe opdagede Hulheden 
hos disse saakaldte Tilhængere. Men det var ikke, fordi 
de syrites at hylde ham, men fordi han i sin Troskyldig
hed tog Meget i det Enkelte for gode Varer, som ikke 
var det.

Denne Frihed for at ville behage viste sig ogsaa
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hos Gr. i hans Egenskab-af Ordets Forkynder. Han lod sig 
aldrig af Hensyn til noget Udenforstaaende drage fra sin 
fordringsløse, jævne Maade at prædike Evangeliet paa. 
Det skete aldrig — hvad der maaske ikke sker saa 
sjeldent med Præster — at han ved særegne Lejligheder, 
naar der var usædvanlige Tilhørere af større eller mindre 
Aandsrang omkring hans Prædikestol, lagde an paa at 
tale i et højere og saakaldt aandrigere Tonefald end ellers 
til dagligt Brug. Da han Søndagen efter det skandinaviske 
Kirkemøde i Kjøbenhavn 1857 prædikede 'i sin Kirke, 
hvor der var Mænd og Præster fra Sverrig og Norge til 
Stede, erindrer jeg, at Fr. Boisen tænkte og hemmelig 
ønskede, at Gr. da vilde tale saaledes, at de Fremmede 
kunde faa et storslaaet Indtryk af en storslaaet For
kyndelse; han saa gjerne, at Gr. her vilde prædike med 
mægtigere Flugt end ellers sædvanlig. At han kunde 
lade Ordets susende Aandsvinger fare hen over Menig
heden og Skarerne, saa at .Sjælehavet bølgede, og det 
glimtede for øjet — det havde han vist, og naar Man 
læser hans „Søndagsbog“, da faar Man Følelsen af, at en 
mægtig Kraft og store Syner gaa forbi En. Men i sine 
senere Aar som Præst ved Vartov havde den stride 
Bølgegang lagt sig — Aandslivet hos ham havde søgt 
sig et dybere Leje, og den vældige Orgeltone havde 
sagtnet sig til mildere Tonefald som i Aftenstunden, 
naar Stormen har lagt sig, og Bølgerne tale om Fred 
og Kjærlighed. Det var da, som om Man i de stille 
Vande kunde øjne den dybe Grund. Dette var ikke en 
Tilbagegang, men en Fremgang i hans Forkyndelse, saa 
sandt „den stille Aands uforkrænkelige Væsen“ er Kristen
dommens inderste Kjerne og tilsidst dog er stærkere og 
mere varigt virkende end det brusende Vingeslag, der 
ofte vel gaar hen over Tilhørerne og øjeblikkelig kan 
bøje dem, men dog tidt ikke naar det Dybeste i Hjerterne. 
Det Vidnesbyrd, Gr. aflagde, sank dybt, hvor der val
øren til at høre med. Ved hin Lejlighed 1857 blev 
Boisen skuffet; thi Gr. stod som sædvanlig med sit stille,



44

men dybt aandende Ord, og der var slet ikke lagt an 
paa at gjøre Andet og Mere ud af hans Prædiken, end 
han plejede at gjore; han havde aabenbart slet ikke tænkt 
paa, at han den Dag skulde have fremmede Tilhørere, 
der maaske vare komne med Krav paa noget særligt 
Udmærket. — Lige saadan gik det, da han i Aaret 1851 
prædikede i Kristiania. Stortinget tog den Dag Orlov, 
for at høre den navnkundige danske Mand; Mange af 
dem — det har Man fortalt mig — gik bort derfra saare 
utilfredsstillede og kunde ikke forstaa, at denne Mand 
var den store Aandsforkynder, fordi han undlod at slaa 
paa den store Tromme, som særlig Nordmændene ere 
saa vante til at kræve at høre paa Prædikestolen; han 
talte jævnt og stille, og den dybe Understrøm af Aandens 
sagte Susen havde de ikke ret øre til at mærke. — Saa
dan var Gr. Han vilde aldrig være Noget udenfor sig 
selv og saa aldrig til Højre eller Venstre for at spejde 
efter Menneskers Bifald. Han havde sit Ansvar for Gud 
og for Bevarelsen af sin egen personlige Sandhed. Var 
han da forfængelig, da var det en Forfængelighed, der 
var temmelig forskjellig fra den gjængse.

Det var tidt, at Man ved Besøg hos Gr. gik fra ham 
uden synderligt Udbytte eller kunde være flere Timer hos 
ham, uden at Samtalen hævede sig synderlig over det 
Dagligdagse; enten var det Hviletimer for ham efter 
alvorligt Arbejde, eller han var maaske inde i Tankegange, 
som Man ikke traf til at berøre. Han paatvang sig aldrig 
med sine Anskuelser; men kom Man, maaske tilfældig, 
hans Tanker imøde, eller kom Man med et alvorligt 
Spørgsmaal til ham, med Ønske om at faa en Sag klaret, 
da fik Man ogsaa tidt værdifulde Oplysninger og Svar, og 
i en saadan Time kunde han da i sammenhængende 
Foredrag udtale eller udvikle Tanker og bringe Lysning 
over Aandsegne, som hidtil laa i Dunkelhed for Tilhøreren, 
saa at Man gik fra et saadant Besøg beriget med noget 
Godt og Udmærket. Man maatte beundre ikke blot hans 
friske Aandssyn, der kunde finde Løsning paa mange
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Gaader, men ogsaa hans vidtgaaende Kundskaber, samlede 
trindt og nær fra, som han var fuldkommen Herre over 
og altid brugte i Livets Tjeneste.

Han var en folkelig Mand af ægte Malm. Der har 
nu i lang Tid været fabiet om „Folkelighed“, saa Gud 
sig maa forbarme. En folkelig Mand skal nu være Den, 
der er gjennemsigtig og forstaaelig for Massen og kan 
samle den om sig, ofte fordi han gaar ikke videre i sin 
Færd og i sin Tale, end at den nøgterne Husholdnings
forstand kan bunde deri, en Folkelighed uden Farve, 
uden Sving, der ligesaa godt kan være fransk, tysk eller 
dansk som kinesisk. Det vil da sige, at det Folkelige og 
det „Populære“ er Et og det Samme. Men dersom Folke
lighed først og fremmest bestaar i, at Folkets ejendomme
lige Aand giver sig Udslag i Tale og Gjerning, at Folkets 
Hjerte har givet sig denne Aand i Vold og lader sig i 
Kjærlighed og Had drive af denne Aand, — da maa de 
to Trediedele af det, som nu kaldes folkeligt, vises 
ud af Dettes Kreds og henvises til det Tommes og Flades 
Hjemsted, for der at finde sin Forplejning og Fattig
understøttelse. Den Slags Folkelighed var ikke Gr.s; thi 
Folkets Aand var i mægtig Fylde over ham, og Folkets 
Hjerte bankede sine varme Slag i ham; men han var ikke 
i almindelig Forstand populær; thi han var ikke vandklar 
— der var hos ham, som der altid er hos Aand, Dybder 
og Højder, som ikke Enhver saa ligefrem og uden 
Anstrengelse kan naa. Godtkjøbstænkerne og de Godt- 
kjøbsfolkelige stod udenfor og kunde titte ind ad Vinduet 
til ham, hvor Mange af dem opfangede nogle uforstaaede 
og usammenhængende Fraser, som v de saa udgav for 
„GrundtvigianismeMen de, som havde virkelig sand, 
omend ubevidst Dragelse til det Folkelige, fordi det var Natur
grunden hos dem selv, de havde ubeskrivelig Velsignelse 
af at være i hans Nærhed og høre paa hans Tale, for
stod maaske ikke Alt, ja, kanske ikke det Meste, men 
følte dog, at der i Berøring med ham faldt vederkvægende 
Dug over hin Naturgrund, og at det dæmrede for dem



46

med Lysstraaler. Og saa var der det Folkelige hos ham, 
at han gjorde ikke Forskjel paa Folk. Jeg har set hans 
Stue fuld af Høje og Lave, Herremænd og Adelskvinder 
iblandt Bønder og Bondekvinder, af hvilke sidste endogsaa 
ikke Faa tilbragte hele Uger i hans Hus som kjære 
Gjæster Nat og Dag, og han var altid rede til at indlade 
sig med Enhver, der nærmede sig ham. Og der var 
Vægt i hans Ord. Naar han talte om Kristendom, havde 
Man altid en levende Følelse af, at Ordene kom fra en 
Mand, der havde erfaret, baade hvad Synd og Naade er, 
og hos hvem Aanden havde fyldt Ordene, saa at de 
sank ned i modtagelige Sjæle. Naar han talte om folke
lige og menneskelige Ting, følte Man ligervis, at de vare 
talte ud af et stort Hjerte, der elskede Mennesket og 
elskede Folket.

Martensen taler i sin Selvbiografi om det Rygte, 
der havde skræmmet ham fra at besøge Grundtvig de 
sidste Aar af dennes Levetid, det Rygte, at Gr. var om
ringet af saa mange Kvinder, som hindrede enhver for
trolig Samtale, og derfor holdt han sig borte. Jeg har 
ofte været tilstede hos Gr., ogsaa i hans seneste Aar; 
tidt traf jeg ham alene med sin Hustru og Børn, og tidt 
fandt jeg ogsaa Huset mer eller mindre fuldt af Gjæster; 
men jeg mindes aldrig, at det særlig var Kvinder, der 
omgav ham; det var en ligelig Blanding af begge Kjøn, 
der søgte til ham, og det var aldrig saaledes, at Man 
savnede Adgang til at føre en fortrolig Samtale med ham, 
naar Man virkelig ønskede det. — Ganske vist var der 
Kvinder, der stundom paa en ikke tiltalende Maade lagde 
deres Beundring for og Kjærlighed til ham for Dagen. 
Paa Mindedagen for hans 50 aarige Præstegjerning ud
brød en højtstaaende Kvinde (ikke Enkedronningen, som 
ogsaa var tilstede), da Monrad havde bragt Gr. Biskops
udnævnelsen, med hysterisk Henrykkelse, idet hun næsten 
faldt ham til Fode: „O, vor Biskop!“ Gr. tog imod 
dette Ministerens Budskab med megen Ædruelighed, og 
efter at han havde takket i faa venlige og alvorlige Ord
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for denne Kongens Anerkjendelse, tilføjede han kort efter 
spøgende: „Ogsaa af den Grund glæder jeg mig over 
Dette, fordi min Kone derved kommer til at blive „Naadig- 
frue“, som hun jo paa en Maade er født til.“ — Men 
alvorligt tog han imod den Hyldest, en Samling Præster 
med Dr. Kalkar som Ordfører bragte ham. Man mærkede, 
at han dybt følte Forskjellen paa Stillingen nu og for 
Menneskealdre siden, da navnlig Kjøbenhavns Præster, 
saa at sige allesammen, stod som hans bitre Fjender, ja 
negtede ham. deres Prædikestole. Nu sendte dette 
Præsteskab ham deres ærbødige og anerkjendende Hilsen 
for hans velsignelsesrige Gjerning i den danske Kirke. 
Hans Svar var kort, men med Hjerteklang, og han glemte 
ikke at give Gud Æren og takke ham, som havde ladet 
ham opleve en saadan Højtidsdag.

Hans Husliv og Samliv med sine Nærmeste var 
præget af hans Personlighed og efter min Erfaring saare 
kjærligt, skjøndt der var en F'orandring at spore i de 
forskjellige Afsnit af hans Livsudvikling. Han har selv 
betegnet sit Forhold til sine tre elskelige Hustruer med 
de tre Ord: Søsterligt, Moderligt og Datterligt.“ Under 
hans første Ægteskab var der, efter hvad jeg kunde 
skjønne, endnu i min Tid en Efterklang i Husets Tone 
at spore af hans stærke Kamp for Kristendom og Kirkens 
Tro: der var en Alvor stundom blandet med nogen 
Bitterhed i hans Væsen, som kunde kaste nogen Skygge 
over Hjemlivet. Han stod jo da endnu i et saare spændt 
Forhold til Sjællands Biskop Mynster, og hans Brud fra 
de unge Dage stod trofast ved hans Side som^en yndig 
kvindelig Skikkelse, der opofrende og selvforglemmende 
ydede ham al den Støtte, hun kunde, men vistnok ikke 
var istand til altid at dele hans Syn og Tankegang. Hun 
var ham som en Søster, der troede paa hans Adelskamp 
for Sandhed og Kristendom, men vistnok uden tilfulde at 
kunne fatte den inderste Drivkraft og det Ejendommelige 
i hans Betragtning af Menneske- og Kristenliv, skjøndt 
altid rede til at bære, hvad hun kunde af hans Byrder og
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af Kampens tidt bitre Følger. — I sit andet Ægteskab 
havde han en „Medhjælp“, der i egentligste Betydning 
kunde forstaa og følge ham. Var Elisabet Blicher en 
hengivelsesfuld, yndig Kvinde, der støttede sin Mand ved 
sin Elskelighed, Styrke og Villie til at bære, saa var 
Marie Carlsen en højsindet, ejendommelig og selvstændig 
bevidst Kvindeskikkelse, der kunde gaa tilbunds i Gr.s 
Tankegang og Syn paa Livet, en Personlighed, der ogsaa 
kunde bringe sit stærke Bidrag til Huslivets kristelige og 
menneskelige Førelse og Fylde, saavelsom til Uddybelsen 
af det Syn paa Menighedslivet i Kraft af Herrens Munds
ord, som var Kjernen i hendes Husbonds Betragtning. 
Hun var vistnok Moder til mange ny og friske Aands
børn, som fødtes Gr. af hende. Og i en anden Hen
seende kan det ogsaa være, at hun værnede om ham paa 
moderlig Maade. Jeg havde en Fornemmelse af, at 
vel blev Livet i Huset præget af en større Aandsmed
delelse Mand og Hustru imellem end før, der var større 
gjensidig Given og Modtagen; men det var ogsaa saa, at 
Hjemmet blev mere eksklusivt, mindre aabent for Alle og 
Enhver; hun holdt det mere lukket, som for at have ham 
for sig selv alene og maaske for som en Moder at holde 
de mange uensartede Indflydelser borte til Beskyttelse af 
Hjemlivets og hans og hendes Hjerteblomst. Der var 
noget Skjønt og Vederkvægende ved at komme der i en god 
Stund, naar hun opfordrede Gr. til at læse Et eller Andet 
op, et Digt f. Eks., han nylig havde forfattet, og da at 
være Vidne til, hvorledes de To sade i Sofaen med hin
anden om Livet, mens han oplæste Digtet, tidt med be
væget Stemme. Men Man kunde ogsaa gjøre den Iagt
tagelse, at hun med sin stærke Natur stundom selv kunde 
kaste Tanker og Anskuelser ind i ham, som stod i 
mindre Sammenhæng med hans eget oprindelige Syn. 
Det var vist ikke ganske uden Grund, naar det sagdes, 
at Gr. under hendes Indflydelse fik en Tilsats af en Slags 
aristokratisk Farvetone. Hun var en Adelsfrøken, der, 
skjøndt med ægte dansk Blod i sine Aarer og med Folkets
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Aand over sig, dog ikke kunde andet end dele, til en ikke 
saa liden Grad, Herregaardsfølelser overfor det menige 
Folk, og ingenlunde som Gr. baade før og siden saa paa 
den danske Bondestand som den, der ikke mindst gjemte 
Fremtiden i sit Skjød og skulde kaldes frem til Friheds
værkets Fremtidstalsmænd og Bærere. Denne hendes Ind
virkning paa Gr. sporedes i den korte Tid, de levede 
sammen; men at den ikke var trængt ind til det Inderste 
hos ham, viste sig jo klarligt, da han efter hendes Død 
ogsaa i detteStykke optog sin gamle Gjerning: at kæmpe 
for Almuens Fremgang til Frihed og Deltagelse i Magten, 
naar den var moden dertil, og til denne Modenhedens Er
hvervelse bidrog Gr. ikke mindst, men længe saa godt som 
ene ved at arbejde for Bondehøjskolerne til Oplysning og 
Løftelse af Bondestanden, for at den værdigt kunde indtage 
sin Plads i Folkets Udvikling. — I Modsætning til Fru Marie 
aabnede Fru Asta Gr. født Komtesse Frijs, Huset paa vid 
Gab, og i hendes Tid var der vist det livligste Røre og 
Samkvem i dette Hjem, og jeg tror, at først da blev Gr. 
udenfor sin Præstegjerning og Skribentvirksomhed for 
Utallige en levende Kilde, hvortil Man gik og fik skjønne 
Indtryk af den personlige Berøring med ham. Hun var 
ikke saa umiddelbar som Elisabet Blicher, heller ikke en 
saa sluttet Natur med ejendommeligt Aandsliv som Marie 
Carlsen, hun tog uvægerlig mod alle sin Husbonds Tanker 
uden Modstand og uden synderlig Tilgift af sit Eget og 
gik vel derfor heller ikke saaledes til Bunds i det hende 
af Gr. Meddelte som Hin. Men til Gjengjæld skjenkede 
hun hans Husliv og ham et varmt og kjærligt Solstraale- 
lys under livlig Lærkesang og munter Underholdning; 
hun saa op til ham som en Datter til sin Fader, og 
havde aldrig nogen Tvivl om den fuldkomne Ufejlbarhed 
i hans Tanke og Ord, selv da naar vi Andre maatte tage 
Afstand fra ham. Saaledes i den Tid, da Gr. under sin 
Sindssygdom i Tredserne sværmede vildt: det varede 
længe, før hun fik øjnene op for, at der her var en 
Hjerneforvildelse og ingen sund, aandelig Tilstand tilstede. 

il 4
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Men hun viede ham en vidunderlig trofast Kvindekj ærlighed 
under Opofrelse og Selvforglemmelse uden Mage, glad 
som et Barn ved at hygge om ham og gjore hans Alder
dom lys og mild. Rørende var det at se, hvorledes denne 
højbaarne og i Grunden fintbyggede Kvinde kunde bøje 
sig til daglig Plejetjeneste og ligge paa Knæ for at for
binde Gr.s ophovnede og med Saar belemrede Fødder. 
Deres Samliv var saare kjærligt, og Gr. var imod hende, 
som en Fader kan være mod sin kjære Datter. Oftere 
end før brød hans milde Lune frem. Jeg husker saaledes 
en Gang, da jeg sad hos ham i hans Værelse, og hans 
Hustru kom og kaldte os til Middagsbordet. „Hillemænd“, 
sagde han, „er det nu paa Tiden, saa skulde jeg da 
tage en anden Frakke paa.“ — „Aa nej“, svarede hun, 
„kom kun med den gamle Frakke!“ — „Ja, jeg kan 
sagtens, men hvad vil Sognet sige?“ Og nu fortalte 
han Historien om Husmanden paa Bækkeskov Hovmark, 
paa hvem begge Benene bleve slaaede over af Høst
mandens Mejeredskab, som gik bag efter ham; da de 
andre Høstfolk strømmede sammen og beklagede ham, 
sagde den Benløse: .,Ja, jeg kan sagtens, men hvad vil 
Sognet sige, thi nu kommer jeg paa Fattigvæsenet.“ 
Til Grundtvigs Vittigheder skal her tilføjes én: En 
Mand sendte ham et Digt, betitlet: „Peter paa Vandet“ 
(om Apostelen paa Gennesarets Sø), og spurgte ham nu, 
hvad han dømte derom. Gr. svarede: „Jo, men Over
skriften skulde have været: „Vandet paa Peter.““ — Da 
Gr. var gaaet bort, kom Fru Asta i Grunden i en vanskelig 
Stilling. Hun bar det store Navn, hvortil der var knyttet 
ikke blot store Minder, men ogsaa store Fremtids
forjættelser. Hun var baaret oppe af ham, mens han 
levede; men da denne Støtte var berøvet hende, blev hun 
taget til Indtægt af de yderliggaaende Venstrefolk, uden 
at de betænkte, at Navnet, hun bar, ikke uden videre var 
en Borgen for, at hun var en Bærer af hans Syn paa 
Forholdene.

Det var jo ingenlunde til Vennernes Glæde, da Bud-
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skabet lød: Gr. gifter sig igjen. Alt efter den første 
Enkemandsstand blev der rystet paa Hovedet iblandt os, 
da den éQaarige Mand ægtede Fru Marie, og endnu 
mindre behagede det os, da han inde i Halvfjersinds- 
tyverne hjemførte Gehejmeraadinde Reedtz som sin Brud. 
Det var ikke af den Grund, vi stødtes, som Martensen 
gjør gjældende, fordi det er æstetisk uskjønt at gifte sig 
3^e Gang, medens det andet Ægteskab derimod kan tidt 
meget bedre svare til sit Begreb. (M. var selv gift anden 
Gang.) Nej, det var, fordi vi syntes, at vor gamle Lære
fader skulde have henlevet sin Aftenstund i personlig 
Stilhed, da nu Gud havde. kaldt hans Ungdomsbrud fra 
ham, kun beskjeftiget med at sysle med. det ene For
nødne og betragtende den danske Menighed som sin Brud, 
meddele den Frugten af, hvad Gudsaanden hviskede til 
ham, skjøndt vi dog ikke kunde negte, at intet, hverken 
guddommeligt eller menneskeligt, Bud var til Hinder for, 
at han gjorde, hvad han her gjorde. Ja saaledes stod 
det vistnok for de Fleste af Vennerne. Men da vi nu 
saa, at Gr. i sine Alderdomsdage ligesom foryngedes 
under hans Samliv med en ædel Hustru, hvorledes der 
oprandt Hygge og Lys og Varme i hans Hjem derved, 
saa fik vi en levende Følelse af, at der blev lagt Aar til 
hans Dage ved denne Omskiftelse for ham fra det 
ensomme og triste Enkemandsliv til et kjærligt og livligt 
Hjemliv, — saa blev vi visse paa, at det ikke var sket 
uden Vor Herres naadige Velsignelse og Velbehag, og vi 
glædede os derover. Jeg besøgte Gr. Aaret efter Fru 
Maries Død; han boede da i „Forgyldte Nøgle“ paa 
Nørregade; men hvor fik jeg da ikke Indtrykket af 
menneskelig Forladthed og trist Ensomhed. Hele hans 
ydre Omgivelse saa forsømt og frastødende ud; Ingen 
hyggede om ham, og han selv saa’ saare bøjet og mer 
end almindelig affældig ud med Præg af en snarlig Bort
gang. Det saa’ anderledes og glædeligere ud, da jeg 
senere besøgte ham som Familiefader, og jeg kunde ikke 
andet end, næst efter Gud, at være Hustruen taknemmelig,

4*
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som bidrog til, at vi beholdt ham saalænge. Rørende var 
det at se hans Forhold til de to Børn, der skj enkedes ham 
paa de gamle Dage; Fr. Lange Gr. var nu hans øjesten, 
og stundom kunde Man se den navnkundige Mand sidde 
og vugge den lille Asta, naar Hustruen var fraværende.

Medens jeg her skriver om Grundtvigs Husliv, maa 
jeg ogsaa mindes den Morgen- og Aftenandagt, han holdt 
i sit Hjem med Hustru, Børn, Tyende og hvem der ellers 
var tilstede. Jeg opholdt mig i nogle Dage som Gjæst i 
Huset og var Vidne til denne skjønne Samling om Be- 
kjendelsen, Sangen og Bønnen. Der var en Vægtfylde 
af Aand og Hjerte i Gr.s Røst under denne Andagt, og 
man følte, at han helt og fuldt var med. I hans sidste 
Aar, da han var mere svag, brugte han en længere af 
ham selv forfattet Bøn, hvori baade „Troen“, „Fadervor“ 
og Nadverordene vare indflettede; men den syntes Melbye 
og mig for lang og at maatte, daglig gjentaget, tabe 
Noget af sin Inderlighed i Tonefaldet. Hans Hustru sad 
ved Siden af ham og hjalp ham, naar Hukommelsen 
svigtede under denne udenadlærte Bøn. En Mærkelighed 
maa jeg her dog ogsaa anføre; Man sang en Gang hans 
egen Daabssalme: „O, lad din Aand nu med os være!“ 
Da Sangen var endt, spurgte Gr., hvem den Salme var 
af, og blev forundret, da Man svarede: „Den er jo af 
Dem selv.“

Efter disse Erindringer angaaende Gr.s huslige For
hold eller hans private Livs Interiør gaar jeg over til at 
meddele Adskilligt om, hvorledes han kunde lade Slagord 
falde i Forhandling med Udenforstaaende, Ord, der vidnede 
om hans sprudlende Vid og Slagfærdighed til alle Sider. 
Jeg var en Gang tilsagt til Enkedronningens Taffel, hvor 
jeg i en stor og blandet Kreds ogsaa traf sammen med 
Gr.; Man kom ind paa Talen om Modersmaalet, og 
Gr. ytrede da iblandt Andet, at de aandelige Begreber, 
et Folk ikke havde Udtryk for i sit eget Sprog, i Grunden 
var noget Fremmed for dette Folks Forstaaelse og ikke 
kunde blive dettes Ejendom. Hofchefen, Grev Tramp,
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indvendte, at dette dog vist ikke ubetinget kunde siges, 
og anførte, naturligvis uden at forstaa Sagens Kjerne, at 
Tyskerne ikke havde Ord for at betegne den Ting: „at 
more sig.“ De maa da laane Udtrykket fra Fransk og 
sige: „sich amusiren.“ „Ja,“ svarede Gr., „hvad følger 
deraf, Hr. Greve, uden dette, at Tyskerne more sig ikke?“ 
Greven var dermed afvæbnet. Nogen Tid derefter fik jeg 
selv Lejlighed til at gjøre Prøve paa denne Udtalelses 
Holdbarhed, da jeg i Tyskland omgikkes med mange for- 
skjellige Tyskere, og maatte indrømme hans spøgende 
Ytrings Sandhed. Enten svævede de entziicht i Skyerne, 
i stærke Stemningers Regioner, eller de gik spekulativt 
med store eller smaaTankeproblemer i Sindet; men dette 
Jævne „at more sig“ var i Grunden ukjendt for dem. 
Jeg var forresten her ved Dronningens Taffel Vidne til 
en Raahed af en højbaaren Frøken. Talen faldt senere 
paa den græske Kirke og dens Forvendthed; da hen
vendte Frøkenen sig til Gr. med det Spørgsmaal: „Er 
der dog ikke det Gode ved denne Kirkeafdeling, at en 
Præst i den ikke maa gifte sig mer end én Gang?“ (Da 
var Gr. anden eller tredie Gang gift.) Gr. afviste dette 
Spørgsmaal med en Hovedbevægelse. Ved Dronningens 
Bord kunde det jo ikke gaa an at give „Usødet for Raat.“ 
— En anden Gang var Gr. til Middag hos Minister Hall 
sammen med Etatsraad, Professor Kolderup-Rosenvinge, 
og der taltes da om Striden mellem de to svenske 
Historikere, Geijer og Fryxell; Etatsraaden var forarget 
over de drøje Slag og den stødende Tone, der i den 
Kamp udfegtedes mellem de to Stormænd. Gr. svarede 
herpaa: „Ja, Hr. Etatsraad, Den, som ikke kan svinge 
Torshammeren, faar lade den ligge.“ Dette var altfor 
mytisk for den lærde Professor. Ved den store Folkefest 
for de os besøgende Sønderjyder 1865 ved den slesvigske 
Sten i Dyrehaven, hvor blandt Andre Gr. og Lehmann 
skulde tale, men det var umuligt at blive hørt af den 
tusindfoldige Skare, der havde samlet sig, trøstede Lehmann 
sig med, at Talen dog kunde læses Dagen derefter i
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Bladene. „Ja, det er en Trøst for Døvstumme, ikke for 
talende og hørende .Mennesker“, indvendte Gr. — Jeg 
var ogsaa en Gang tilstede hos Hall, hvor Gr. og Inge
mann sade sammen ved Bordet og vekslede Ord i Alvor 
og Gammen med hinanden. Det var fængslende at høre 
paa disse to Hjertevenner, hvis øjne skinnede i gamle 
Minders Giands. De kunde spøge med hinanden og lo 
da saa hjertelig ved Erindringen om Smaatræk fra forrige 
Dage, der var ret betegnende for deres Venskabs og 
Kjærligheds Samliv. „Husker Du, Gr., hvorledes Du en
gang haanede mig, og hvorledes Du gjorde din Haan 
næsten offentlig ved at lade Skolebørnene i alle Almue
skoler læse Smædeskrift om mig i Skriftlæsningsbogen?“ 
„Hvad mener Du?“ spurgte Gr. „Jo, Du skriver der i et 
Digt, hvorledes Du kjører gjennem Sorøporten og gjen- 
nemgaar alle store Minder fra Middelalderen, der knytter 
sig til denne By. Da Du kommer hen imod Akademi
bygningen, hvor jeg i 40 Aar har havt min Gjerning, og 
i hvis umiddelbare Nærhed min Bolig ligger, da siger Du 
i Verset til Kudsken:

—------ sving!
thi inden for er der ingen Ting.

Jeg spørger Selskabet, om dette ikke var den mest ud
søgte Haan ogsaa over mig.“ — Haahaahaa, lo Gr.

Jeg hørte ikke til Gr.s Nærmeste og vistnok kjæreste 
Kreds af Venner, som Gifnni Busck eller Peter Rørdam, P. 
Fenger og Andre, kom ikke som de til at staa i særlig nært 
Forhold til ham. Men han saa venlig paa mig og aner- 
kjendte med Glæde det lille Bidrag, jeg kunde sætte ind 
i Kirkekampen for hans Livssyn. Jeg har to Breve fra 
ham, skrevne til mig som en kjærlig Tak for tvende 
Skrifter, jeg havde sendt ud i Verden; det ene: „Kirke- 
aaret som et Spejl for den kristelige Livsudvikling“ og 
„Alvorligt Svar paa haard Tiltale“ imod Pastor H. Knudsen, 
der havde udstedt et strengt Fejdebrev til os. Disse to 
Breve ere mig dyrebare; han nævner mig deri: „Kjære



55

Ven“, og der aander en faderlig Venlighed og Aner- 
kjendelse, der gjorde mig saa godt, da jeg stod i Kam
pens Hede, og trængte til et oplivende Ord, som allermest 
fra ham, jeg saa op til som min Sjæls Velgjører, var mig 
dyrebart. Men hans gode Tanker om og Tillid til mig 
hindrede ham dog ikke i at skyde med Skarpt, naar han 
syntes, at jeg bar mig galt ad og kom med Udtalelser, 
der gik imod hans Syn paa den Sag, der var bragt paa 
Bane. Da jeg i Anledning af den rejste Forhandling om 
Præstefrihed havde skrevet et Stykke i „Dansk Kirke
tidende“ , hvori jeg hævdede, at Præstefrihed i Betydning 
af ubetinget Ret for Sognepræsten til at vise bort fra sig 
enhver Mand i Sognet, som han ikke efter sit Skjøn stod 
i Trossamfund med — aldrig kunde opnaas og god- 
kj endes af Sognebeboerne, uden at Præsten paa sin Side 
gjorde det Offer at give Afkald paa Tiende og alle 
Ydelser fra dem, han saaledes viste bort, — da var Gr. 
i høj Grad misfornøjet og talte mig haardt til, da jeg 
kort efter besøgte ham; han mente, at Vanskeligheden 
med Tienden skulde og kunde hæves derved, at Præsten 
sattes paa fast Lønning, saa at Sognemenigheden ikke 
kommer til at staa i personligt Lønningsforhold til 
ham. Men værre var det, at jeg i hin Artikkel havde 
udtalt Noget, der særligt angik ham. Han havde nemlig 
offentlig paastaaet, at han kun kunde tjene i Folkekirken, 
fordi han stod i et næsten aldeles frit Forhold som Præst 
ved Vartov, og ladet os Andre forstaa, at vor Stilling 
som Ordets Tjenere var i Grunden uholdbar. Derimod 
havde jeg nedlagt Indsigelse og ytret, at min Plads som 
Sognepræst i Ryslinge var for mig heldigere end hans 
ved Vartov, og ladet ham forstaa, at jeg ikke vilde bytte 
min Menighed med hans egentlige Folkekirkemenighed, 
som jo bestod af de gamle for en stor Del udlevede 
Hospitalslemmer, der dog ikke paa Forhaand kunde 
anses for særligt forhaabningsfulde Æmner for kristelig 
Paavirkning. — Dette imødegik han med megen Heftighed. 
„Jeg har ingen Daab at forrette for Børn i Flæng, — det
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har I. Jeg har ikke at konfirmere alle Børn, som sendes 
mig, — det maa I. Jeg har ikke at ægtevie alle Slags 
Folk, — det skal 1“, sagde han. „Men Nadveren da“, ind
vendte jeg. Ja, her kunde han ikke Andet end indrømme, 
at det var det svage Punkt ved hans Stilling. — Da jeg 
nu tillige mente og sagde ham, at det havde saaret os, 
at han i sin sidste Udtalelse i denne Sag havde ligesom 
skilt sig fra os andre troende Præster, som om vi vare 
udenfor en kristelig berettiget Stilling, og han igrunden 
alene kunde have en god Samvittighed som Præst, samt 
tilføjede: „Lad os dog staa Last og Brast med hinanden 
som en Helhed og Enhed“ — udbrød han: „Det er just, 
hvad Danmarks Præstestand ikke er, vi staa ikke i Enhed 
med hinanden.“ — Deri havde han vel ogsaa Ret. Denne 
Samtale blev ført med megen Varme fra min Side, med 
stor Heftighed og nogen Bitterhed fra hans. Men den 
endte dog med, at han gav mig Haanden og sagde mildt: 
„Kom og spis til Middag hos os!“ — Saadan var han; 
hensynsløs og tidt haard selv mod Venner, men tilsidst 
god og imødekommende, naar han havde brust ud, og i 
Grunden steg Man altid i hans Agtelse, naar Man havde 
havt Mod til at modsige ham. Jabrødrene havde han 
ikke meget tilovers for, naar han først opdagede, at de 
var det. — Men det saa han, som før anført, ikke 
altid.

I Martsdagene 1848 var jeg i Kjøbenhavn med en 
Deputation fra Jyderne, der skulde bede Kongen om ikke 
at give efter for Slesvig-Holstenerne, afskedige de gamle 
Ministre og tage Kampen op. Der var stort Røre; hvad 
vi skulde bede om var allerede gjort. Kongen var kom
men Folket imøde, Krigen stod for Døren, og en fri For
fatning stod i nær Udsigt. Alle vare vi henrevne af 
„Aanden fra 1848“, og hvor Man bevægede sig i Staden, 
saa Man Løftelse og alvorsglade Aasyn. Jeg besøgte da 
naturligvis Gr.; men han var ikke glad, tværtimod underlig 
feberagtig irriteret. Han billigede slet ikke Folkeføret og 
den store Massedemonstration, der gik- ud paa at faa
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Kongens Enevælde afløst af en saakaldt Konstitution. Det 
stred altfor meget mod hans gamle politiske Løsen:

Kongehaand og Folkestemme, 
begge stærke, begge fri.

Han var i de Dage som en Løve, der fnyser i sit Bur. 
Man — i det mindste jeg — kunde ikke tale ham til Pas. 
Han gjorde Indhug paa Alle og Alt, der kom ham nær, 
og gav sin Uvillie Luft endog imod de Sprogudtryk, Man 
kom med. Da jeg ved Middagsbordet ytrede om Noget 
— jeg husker ikke hvilket eller i. hvilken Sammenhæng 
— at det var „demoraliserende“, sagde han barsk: „Det 
er ikke Dansk“, og da jeg spurgte ham, hvorledes Man 
da skulde udtrykke, hvad jeg vilde have udtalt med dette 
Ord, svarede han: „Det er til Næring for Forfængelig
heden. “ — Det var nu vel ganske naturligt, at et Omsving 
i den danske Regeringsform fra absolut Kongevælde til 
Folkevælde ikke kunde andet end berøre ham paa det 
ømme Sted, da han altid havde set Folkefremtiden som 
bedst betrygget ved en fri og kjærlig Samvirken af Folk 
og Drot, begge stærke, uhindrede, og aller mindst ved et 
koldt beskrevet Dokument, en Grundlov, imellem sig. Han 
blev aldrig nogen begejstret Tilhænger af det nyere 
Konstitutionsvæsen; for ham var den personlige Frihed i 
Aandens og Haandens Verden bedst sikret ved gode 
enkelte Love, og denne Frihed, mente han, bedst kunde 
naas ved en noget lempet Enevoldsmagt, paavirket af 
Folkestemmen. Man behøver heller ikke at korse sig 
over den saakaldte Grundforandring hos ham, der fandt 
Sted, efter at det var slaaet fast, at nu skulde vi have en 
fri Forfatning, som om der var foregaaet en hel Om
væltning hos ham, ifølge hvilken han kom til at staa i 
forreste Række af dem, der krævede Frihed og Friheder. 
Det er nemlig ganske psykologisk forklarligt, at han, 
naar den gamle Enevælde faldt, maatte søge det eneste 
Støttepunkt for, hvad han altid krævede som den inderste 
Kjerne i Folkelivsudviklingen, den personlige Frihed, under 
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de Vilkaar, som ved hin Statsforandring skabtes, og gjøre 
Sit til, at denne hans kjære, stadige Tanke kunde ske 
Fyldest, saa godt som muligt, igjennem Forfatningen, og 
at navnlig ikke Enevælden skulde blive omskiftet til 
Ministervælde, som han hadede, men Tyngdepunktet 
lægges hos Folket selv, som han elskede og tiltroede alt 
Godt, nu da Kongen selv opgav sin Magt til at staa 
kraftig paa Vagt for det menige Folk. Det kan gjerne 
være — og jeg selv tror det — at han gik for vidt i sin 
Tillid, ikke til den danske Folkelighed, men til den 
danske Befolkning, saadan som den var og endnu er, og 
i sit Krav paa Friheden; men et virkeligt Omsving i 
Grundbetragtningen var det ikke hos ham: før og efter 
Grundlovens Givelse var det det samme Maal, han til
stræbte, kun under de forskjellige Betingelser, der forelaa.

Jeg sad i det danske Rigsraad, som 1864 og 65 
skulde forhandle om Fredsslutningen (den bitre), samt 
Grundlovsforandringen, kom i den Tid jævnlig i Gr.s Hus, 
og var Vidne til hans Smerte og Harme over, hvad der 
skete og skulde ske. Jeg kan dog ikke mindes stort af, 
hvad han i de mange Samtaler, der førtes hos ham, 
ytrede. Kun Et staar klart for mig, fordi det bar Præg 
af en mærkelig Tanke hos ham, en Tanke, som vist kun 
kunde opstaa hos ham. Det var, da Spørgsmaalet i 
Rigsraadet og Rigsdagen forhandledes om Grundlovs
revisionen, og da navnlig om det nye Landstings Sam
mensætning. Han raadede mig da til at foreslaa, at valg
bare til dette Ting skulde kun d e være, som bar 
Dannebrogsordenen af alle Grader, fra Dannebrogs- 
mændene til Storkorset. Da jeg indvendte, at dette 
Ordenstegn dog nok var et altfor daarligt Mærke paa 
ægte Danskhed og Sjælsadel hos dets Ihændehaver, mente 
han, at det vilde kunne blive det, naar enhver saadan 
Udnævnelse ikke blev Nogen til Del, uden at der ved 
Udnævnelsen offentlig blev givet Grunde for, at Vedkom
mende saaledes blev hædret, fordi det da vilde blive 
Kongen eller Regeringen umuligt at hænge Korset paa
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en uværdig eller helt ubetydelig Mand. Thi han erkjendte 
jo med mig det Forkastelige i, at disse Udmærkelsestegn 
bleve kastede saa at sige i Grams og i Flæng og kom 
til at blive hængende paa mange Kjoler, der kun skjulte 
tomme, hule Sjæle, ja, at der var Riddersmænd, som alle 
ægte Riddersmænd maatte skamme sig ved at gaa i 
Række med. Jeg anfører denne Gr.s Tanke, fordi den, 
saa umulig den end var at virkeliggjøre, dog vidner om 
hans idealistiske, maaske romantiske Tankegang, hans 
Tillid til, at der i det Hele var Aandsadel hos Folket og 
om hans Kjærlighed til det danske Banner, fra hvilket 
hine Ordenstegn have deres Navn. — Ved en anden 
Lejlighed hørte jeg Gr. i Samtale med Prof. Hauch ud
tale en anden Tanke, som naturligvis dog kun blev 
fremsat i Spøg. Der taltes om Slesvig-Holstenernes 
Oprørskhed. „Skulde det ikke“, sagde Gr., „kunne nytte, 
om Man flyttede Slesvig-Holstenerne op til Island og 
Islænderne ned i Sønderjylland. Det vilde dog vist vare 
længe, før disse Sidste bleve smittede af det Tyske, og 
de kunde være en god Grændsevagt ved Dannevirke.“

Jeg modtog Budskabet om min Afsked som Præst i 
Ryslinge, medens jeg i Aaret 1865 var hjemme fra Rigs- 
raadet for at konfirmere Menighedens Ungdom. Da jeg 
atter kom til Kjøbenhavn for at indtage min Plads i 
Raadet, var naturligvis min første Gang ud til Gr. Han 
modtog mig med megen Bevægelse, og da jeg fortalte 
ham om min Menigheds Forhold under denne Tilskikkelse, 
hvorledes Kjærligheden var blusset op og havde givet sig 
Udslag i storartet Offervillighed — da brast den kjære 
gamle Høvding i Graad, og han kunde en Stund ikke 
tale. Saa kom vi naturligvis ind paa Spørgsmaalet: 
„Hvad skulde jeg nu gjøre?“ Jeg har før ved Omtalen 
af min Forhandling med Biskop Martensen forklaret, 
hvilken Mening Gr. fra først af havde om den Stilling, 
jeg fra nu af skulde indtage. Han kunde kun tænke sig 
den som en Fripræsts i en Frimenighed. Jeg gik fra 
ham i tunge Tanker, fordi jeg gyste tilbage for Saadant.
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Da jeg kom igjen til ham, efter at have talt med Marten- 
sen, og fortalte ham, at nu havde jeg fattet min Beslut
ning: jeg vilde blive ved min Præstegjerning i Ryslinge, 
men ikke træde ud af Folkekirken, og saa lade det 
komme an paa, hvad Kirkebestyrelsen vilde gjore — ud
brød Gr. med Liv: „Ja, det er en Udvej, det er det 
Rette, nu faar vi derved, naar De holder fast paa denne 
Stilling, en Frihed i Folkekirken, som vi ellers 
maatte have kæmpet for i 30 Aar“. Dette skal staa som 
et Vidnesbyrd fra Grundtvigs sidste Aar om, at han langt
fra saa’ det som det Bedste, at træde ud af Folkekirken 
for de Troende, men at han gjerne vilde bevare denne 
Kirke i Sammenhæng med det hele Folk, baade for dens 
egen Skyld og for de Troendes Skyld, der var udsat for 
mange Farer ved udvortes at skille sig ud fra denne 
Sammenhæng. — Om mig personlig sagde han: „Jeg 
ser et godt Varsel for Sagen deri, at det er Dem, den 
Lod træffer, fordi De af alle mine yngre Venner har ud
talt den største Kjærlighed til Folkekirken. De vil derfor 
med Guds Hjælp kunne komme Skjærene forbi“. Ogsaa 
dette Ord vidner om, at Gr. nok ønskede saa liden ud
vortes kirkelig Skilsmisse som muligt.

Inden jeg forlod Kjøbenhavn for at tage fat paa 
Løsningen af denne Opgave, havde jeg flere Samtaler 
med min gamle faderlige Ven om Forskjelligt, den uvante 
Stilling vedkommende, og han gav mig flere gode Raad. 
Om Et vare vi imidlertid uenige. Han mente, at jeg 
straks skulde faa indført et Menighedsraad, en Slags 
Ældsteinstitution, ved at udnævne eller lade vælge til dette 
Hverv de bedste Mænd i Menigheden. Jeg var bange 
for dette, jeg havde en Følelse af, at vi vare langt fra at 
kunne paa tilbørlig Maade skabe saadanne apostoliske 
Indretninger i Kraft af en Teori, som i sig selv kunde 
være rigtig nok, men forudsatte, at et Samfund var 
modent til at kunne bære en saadan. Jeg frygtede for, 
at et saadant straks og hovedkulds indført Ældsteraad 
let kunde virke, at en Hovmodsaand kunde liste sig ind
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i de Udkaarede. Det maatte komme af sig selv som en 
Udvikling indenfra i rette Tid, ikke i Kraft af en Be
slutning udenfra. Gr. overbeviste ikke mig, og jeg ikke 
ham; men jeg fik senere Bestyrkelse i min Betragtning 
ved paa nært Hold at blive Vidne til, hvad det kan føre 
til ved en Menigheds Nydannelse straks at ordne Alt 
i det Ydre paa en Maade apostolisk. Jeg var 1866 
paa Bornholm og færdedes der meget i den Trandbergske 
Frimenighed, som allerede da viste Spor til Opløsning. 
Den første Morgen blev i Trandbergs Hus en Mand 
fremstillet for mig som En af „Menighedens Ældste“. 
Han saa’ blomstrende ung ud, med røde Kinder og fyldigt 
Aasyn og var maaske næppe 30 Aar gammel. Jeg 
vendte mig til Trandberg og sagde: „Den gaar ikke 
Tr“. (Granberg), og den gik heller ikke. Kort efter 
splittedes Samfundet ad, og vistnok blandt Andet fordi 
man havde forudgrebet Menighedens Udvikling ved at 
udnævne paa apostolisk Vis Ældste og Raad under 
Haandspaalæggelse. Der var faret en Hovmodsdjævel i 
Mange af disse Nævninger, og Herskesygen med Selv
klogskaben forblindede dem. — Hos os fandt det Mod
satte Sted. Vi skabte ikke nye kirkelige Embeder, og 
dog fik vi paa naturlig Vis og uden Pretension et Me- 
nighedsraad. Det skete derved, at Man, da Byggearbejdet 
paa Kirke og Præstebolig begyndtes, og der maatte træffes 
Ordninger angaaende Menighedens Pengeforhold, imellem 
sig selv udnævnte nogle Mænd til paa Menighedens Vegne 
at tage disse Ting i deres Haand. Der var da her op
rindelig slet intet Kald for disse Mænd til at indtage en 
mere fremtrædende aandelig Stilling i Menigheden, ingen 
Haandspaalæggelse eller Overdragelse af noget særligt 
kirkeligt Ansvar. Men da disse Mænd vare i Sandhed 
gode, hæderlige og dygtige kristne Mænd, kunde jeg 
sammenkalde dem, naar jeg trængte til Raad og Bistand 
i min Gjerning og hos dem indhente Oplysning om Stem
ninger i Samfundet. Saaledes fik vi ganske jævnt og 
ganske uformærket et udmærket Menighedsraad, som jeg
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raadførte mig med i alle vigtige Sager og uden hvis 
Medvirkning Intet af væsentlig Betydning blev gjort.

Ved Indvielsen af vor nye danske Menighedskirke 
(Nasaretkirken) den 8. Avg. 1866 sendte Grundtvig os 
et hjerteligt Lykønskningstelegram. Han forærede os 
ogsaa det Døbefad, hvori hans yngste Søn var bleven 
døbt og paa hvis Bund de tre afbildede Fiske pege paa 
den store Menneskefiskedræt.

Sidste Gang, jeg saa’ denne min uforglemmelige Lære
fader, var i Aaret 1871, da han var tilstede i Skoven, 
hvor Danske og Norske samledes til Folkefest. Men han 
var dengang saare affældig, og jeg anede, at han snart 
vilde forlade os. Det var dog i en god Stund for ham, at 
han gik bort. Han saa’ ikke den Forvirring, der siden brød 
ind over hans Kirkekreds, hvori Mange gjorde et Synde
fald ved at alliere sig med en Del Jættevæsen, og saa’ 
heller ikke den indre Sønderrivelse, der skulde komme 
over det af ham elskede Folk og Fædreland.

Og naar Man nu spørger mig, om jeg da slet ikke 
kunde eller kan se nogen Skrøbelighed, nogen Plet og 
Rynke hos denne Nordens store Høvding, da vil jeg først 
svare, at, naar jeg staar ved Graven, hvor mit Folks og 
min egen af Gud velsignede Velgjørers Støv hviler, da 
har jeg ingen Lyst til at dvæle ved Andet end de lyse 
og rige Minder, der knytte sig til dette Hvilested, ingen 
Lyst til at forkrænke Kjærligheden og Taknemmeligheden 
ved at drage Det frem, som jeg ikke kan mindes med 
Glæde. Men forresten behøver jeg jo ikke at betone, 
at han som vi Alle var en skrøbelig og syndig Mand, 
'og skulde jeg skrive hans Historie i det Hele, da 
maatte jeg ogsaa pege paa Skyggerne, som fulgte ham, 
og som just træde stærkere frem hos en storslaaet Per
sonlighed ; thi en saadan kaster altid store Skygger. 
Hvad siger man om Luther, som af Alle løftes til Skyerne, 
takket være hans over 300 Aars Afstand fra vor Tid? 
Jeg har nok ogsaa i de foregaaende Blade ladet forstaa, 
at jeg ingenlunde i Et og Alt kunde følge Gr. Han var
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som Luther heftig og hensynsløs i mange Stykker, han 
saa’ stundom fejl og var altfor ensidig optaget af sin 
Kjærlighed til det danske Folk, som han ikke var langt 
fra at betragte som næsten et Normalfolk. Han havde 
en stærk lidenskabelig Kæmpenatur, der, om han ikke 
havde bøjet sig for Verdens Frelser, vilde, som En af 
hans Venner sagde, have gjort ham til en mægtig Viking 
i Oldtiden, hvis han da havde levet. Men han var ydmyg 
for Gud, om han end ikke havde let ved at bøje sig for 
Mennesker. Jeg var dog engang Vidne til en Selv
overvindelse hos ham. Han havde saaret Fr. Barfod 
dybt ved at afsætte ham fra Redaktionen af Bladet 
„Danebrog“, fordi han (B.) havde deri skrevet Artikler, 
der gik imod Gr.’s Meninger. Barfod vilde ikke bejle til 
et fornyet Venskabsforhold, og Gr. kom ham ikke i Møde. 
Da traf de sammen ved Svend Gr.’s Bryllup. De holdt 
sig fjernt fra hinanden; men da Gr. forlod Selskabet og 
saa’ B. længst henne i Salen, da standsede han; jeg saa’, 
at der rørte sig Noget i ham. Det var en Kamp mellem 
hans naturlige Stolthed og Følelsen af, at han skyldte 
den Krænkede en Oprejsning. Pludselig gjorde han en 
Vending, gik hastig hen til B., rakte ham Haanden og 
sagde et Ord til ham, som igjen bragte det gamle For
hold tilbage. Det var en lille Sejr, han havde vundet 
over sig selv. Forresten véd vi, at han ogsaa i det 
Store kunde bekjende sine Fejltrin. Han har jo ofte til- 
staaet offentligt, at han der eller der har handlet galt og 
bagvendt, i Modsætning til saa mange Andre, der hylde 
den Grundsætning, at har Man sagt A, skal Man ogsaa 
sige B, og navnlig aldrig kunne overvinde sig selv til at 
tilbagekalde og bede om Forladelse for, hvad der er gjort 
eller skrevet i Syndighed. Saaledes Biskopperne Mynster 
og Martensen, der, skulde Man synes, have anset sig 
selv næsten for ufejlbare i Et og Alt, hvor meget de end 
i Teorien og deres Prædikener bekjendte, at de vare 
Syndere.
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Bernhard Severin Ingemann.

Ingemanns Digtning havde jeg naturligvis længe 
været nogenlunde nøje bekjendt med fra min Drenge- 
og Ynglingsalder. Hans „Valdemar den Store og hans 
Mænd“ samt hans historiske Romaner havde hos mig 
som hos de Fleste gjort Indtryk og bidraget til at vække 
og nære Følelsen af vort danske Stammeslægtskab. Hans 
allegoriske og første dramatiske Arbejder kjendte jeg- 
mindre til, men derimod til mange af hans lyriske Ung
domsdigte, der gik fra Mund til Mund. Ham selv havde 
jeg aldrig set indtil et længere Stykke ind i min Mand
dom. Da var allerede forlængst hans sygelige, senti
mentale Gjærings Digterperiode afløst af en mere ædruelig 
og sundere poetisk Virksomhed, ligesom ogsaa hans Livs
opfattelse var lysere og hans Sind i Ro og Ligevægt; ja, 
der viste sig i hans Omgang en munter Jovialitet, der 
maatte forundre alle dem, der havde tænkt sig ham som 
en Skjald, der sværmede som Romantiker for i det Fjerne 
at finde „den blaa Blomst“. Da jeg lærte ham at kjende, 
var han just bleven 50 Aar, og da var ogsaa hans 
historisk-poetiske Værker afsluttede, og hans senere dra
matiske og fortællende Digtning, der indeholdt ikke lidet 
Spekulativt og Adskilligt, der tog Samtidens Problemer 
op til digterisk Behandling, begyndt. Jeg kan da nok 
sige, at jeg kom i Berøring med ham, da han stod i den 
Modenhed, hvortil han i det Hele bragte det.

Det var i Sommeren 1839, jeg af Fr. Barfod indførtes 
i hans Hus, hvor jeg som alle Andre blev modtagen med 
megen Venlighed. Jeg tror, at jeg straks vandt en Plads 
i hans Yndest ved min Ligefremhed og den gemytlige 
Tone, jeg anslog overfor ham, og hvortil hans egen 
elskværdige og fordringsløse Imødekommen, der var langt 
fra nogen forbeholden Nedladenhed, indbød mig. Han 
sagde i det Mindste alt denne første Gang til mig: „Jeg 
kan godt lide Dem; thi De springer over alle Kon
veniensens Barrikader“. Vi valfartede ud i Sorøs Skove,
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langs med den dejlige Sø, og havde der mangen Samtale 
angaaende hans Digte, om hvilke jeg udtalte mig for 
ham. Iblandt Andet erindrer jeg, at jeg ytrede, hvor
ledes det havde forbavset mig og mange Andre, at han 
havde slaaet saadanne Dommedagsslag, som vi aldrig 
havde tiltroet hans blide og bløde Muse, i sin „Ole Navn
løs“, dette satiriske Skrift, der især var rettet mod K. Mol- 
bech, hans bitre Modstander ved Bedømmelsen af hans 
(I.’s) Romaner. Han svarede blot, at naar Man i en Snes 
Aar var bleven stukket med Knappenaale, følte Man 
Trang til ved en Kraftanstrengelse at give sin længe 
gjemte Harme Luft; saa kunde Man siden trække Vejret 
mere frit. Jeg lærte ved den Lejlighed ogsaa hans Lucie 
at kjende, hende, hvem han i sine „Varners Ungdoms
vandringer“ har svøbt i „Skjønheds Rosenklæder“ og har 
skildret som en „himmelsk Aand i jordisk Dragt“. Nu 
var hun ikke, hvad man kalder smuk; men der var et 
aandigt Præg over hendes Aasyn, hendes Gang og hele 
Maade at være paa, og naar Man saa’ hende gaa næsten 
lydløst over Gulvet i sin sorte Silkekjole og det mørke 
Hovedtøj, fik Man ganske rigtig en Følelse af noget 
Ulegemligt, saa at Man kunde finde noget Uensartet for 
hende, ved at se hende som Husmoder anrette Tebordet 
og skjenke Gjæsterne en Kop — det var som om en 
saadan Prosagjerning slet ikke passede med hendes hele 
aandige Fremtræden og Væsen. Men hun var altid mild 
og venlig, og det var med Urette, at man i Sorø morede 
sig lidt paa hendes Bekostning, f. Eks. med Følgende: der 
kom en Fortælling ud, i hvilken der skildres en Kvinde, 
hjertensgod og begavet, men som saa aldeles forfejlede 
sin Opgave i Livet, at hun fik den Dom efter Døden, at 
hun skulde vende tilbage til Jorden og leve sit Liv om 
igjen for at opfylde sin rette Bestemmelse efter det hende 
af Skaberen givne Anlæg. Man sagde, at Fru Ingemann, 
uden at vide det, havde siddet som Model for Fortælleren. 
Bogen kom paa Tale i de mange soranske Skjønaanders 
Kreds, og der havde Fru I. udtalt sin særlige Tilfredshed

n. 5
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med Skildringen af denne Kvinde og ytret, at saaledes 
gik der mange baade Mænd og Kvinder, der trængte til 
at leve Livet om igjen. Man morede sig derover som et 
Vidnesbyrd om, hvor lidt den gode, kjære Frue forstod 
og kunde bedømme sig selv. Men hun behøvede vist 
ikke mere end nogen af os Andre at vende tilbage til 
Jorden af den Grund; hun havde fundet Livets Skatte
perle i en ærlig og stærk kristen Tro, og hvad har hun 
ikke været for sin Digterhusbond som Den, der daglig 
ved sin Skikkelse og Færd og sin Aands og sit Hjertes 
Indhold har holdt ikke blot Husarnens Ild vedlige ved 
sin Kjærlighed til ham, men ogsaa bidraget væsentlig til 
at holde den ideale Digterflamme i Live hos ham. Det 
var noget saare skjønt at føle, hvorledes de To havde 
bevaret Ungdomskjærligheden til hinanden. Naar hun gik 
igjennem hans Arbejdsværelse, som ikke blot paa Væg
gene, men paa Dørene og i Vindueskarmene var behængt 
med Kobberstik og Billeder af berømte Mænd og Venner, 
for at gaa ind i sit Maleratelier, — da sendte de hin
anden et saa udtryksfuldt Blik og en saa yndig Hilsen, 
idet hun bøjede Hovedet, og han nikkede fra sin Sofa, at 
man forstod, hvor fast og inderligt de vare sammen
knyttede.

Ganske vist, i Et havde hun nok grebet fejl og ikke 
forstaaet sig selv. Det var i Valget af sin Hovedgjerning. 
Hun viede særlig sine Kræfter til Malerkunsten, og 
her var hun ubetinget uheldig, og Man kunde ikke Andet 
end tænke, at hun paa den Maade bortødslede mange Timer, 
som kunde have været anvendt bedre. Og dog — der
som denne store Kjærlighed til Kunsten har holdt hendes 
poetiske Tankegang og hendes aandelige Syn frisk og 
frodigt, trods al Misforstaaelse, saa har ogsaa denne 
Stræben ikke været forgjæves. — Men forlegen blev Man, 
naar Ingemann førte En ind i denne Malerstue, hvor 
Hustruen sad med Palet og Pensel, omringet af mer eller 
mindre mislykkede, fortegnede og tidt forvredne Billed- 
skikkelser, der skyldte hende sin Tilværelse, — forlegen,
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fordi Man vidste ikke, hvad Man skulde sige, og vilde 
nødig lyve eller smigre. Jeg ved ikke, om I. selv kunde 
se dette Forfejlede; men det forekom mig, at han saa’ 
forventningsfuld paa Tilskueren, ligesom ventende et 
bifaldende Ord fra Denne. Man hjalp sig da gjerne ved 
at sige: Ja, det er en smuk Tanke, men vogtede sig for 
ligefrem at rose Fremstillingen, og det var ogsaa i Al
mindelighed smukke Syner, der havde foresvævet Fruen; 
det var jo især bibelske Billeder, ofte bestemte til Alter
tavler, og hendes varme kristne Tro var umiskjendelig i 
dem, trods de svindsottigt eller kjertelsygt udseende 
Englebørn og Frelserens langtfra tilfredsstillende Ud
seende og Stillinger. Hun lovede ogsaa mig et Alter
billede til Sønder-Omme Kirke, og jeg var just ikke kjed 
af, at jeg var saa langt nede paa Listen over bestilte 
Arbejder, at vi ikke fik det.

Der var paa den Tid et meget aandfuldt Liv og 
Røre i Sorø. Der var nu Ingemann, Hauch, Wilster, 
Hjort og flere Andre af Akademiets Lærere eller Lektorer, 
der spillede en Rolle paa Parnasset og i Videnskaben, 
paavirkende hverandre maaske mer, end gavnligt var. 
Søren Kierkegaard sagde en Gang om Samlivet mellem alle 
disse Skjønaander: „De ødelægge sig selv og hverandre 
ved stadigt at skulle være aandrige og interessante; de 
forcere sig frem til pikante Synsmaader, og jævn daglig
dags Samtale smager dem ikke. Men under denne 
Vekseldrift staar Sjælelivet Fare for at blive goldt“. Der 
var vist nogen Sandhed heri. Men det forekommer mig, 
at I. mindst af dem Alle havde taget Skade af disse For
hold. I Omgang med ham følte Man, at han aldrig 
jagede efter Aandrighed eller Vittighed — der var en stor 
Sjælssundhed hos ham, og Samtalen med ham flød jævnt 
og uden Pretension. Med ham skete det ikke, som man 
siger om en Digter i Norge, der i den Grad pinte sin 
Aandrigheds- og Vittighedsevne til at producere sig i det 
daglige Liv, at han udtømte sig selv baade legemlig og
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aandelig, saa at han tilsidst kun blev et Vrag af sig selv 
i sin Alderdom.

Hvad Ingemanns Digterejendommelighed angaar, da 
har jeg engang søgt at betegne den i Vers, og, da jeg 
ikke nu ved at gjøre det bedre, skal jeg her afskrive 
adskillige Strofer af denne Skildring:

Han var en sælsom, men cn ædel Blanding 
af Romantiken og af Danmarks Sjæl; 
hans Digtersnekke havde sin Bemanding 
fra Nutids Dag og Middelaldrens Kvæld. 
Hans Sejler gynged mellem begge Lande, 
og bragte Varer med fra Havn til Havn; 
den spejled sig i Sjælens dybe Vande, 
mens Korsets Mærke stod i Skibets Stavn.

Han kaldtes Barneskjald; det var han ikke; — 
befragt til Bunds hans første, sidste Digt! 
der ser Du, at han steds med aabne Blikke 
har søgt et Tankeindhold stort og rigt. 
Umiddelbart sig for ham Intet stilled, 
han reflekter te under Digtets Form, 
og selv hans Barn esan g i Svøb er hildet 
af Tankegangens ædle Silkeorm.

Men Sjælens Skjald han var — ej mest af Aanden 
han fik sit største, bedste Digterblik;
men Sjælen rakte Hjertet Højre-Haanden, 
mens Hjernens Tankeliv den venstre fik. 
Thi Sjælen ligger mellem tvende Kræfter: 
den ene dybt i Dunkel hedens Svøb, 
den anden under Kampen stræber efter 
at gribe Lysets Giands i Livets Løb.

Og denne Stræben i hans Digterhjerne 
har født den underlige Dobbelt strøm, 
at Hjertets Følelse bli’r Sangens Kjerne, 
mens Tanken vækker Hjertet af dets Drøm. 
Snart Ordet er for snevert, snart det Største, 
alt som der kræves Dæmring eller Lys; 
kun Aan den kræver Ordet som det Første, 
men Sjælen nøjes tidt med Taagens Kys.



69

En Sjælens Digter var han, og hans Væren 
var Sjælens med dens Skat af Rigt og Smukt, 
af Hjertets Blødhed og af Tankens Gjæring 
og først og sidst af Trang til Livets Frugt. 
Og derfor blev han Middelaldrens Sanger, 
fordi han der fandt Sjælens Dæmringskaar: 
hans Spil blev Romantik; thi den er svanger 
med Sjælens Svulmen i en afledt Vaar.

Og denne Blandingsskat, som var ham givet, 
har skjenket Form, har skjenket Udtryk til 
hans bedste Sange, som gik ud i Livet, 
og det er Magten i hans Strengespil. 
De „sorte Riddere“ og „Underbarnet“ 
og „Valdemar den Store og hans Mænd“: 
et Hjertelag igjennem Tankegarnet, 
som rører dybt og river Sjæle hen.

Hans Skjaldekvad er store Enhedsspejle, 
som gjemmer Billedet fra først til sidst: 
„Parisiade“, „Gangergriffen“ sejle 
paa Land, i Luft med Enheds flag forvist. 
Ej Billedsproget stod ham ret til Raade 
i Sangens Enkeltheder, tror jeg nok; 
thi Aand kun væver sine Billedtraade 
i Dragten om sin Digter-Marmorblok.

Jeg erindrer fra min Skoletid, at En af vore Lærere, 
jeg tror Fabricius, død som Viceprovst paa Regensen, 
sammenstillede de danske Digtere Ewald, Oehlenschlæger 
og Ingemann med de 3 græske Hovedskjalde Æskylos, 
Sofokles og Evripides og mente, at Ewald hos os 
svarede til Æskylos, den første store Tragiker i Hellas, 
der brød Banen med storslaaede Syner, — Oehlen
schlæger til Sofokles, der endnu fyldigere og endnu mere 
fuldendt gik i samme Spor, — og Ingemann til Evripides, 
der vel var en ædel Digter, men allerede spaaede om 
den græske Digtnings Tilbagegang. Jeg er ikke noksom 
inde i hine fremmede Skjaldes Værker og Ejendomme
ligheder til at kunne have nogen begrundet Mening om 
det Slaaende eller Forfejlede i denne min Lærers Karak-
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teristik af dem og af Sammenligningen med de danske 
Digtere. Skulde jeg særtegne vore sidste store Skjalde i 
deres Forskjellighed, vilde jeg sige, at Ewald var Hjerte
manden — han var og er vel den største danske Ly
riker — Oehlenschlæger A and s skjalden, over hvem i 
hans bedste Tid Aandens Vingeslag susede og gav ham 
tidt sine af ham selv uforstaaede Langvejssyner ind i 
Nordens Oldtid — Ingemann Sjælssangeren, som det 
nærmere er paapeget i de foranførte Vers, og Grundtvig 
Aands-Daadens Skjald, der altid havde, ikke hvad man 
kan kalde en flad og prosaisk Tendens med sine Digte, 
men et stort Formaal, som var: med Lurtonen at vække 
Kjæmper op til standende Strid for Menneskelighed og 
Kristendom imod alt Jættevæsen. Det var ham ikke 
nok at berede sit Folk en Nydelse i Poesiens gyldne 
Haller, heller ikke at bruge Sangtonen til at prædike en 
kummerlig Moral — men han vilde som de gamle Skjalde 
lade sin Harpeklang vække op af Dvalen og ledsage 
Menneske- og Kristenlivet paa Banen „gjennem Kamp 
og Spil“ til et ærefuldt Maal. Og som Daadens Skjald 
var han i dybeste Forstand Ordets Mand, der ogsaa 
i sin Digtning vilde skjenke os „Ordet, som er Daad“ 
(Hostrup).

Ingemann kunde skrive og digte for Folket; men 
han kunde ikke tale som Gr. offentlig til Folket. Det 
erfarede jeg navnlig en Gang ved en Fest d. 28. Maj i 
en af Sorø Skove, hvor vi fik ham til at bestige Taler
stolen. Han brugte en hel Del fremmede Kunstord om 
Poesi o. s. v.; men der var ingen folkelig Klang i hans 
Ord. Da vi bag efter kom til at tale sammen i Liunge 
Præstegaard hos F. Fenger, ytrede han selv, at han ingen 
Gave havde til at være Taler ved en Folkefest. „Men 
De talte jo idag i Boserup Skov“, sagde jeg. „Ja“, 
svarede han, „det var nok derefter“. „Ja“, indrømmede 
jeg, „det var det rigtignok ogsaa“. Han lo hjertelig over 
denne min Indrømmelse.

Jeg havde gode og milde Timer med ham, den
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elskelige Digter. Jeg traf ham ved min Søsters Bryllup 
med Fr. Barfod, hvis Forlover han var; men især levede 
jeg mig sammen med ham i hans eget Hjem, paa Sejl
ture paa Sorø Sø, og Fodture i de omliggende Skove. 
Da kunde hans Jovialitet sprudle, og han var altid rede, 
naar jeg bad ham om under Bøgens Skygge, hvor vi 
sade, at improvisere en eller anden lille Fortælling. Saa- 
ledes gav han en humoristisk Historie til Bedste om „Pil
finger“, hvori ogsaa, saavidt jeg husker, Biskop Absalon 
spillede en Rolle. Men mest gik vor Underholdning ud 
dels paa hans egne Arbejder, dels angik den kristelige 
Spørgsmaal. Han var ikke indtaget i sig selv, som Man 
beskylder Digtere for at være; han fandt sig gjerne i, at 
Man gjorde hans Digtning til Gjenstand for Kritik, og 
var da ikke ømfindtlig ved at høre dadlende Bemærk
ninger. Saaledes da han nylig havde udgivet en Nutids
fortælling „Landsbybørnene“, og jeg spurgte ham om, 
hvorledes han dog havde kunnet, som jeg mente, for
tegne Heltinden deri, der ellers skildres som en fin, sart 
Kvindenatur, ved at lade hende henrives af en raa, plump 
Mormonprædikant, der med snavset Haand krammede alt 
Aandeligt sammen til en modbydelig Møgdynge. Han 
tog uden at vise nogen Uvillie mod denne Dadel, gav 
mig i Grunden Ret, men tilføjede, at der var noget Sær
ligt, der havde foranlediget ham til at sætte dette Træk 
til i Skildringen af hin Kvinde. Han lod til at have gjort 
en personlig Erfaring om noget Saadant. — Ja, han var 
langtfra Selvforgudelse; han havde taget sit Digterkald 
og Evne som en Naadegave, og jeg glemmer ikke det 
Udtryk i hans Aasyn, et Udtryk af Harme og Bitterhed, 
hvormed han omtalte Goethes Selvovervurdering af sin 
geniale Aand, hans Selvnoksomhed og dybe aristokratiske 
Nedblik paa, hvad han kaldte Pøbel. „Og dog“, sagde 
han, „var det i Grunden Kjød, der havde taget Aanden 
i sin Tjeneste“. — Hans Forhold til Oehlenschlæger var 
ogsaa kjøligt, ikke paa Grund af, at han miskjendte 
dennes Storhed som nordisk Skjald eller misundte ham, 
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sit Pund til Laans af den Magt, som han selv (I.) alle 
sine Dage bevidst stod i „Modtagelsens“ Forhold til.

Hvad der mest optog os under vore Samtaler, var 
kristelige Emner, og da især det Trosled i Daabspagten: 
Kjødets Opstandelse. Man ved, at han ikke alene ikke 
kunde tilegne sig dette Led af Troen, men at det var 
ham endogsaa modbydeligt, og naar Man spurgte ham, 
hvorledes han da forstod dette Ord i Pagten, svarede 
han, at det for ham kun betød „Personlighedens Be
varelse“. „Er det Liget, De vil, skal opstaa af Graven?“ 
kunde han da spørge med nogen Bitterhed. Det hjalp 
ihke, at Man gjorde gjældende, at det ganske vist ikke 
var Liget som saadant, men vort Legeme, der i Kraft af 
Aand skulde opstaa i Forklarelsens Giands — det forstod 
han ikke, og vi Andre forstaa det jo heller ikke: det 
er en Trossag; det hjalp heller ikke, at Man søgte at 
overbevise ham om Nødvendigheden af Kjødets Op
standelse ved at pege paa, at Mennesket er en Enhed af 
Kjød og Aand, og at det derfor kun blev halvt frelst, 
naar den ene Del af dets Væsen var udenfor Frelsen og 
skulde tilintetgjøres, i hvilket Tilfælde Kristus ogsaa kun 
blev en halv Frelser, naar han var ude af Stand til at 
frelse det hele Menneske og forløse Legemet fra Syndens 
og Dødens Baand og Lænker. Han blev ved Sit, og 
han, som ellers var Mildheden og Fordrageligheden selv, 
han kunde blive saare bitter, naar han mødte Modsigelse 
paa dette Punkt; men han kunde ogsaa gribe sig selv i 
det og standse sig selv, naar Ordskiftet truede med at 
overskride Forhandlingens rette Grændse, som det skete 
en Gang, da vi begge To blev altfor varme eller rettere 
sagt for hede — han afbrød pludselig og sagde: „Lad 
os nu holde op, det baader os ikke at fortsætte i dette 
øjeblik“. — Jeg har tænkt paa, at denne Ingemanns mer 
end Uvillie mod dette Led i Troen hidrørte fra hans 
Grundretning som Sjælens Digter; han havde saaledes 
fordybet sig i og kastet sin Kjærlighed paa det tidt for
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ham noget luftige Sjæleliv i sin Modsætning til det 
Legemlige og Kjødelige, hvilket han var kommet til 
maaske næsten udelukkende at betragte som en Skranke, 
som en Hindring for Udfoldelsen af Sjælens Vinger og 
frie Rørelse, saa at han derved havde tabt Synet for, at 
Legemet ogsaa er en Betingelse for, et Redskab for en 
sluttet menneskelig Personlighed, der ikke flyder ud i 
Taager uden Omrids og Skikkelse. Det Forhold, som 
han stillede sig i overfor denne Sag, var maaske ogsaa 
en Eftervirkning af hans første Digterperiode med dens 
Maaneskinsagtighed og æterisk tynde Luft, der næsten 
syntes at kunne undvære bestemt Form og Skikkelse; thi 
„hvad Karret først fyldes med, bliver det ved at smage 
af“. Hvorledes han med sin Tro kom ud af det med 
Jesu Kristi L e g e m s opstandelse og Legems himmel
fart, ved jeg ikke; men vist synes det at være, at, har 
Legemet ingen Plads i Himmerig, da kan Jesu Legeme 
heller ikke der med ham sidde paa Tronen, saa Negtei
sen af vor Kjødsopstandelse uundgaaelig tilsidst maa 
føre andre Negtelser af Betydning med sig. Saadanne 
Konsekvenser tror jeg dog ikke, I. selv drog af sine 
Paastande i dette Stykke, men levede vistnok sit Liv 
herneden til Ende i barnlig Tro paa alle de andre Led 
i Trospagten. Men det er aabenbart, at han har maattet 
indhente der, hvor han nu er, hvad han af „Troen“ 
her ikke blot lod ligge, men vendte sig fra med bitter 
Forkastelse. Og, skjønt det har maattet bedrøve mig 
inderligt, at Gr.’s sidste Brev til den gamle Ven I. inde
holder saa haard en Dom som den, at han gaar ikke 
den samme Livets Vej som Gr., fordi han har stillet sig 
saaledes til Noget, der for Denne hører uomgængelig 
med til Livets Vej, og det saaledes synes, at det kriste
lige Samfundsbaand mellem de To paa Gravens Bred 
bristede paa eg sørgelig Maade, — kan det dog ikke 
negtes, at Gr. vel ikke efter sin Indlevelse i Ordet af 
„Herrens egen Mund“ ved Daaben følgerigtig kunde 
dømme anderledes, end han gjorde, om han endog havde
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kunnet udtale Dommen med mildere Ord. Thi „Troens 
Ord“ er en sammenhængende Guldkjede, og som ogsaa 
Luther siger: „Naar et Led i den brister, er den ikke 
længer en Kjede, der forbinder Himlen og Jorden.“

Der var et andet Punkt, hvor vi stundom stødte 
sammen under vore Samtaler om kristelige Spørgsmaal. 
Han antog Alles endelige Frelse og Salighed (anoxaxa- 
(jraøKj), og her maatte jeg ogsaa modsige ham, tvungen 
ikke blot af Skriftens, men ogsaa af Pagtens Ord: „Han 
kommer igjen at dømme Levende og Døde.“ Man kunde 
ikke bringe ham til at opgive sin Modstand imod, at der 
er en saadan dunkel Baggrund for Menneskelivet, Virke
ligheden af en saadan evig Skilsmisse af Troende og 
Vantroende; men saavidt fik jeg ham dog under For
handlingerne, at han indrømmede, at der mulig vilde 
finde en Tilintetgjørelse Sted af dem, som mulig 
paa den yderste Dag ikke endnu havde ladet sig frelse af 
Naaden i Kristus.

Hans Udtalelser om Gr. aandede altid dyb Kjærlighed 
og Anerkjendelse. Man følte, at han satte stor Pris paa 
denne sin Ungdoms og Manddoms gamle Ven og det 
Sjælssamfund, hvori han havde levet med ham. For Gr.s 
Grundsyn paa Kristendommen som afhængig af „Ordet i 
Herrens egen Mund“ til os, havde han ikke øje. For 
ham var der ingen væsentlig Forskjel paa Ord og Skrift, 
og Gr.s Betragtning forekom ham at vende op og ned 
paa Kirkens Historie. Han sagde engang til mig: „For
holdt det sig, som Gr. siger, da vilde Forholdet være med 
Hensyn til Fortidskristendommen, som det er, naar Man 
har faaet sine Bukser forkert paa med det højre Ben i 
den venstre Bukse. Man maa have Benklæderne helt af, 
for at faa dem rigtig paa.“ At han selv havde i sin Tanke 
faaet Gr.s Syn forkert paa, og maatte, for at faa For
stand paa det, helt afføre sig denne sin^Fordom, for at 
faa Rede paa det, forstod han ikke.

Det tror jeg at have bidraget til hos ham: at han 
skjenkede os flere af de Kjøbstadssange, som han alle
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rede havde begyndt paa, før jeg lærte ham at kjende, 
men hvori der var kommet en Standsning. Jeg bad ham 
om at skrive os en Sang til vort første Præstemøde i 
Viborg 1844, og da han beredvillig opfyldte denne An
modning, henstillede jeg til ham at fortsætte med saa- 
danne Sange, navnlig ogsaa om de andre jydske Byer 
med historiske Minder, og han lovede at tænke derpaa.

Som Vært var han saare elskelig. Han plejede at 
føre sine Gjæster omkring i sin Have, der var futd af 
skjønne Blomster, især Roser. Var der besøgende danske 
Kvinder hos ham, brød han gjerne en saadan Rose af 
Busken og overrakte dem den. Ja, han var saa meget 
Skjald, at han gjerne saa sig hyldet af Kvinden, og han 
vidste nok, at en saadan Blomst blev gjemt og opbevaret 
som et kosteligt Minde om den kjære Digter og Besøget 
hos ham. Min Hustru fik ogsaa en Erindringsrose fra 
hans Have, da hun med mig gjæstede hans Hus.

Jeg var med til hans Jordefærd i Sorø 1861. Biskop 
Kierkegaard holdt Talen i Kirken over Ingemanns egen 
lille Sang:

„Giv Tid, giv Tid o. s. v.“,

og Sognepræst Glahn talte ved Graven.
Jeg skal slutte min Omtale om denne Danmarks 

milde og rene Jomfruskjald“, som Gr. kalder ham, med 
hvem Man maaske kan sige, at den danske romantiske 
Digterskole sank i Graven for at gjøre Plads for andre 
Toner paa Folkeharpen, vil slutte denne min Skildring 
med et Par Vers af det Kvad om ham, jeg tidligere har 
benyttet i disse Blade:

Nu er han borte — og han ser bag Dække, 
hvad Jesus virked til al Jordens Tarv; 
men os han efterlod den lange Række 
af Digterbilleder til Folkearv.
Hans^Iavn blandt deres nævnes skal paa Tinge, 
som gjorde frit, hvad lænkebandtes for. 
Han gik foran sit Folk paa Sangens Vinge 
og aabned Digterslottets Dronningdør.
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Hans Billed staar af Mindets Giands bestraalet. 
Der sidder han, mens Dagens Stjerne flyer, 
med Bluse og Kalot, og Aftenbaalet 
er tændt til et Farvel i Himlens Skyer; 
og Søens Spejl og Bøgens ranke Stammer 
og Solens Diadem paa Skovens Haar, - 
Alt flyder sammen med de Sjælens Flammer, 
som under Talen fra hans Øje gaar.

P. C. Kierkegaard og Søren Kierkegaard.

Disse to ualmindelig begavede Brødre kan jeg ikke 
forbigaa, naar jeg skal tale om de bekjendte Mænd, jeg 
er kommen i Berørelse med, skjøndt jeg ikke har mange 
Erfaringer at berette med Hensyn til mit personlige For
hold til dem.

Den Ældste af dem, der for flere Aar siden nedlagde 
sin Hyrdestav som Biskop i Aalborg og nylig forlod 
denne Verden, saa jeg første Gang allerede som Student, 
da han paa Borchs Kollegium opponerede paa Latin imod 
en latinsk Afhandling af den elskelige, nylig afdøde Biskop 
Laub, der den Gang var Alumnus paa det nævnte 
Kollegium, og som saadan aarlig skulde affatte en Dispu
tats og forsvare den offentlig. K. var den Gang teol. 
Kandidat og Dr. phil. fra et tysk Universitet. Han talte 
ypperlig det gamle døde Sprog, og jeg maatte forbavses 
over den dialektiske Færdighed, hvormed han gik Laub 
imøde, der ikke kunde holde Stand overfor denne Mester 
i den aandelige Fegtekunst. Siden fik jeg ham til Manu
duktør i Etik, som han gjennemgik med mig og den til 
Papismen siden overgangne I. Hansen, sidst før sin Over
gang Præst i Fjeldstrup. Jeg kom dog dengang ikke i 
noget nærmere Forhold til ham, og har ingen særlige 
Erindringer om ham fra den Tid. Senere, da han med 
Pastor Oldenburg udgav et teologisk tidsskrift, traadte 
jeg ham noget nærmere. Han var en fuldt slagfærdig 
Stridsmand for den „kirkelige Anskuelse“, en Afløser af 
J. C. Lindberg, der i sin Tid havde staaet trofast paa Vagt
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for denne Sag omend ikke med den Aand og Genialitet 
som K., skjøndt han som Dialektiker vist var jævnbyrdig 
med ham. Jeg kom da, naar jeg besøgte Kjøbenhavn, 
jævnlig sammen med ham og erfarede mer og mer, 
hvilke store aandelige Kræfter der stod til hans Raadig- 
hed. Men egentlig Fornøjelse af Samtalen med ham 
kunde Man i Grunden sjelden faa. Han var saa logisk 
anlagt, at Man i Ordskiftet med ham idelig stødte paa‘ 
hans Indvendinger, der angik et Hul i Tanken, eller et 
uadækvat Udtryk hos En, som han straks greb. Under 
denne Trafik udspandt der sig nu en Sidedisput, der 
førte bort fra Hovedemnet, som Man halvvejs havde 
glemt under denne sidste Forhandling, og naar Man da 
igjen efter denne hans Retledning i noget tidt Uvæsentligt 
skulde fortsætte, hvor Man slap, saa varede det dog ikke 
længe, før Man atter gav ham Anledning til at bryde 
Traaden og igjen maatte bestaa en Krydsild mod et svagt 
Punkt i sin Udvikling. Saaledes kunde en Samtale med 
ham tilsidst blive trættende. Men aldrig gik Man fra ham 
uden større eller mindre Udbytte for Tanken, men da 
især, naar Man sad stille og lyttede til ham uden selv 
at give Bidrag til Underholdningen, med mindre Man 
gjorde ham direkte Spørgsmaal. Man maatte dog snart 
bemærke, at denne dialektiske Gave, som ellers saa tidt 
er tør og uden Sving hos Andre, hos ham næsten altid 
blev fulgt af en umiskjendelig levende Tankestrøm, og det 
var, som sagt, kun i egentlig Samtale med ham, at Man 
blev noget træt af disse idelige Spring med Afbrydelse 
af den egentlige Gjenstand for Ordskiftet for at fordybe 
sig i Andet. Saadan er det i det mindste ofte gaaet med 
mig under min Forhandling med ham.

Storslaaet var han som Taler. Det sprudlede formelig 
af oprindelige Tanker, svøbt i henrivende Ord, naar han 
i en Forsamling ret kom i Aande for sin Sag. Det 
var, som sendte han lysende Gnister ud over Tilhørerne, 
medens Man tillige fornam et bankende Hjertes Slag i 
hans Tales fremskridende Udvikling. Hans stærke, ikke
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blot Forstands, men Hjertes Overbevisning, som prægede 
hans Foredrag og Tale, naar han i saadanne øjeblikke 
stod paa Talerstolen, var saa mægtig, at han næsten tog 
Tilhørerne med Storm og Vold. Jeg hørte ham paa det 
nordiske Kirkemøde i Kjøbenhavn 1857, da han hævdede 
sit Kirkesyn overfor Dr. Rudelbach og Andre. Hans 
Tale var ikke blot glimrende, men svulmende af Hjerte
bevægelse, og jeg ved, at der var dem, der kom som 
Skriftteologer, men gik bort som vundne for hans 
Anskuelse. — 1861 var der atter nordisk Kirkemøde i 
Kristiania. Der maatte det grundtvigske Parti gjennem- 
gaa en Skjærsild fra den stive norske saakaldte Ortodoksi 
og norske Pietisme, og vi andre Smaafolk holdt os til
bage, fordi vi vidste, at K. som vor selvskrevne Ord
fører vilde møde Modstanderne Ansigt til Ansigt i Salen. 
Han kom ogsaa, men bleg og svag, kunde vi se; han 
kom med Bibelen under sin Arm, og vi ventede hans 
Optræden med stor Forvisning om Sejr. Men pludselig 
saa’ vi ham blive fulgt ud af Døren af Mænd, der støttede 
ham. Han var bleven overfaldet af Afmagt og Svaghed, 
som siden holdt ham flere Dage i Sengen. Vi gik Glip 
af hans Forsvar. Det skulde saa være, og nu maatte vi 
Andre tage fat og forsvare den gode Sag. Her i 
Kristiania levede jeg sammen med ham hos den ædle 
Wexels, og havde, da han blev karsk, flere gode Sam
taler med ham, og især en, hvori han skildrede sit Hjem 
hos sin gamle Fader i Kjøbenhavn og Sønnernes Forhold 
til denne kristelige Mand. Han fortalte, at Broderen Søren 
ofte havde stærke Sammenstød med Faderen, og at For
holdet imellem dem langt fra var saa pietetsfuldt fra Sørens 
Side, som Man skulde tro af Dennes Omtale af Faderen 
i hans Skrifter.

Jeg var ofte sammen med ham i Roskilde Præste- 
konvent, og altid maatte jeg beundre hans Overlegenhed 
i Debatten, hvad enten han hævdede Kirkefriheden imod 
den gamle statskirkelige Doktrin, eller han tog Del i For
handlingerne om andre Spørgsmaal, centrale eller periferiske.
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Han var ikke en Kjæmpe, der huggede med baade Hænder, 
som Gr.; men han var en ypperlig Fegtemester, der 
brugte Floretten med udsøgt Kunst, men aldrig dyppede 
den i Gift. Jeg maatte tidt tænke paa, hvorledes han, 
hvis han havde givet sig Verdens-Visdommen i Vold, 
havde kunnet være en farlig Mand; thi han havde da 
kunnet gjøre Hvidt til Sort og omvendt. Imod hans 
dialektiske Færdighed vilde den i visse Kredse saa ube
tinget højt ansete Klopfegter Dr. G. Brandes kun have været 
en Sinke. Men til Lykke fik Sandheden i Jesus Kr. tidlig 
sit stærke Tag i ham, og han blev en udmærket kirkelig 
Personlighed i sin kraftige Manddomstid, skjøndt der ogsaa 
var Det hos ham, som vistnok hindrede ham i med sin 
fulde Kraft at gjøre sine udmærkede Evner gjældende i 
det store Hele. Jeg skal i det Følgende komme til at 
pege herpaa. Jeg besøgte ham, medens han var Præst 
i Pedersborg ved Sorø, og erindrer endnu hans spøge
fulde Ytringer, da han viste mig om i sin Mark, der var 
indhegnet med høje Stengjærder. „Ja“, sagde han, „det er 
fra den Tid, da Man mente, at alt Fremskridt i Verden 
afhang af at sætte store Stendæmninger ikke blot om
kring sin Mark, men omkring sit aandelige Eje.“

Hvor fast K. kunde være, rede til at gjøre Ofre for 
sin Overbevisning og ikke bange for at træde op imod 
Magthaverne, naar det gjaldt om at hævde sin kristelige 
Holdning overfor Statsmyndighederne, saa ofte det gjordes 
Behov, viste han som Præst i Pedersborg, da han, som 
ikke kunde og vilde tvinge Baptisterne i sit Sogn til at 
lade deres Børn døbe, fik Tilhold fra Kirkestyrelsen om 
at skulle gjøre det og i Vægringstilfælde truedes med 
Afsked i Unaade fra sit Embede. Han sagde bestemt 
nej tilligemed E. Clausen i Boeslunde og V. Rothe i Vemme- 
løv. Da han og de Andre stededes til Foretræde for Kristian 
d. 8de i Anledning af denne Sag, sagde Kongen: „Tror 
de Herrer, at jeg vil være Konge over Hedninger?“ hvor
til der svaredes: „Deres Majestæt kan ikke undgaa det;
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der er mange døbte Hedninger i Danmark.“ — Faren 
drev dog over. K. blev i sit Embede.

Saa blev han Biskop i Aalborg, hvor jeg ogsaa be
søgte ham. Der løsnedes i nogen Maade hans Forhold 
til „Grundtvigianismen1, skjøndt han aldrig fornegtede 
dens Grundtanke. Men der var Noget i hans Natur, som 
ikke helt kunde bøje sig ind under dens Livsudvikling. 
Han var opdraget i et Hus, hvor hans Fader med sine 
Hjerterødder var groet sammen med Pietisme — og 
„hvad der først fyldes i Karret, bliver det ved at smage 
af.“ Han kunde aldrig give sig ret hen til Evangeliets 
Frihed, hvorunder Aanden frit former Livet. Halvvejs 
stod han under Lovens Tryk med dens Strenghed og 
ubøjelige Krav, som dog kun kunde fyldestgjøres, ikke 
under den, men under Naaden, og saa saa’ han tidt med 
mørkt Blik paa Ting, som syntes ham at vidne om 
Mangel paa Alvor, skjøndt de kun vidnede om Fri- 
gjørelse fra det Aag, vor Herre Jesus just er kommet for 
at tage bort fra os. Hans ofte skrupuløse Samvittigheds
fuldhed hindrede ham i at drage et fuldt Aandedrag i 
Guds Kjærligheds Luft, og han kunde ikke altid afryste 
sin Synds Byrde og kaste den paa Herren i Troen. Men 
denne hans Natur maatte da, efterhaanden som den ud
viklede sig, bringe ham til at se noget skjevt paa 
„Grundtvigianismen1, der tyktes ham at tage det for let 
med Kristendommens Alvor. Og, ganske vist, han gjorde 
ikke faa Erfaringer om en Flothed i denne Retning, som 
kunde give ham Ret til at løfte sin Stemme imod en 
saadan Forvrængelse; men det var ikke den virkelige 
Grundtvigianisme, som gjorde sig skyldig deri, ligesaa lidt 
som det var Lutherdom, der gav sig Udslag i Carlstadts 
og Bondeoprørets Udskejelser. Nok er det — altsom 
Aarene gik, kom han til at staa løsere i sit Forhold til 
sin gamle Lærefader og Mange af os Andre. Hertil kom, 
at han, ved at blive Biskop, følte det som en uafviselig 
Pligt at staa i et saavidt muligt ligeligt Forhold til alle de 
kristelige Partier i sit Stift, Qg mente vel, at han, ved
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at vise sig som helstøbt kirkelig Grundtvigianer, vilde 
kunne komme i en Modsætningsstilling til de Præster og 
Lægfolk, som med kristelig Tro dog havde taget Afstand 
fra Gr., gjøre dem Uret og støde, dem bort fra at kunne 
paavirkes af ham. Men som det almindelig sagdes i 
Aalborg Stift, betjente han sig af en underlig original 
Maade at gaa frem paa ved sine Tilsynsrejser. Naar han 
visiterede hos de grundtvigske Præster og Skolelærere, for
kyndte han særlig Loven, og naar han besøgte de pietistiske 
Menigheder og deres Lærere, derimod Evangeliet; thi, 
mente han, i det første Tilfælde fik Man altfor meget 
Evangelium, i det sidste derimod altfor meget Lov; det 
vilde han bøde paa. Men ellers var Alle enige i, at naar 
han holdt sin Tale i Kordøren, var det under alle Om
stændigheder gribende at høre ham forkynde Ordet — 
der var en Dybde og Aandens Giands over hans Vidnes
byrd, der maatte tage Alle med, der havde Aand og 
Hjerte. Hans Bibellæsninger vare enestaaende. Faa eller 
Ingen var trængt saa dybt ind i Skriftens aabenbare og 
hemmelige Rigdomme som han. Igjennem et enkelt 
Skriftsprog, et enkelt Ord, ja, et Hul, kunde han lukke en 
hel Verden med lysende Ord op for Tilhørerne; skjøndt 
han heller ikke var fri for en Slags Spidsfindighed i at 
finde i Skriften, hvad der maaske ikke fandtes der. Hans 
Virksomhed som Biskop var i det Hele vist til stor Vel
signelse for Mange. Men alle disse store Gaver brugte 
han i Ydmyghed; thi hans Syndsbevidsthed var, ogsaa 
paa Grund af hans Opdragelse, altid levende hos ham. 
Et betegnende Træk af denne hans Ydmyghed ved jeg 
at meddele. Da han som Præst i Pedersborg maatte hol'de 
Hjælpepræst i nogle Aar, medens han var Rigsdagsmand, 
udtalte han sin Glæde over, at denne hans Kapellan kunde 
samle hans Menighed om Søndagen ganske anderledes 
end han selv; han var nok for dyb og høj for denne 
Kreds. — „Nu faar de da Bod for Savn“, sagde han. 
Denne højtbegavede Mand følte sig den unge Præst, der

II. 6
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midlertidig stod paa hans Prædikestol, i en vis Henseende 
underlegen og frydede sig derover.

Saa blev han Kultusminister i den Frijs-Frijsenborgske 
Regjering. Det skete for at støtte Valgmenighedssagen i 
Rigsdagen, som dette Ministerium havde gjort til et 
Kabinetsspørgsmaal overfor den ihærdige Modstand fra 
Bisper, Præster og saakaldte Menighedsmedlemmer samt 
fra Landstingets Side. Her udfoldede han ogsaa store 
parlementariske Gaver og holdt glimrende Foredrag til 
Gunst for Lovforslaget, skjøndt han langtfra argumente
rede ud fra det egentlige Grundtvigske Stade. Vi Andre, 
som vare interesserede i Sagens Afgjørelse i Frihedens 
Retning, betragtede en Lov, som gav Tilladelse til at op
rette Frimenigheder i Folkekirken som et ubetinget Gode 
for denne Folkekirke, en Ventil, der kunde forebygge 
den Sprængning, som let kunde ske, naar der ikke ind
lodes frisk Frihedsluft i det kirkelige Samfund, og 
ansaa det desuden for en naturlig kristelig Ret, der ikke 
maatte forholdes os. Han forsvarede Sagen mere ud fra 
den Betragtning, at det var saa at sige et nødvendigt 
Onde; Friheden skulde gives for at stoppe Munden paa 
dem, som begjærede den, for at der ikke skulde komme 
større Krav, der vilde være farligere for Folkekirken. Saa 
ogsaa her viste det sig, at K. gik i en anden Tanke- 
retning end Gr. og Dennes fleste Disciple. / Han kom 
imidlertid ikke til at gjennemføre Loven, hans Nervesystem 
angrebes altfor stærkt under denne Kamp, og hans ømme 
Samvittighed lod ham ingen ret Ro; — han blev betæn
kelig syg og maatte afgive sin Portefeuille. Under denne 
hans korte Ministertid besøgte jeg ham i Kj ©benhavn og 
havde en alvorlig Samtale med ham. /Han dulgte ikke 
for mig, at han kun halvt — næsten ikke en Gang det 
— kunde billige min Færd, som havde affødt dette Valg- 
menighedsspørgsmaal.y Han talte mig til Samvittigheden 
og spurgte mig, om jeg dog ikke havde handlet ube
sindigt i denne Sag, og mente, at Saadant laa i min 
Natur, som jeg burde holde mere i Tugtens Baand. Jeg
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følte godt, at der var meget Sandt i den kjære Ministers 
Ord, svarede ogsaa, at ganske vist var jeg ikke fri for 
stundom at lade mig drive for vidt af mit Naturinstinkt, men 
mente ogsaa, at det oftest kun var i Ting, som ikke havde 
afgjørende Betydning, men at jeg i en stor Sag som den, 
hvorom her var Tale, gik til dens Afgjørelse for mit Ved
kommende med ærlig Følelse af mit Ansvar for Gud og 
min Samvittighed, og at jeg her havde bestaaet en svær 
Kamp med mig selv, før jeg havde besluttet mig til at 
gjøre Skridt til at danne en Frimenighed. — Vi skiltes ad 
som gode Venner.

Saa tog han atter tilbage til Aalborg og tiltraadte sit 
Embede som Biskop der; men han blev mer og mer 
skrupuløs og fandt Saameget i sin Stilling, der tyktes 
ham at tynge paa Samvittigheden. Han havde længe 
baaret paa et tungt Kors. Aarevis havde hans Hustru 
ligget til Sengs af Legemssvækkelse, og K. havde formelig 
ligesom forliebet sig i Korset under en sygelig Over
vurdering af dets Velsignelse. Tilsidst har det dog vist
nok gjort hans Tilstand altfor trykkende i den øde, en
somme Bispegaard, hvor alt selskabeligt Solskin jo maatte 
være udelukket. Ogsaa andre Familiesorger tyngede 
haardt paa hans Sjæl, og endelig fandt han, at han ikke 
længer kunde bestyre et Embede, hvis Krav han ikke 
syntes at kunne fyldestgjøre. Saa søgte han og fik sin 
Afsked og levede som Privatmand i Aalborg. I de første 
Aar af dette ham tilmaalte Otium rejste han oftere om
kring i Landet, prædikede eller holdt Bibellæsninger, ogsaa 
i Kjøbenhavn, hvor han samlede en stor og beundrende 
Skare omkring sin Talerstol. Men hans Tungsind tog 
stadig til, og i de sidste Aar holdt han sig borte fra al 
saadan Virksomhed., Der havde samlet sig dybe Skygger 
over hans Alderdom.

Hans særlige Gave var som hos H. Steffens Ordets. 
I Ordets Strømgang bevægede han sig let og mageløs 
hjemme. Som Skribent var det ham til Hinder, at han i 
Skriftsproget kun kunde udtrykke sig i lange Perioder,

6’ 



«4

som kan gjøre Læsningen besværlig; men der er en Fylde 
af Tanker og Hjerteslag i hans udgivne Afhandlinger, 
forbundet med en Rigdom af Kundskabsstof, som hos ikke 
mange Forfattere. Hans Paapegen af Petrus som Klippe
manden med Klippetroen og hans historiske Skildring af 
de syv Folkemenigheders forskjellige Ejendommeligheder 
og Karaktertræk er Noget af det Bedste, der findes i vor 
teologiske Literatur. Han vilde have været en Prydelse 
for vort Universitet som Professor; men han blev afvist 
som flere Andre af Gr.s Disciple (J. C. Lindberg, F. Fenger, 
Helveg), afvist af den herskende Klike ved Højskolen 
med H. N. Clausen i Spidsen, der hindrede denne Aands
strømning fra at blive ledet ind over det tørre teologiske 
Overdrev. Jeg var tilstede hos ham i det øjeblik, han 
fik den officielle ¡Meddelelse fra Fakultetet, at han ikke 
kunde antages til den ledige Post. Man havde fundet en 
Udvej til at afvise denne eneste saa at sige selvskrevne 
Videnskabsmand til Professorpladsen deri, at han havde 
erklæret, at han ikke kunde og vilde som utilstrækkelig 
hjemme i det Hebraiske forpligte sig til ogsaa at eksami
nere i dette Fag ved teologisk Eksamen. Mon alle de Andre 
i Fakultetet var Hebraisken mægtige? Det var et Paaskud, 
ingen Grund. — Jeg saa ham modtage Afslaget og 
ganske rolig gaa hen og kaste det i Kakkelovnen.

Med Søren Kierkegaard er jeg kun kommen i 
forbigaaende Berøring. Jeg saa ham, da jeg gik til hans 
Broder for at gjennemgaa Moral med Denne. Han sad 
da gjerne i Værelset ved Siden af og læste, naar vi gik 
bort. Men jeg talte den Gang ikke med ham. Først i 
mine senere Studenteraar havde vi nogle Samtaler med 
hinanden i Studenterforeningen og paa Gaden, mens vi 
spadserede sammen ud til Toldboden eller andensteds. 
Hans fine, udtryksfulde Aasyn og især hans øjnes Giands 
lod mig ane, at han gjemte paa Noget i sin Sjæl af mer 
end almindelig Art; men vor Ordveksel tydede dog ikke 
paa, hvad det var, og hvad der senere aabenbarede sig. 
Kun én Gang kom han med en Ytring, som viste, at
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han var uenig med Broderen eller den Grundtvigske Kreds, 
Denne havde sluttet sig til. „Jeg kan forstaa,“ saaledes lød 
omtrent hans Ord, „at de mene i deres Kristendoms
opfattelse at have fundet Hold og Nøgle til dens Hemme
lighed, kan forstaa det midt i alt dette Kristendomsvrøvl 
omkring os; men det er dog en Misforstaaelse.“ Jegr 
som dengang selv ikke forstod det ejendommelige Grundt
vigske Syn, havde da dertil Intet at svare. Det var i 
Trediverne, altsaa 20 Aar før den sidste mægtige Eksplosion 
skete. Jeg blev imidlertid Præst, og naar jeg da ved 
Besøg i Kjøbenhavn mødte S. Kierkegaard paa Gaden, 
tog han mig, som var hans Sædvane med Alle, under 
Armen og fulgte med mig. Men jeg havde en Følelse 
af, at han kun vilde pumpe mig og eksperimentere 
psykologisk med mig, skjøndt det dog ikke gik mig, som 
det fortaltes om en Mand, der stod paa Toldboden ved 
Rækværket der og stirrede mørkt ned i Vandet. S. K. 
stod ved Siden af denne ham Ubekjendte og rykkede 
ham stadig nærmere i den Tanke, at denne Mand stod i 
Begreb med at springe ud og tage sig selv af Dage. 
Den eksperimenterende Psykolog vilde da gjerne læse i 
Mandens Aasyn, hvorledes Selvmordstanken udtrykte sig 
deri, hvorledes et Menneske saa ud i et saadant afgjørende 
øjeblik. Den Ubekjendte, som aldrig havde tænkt paa 
Saadant, mærkede dette og blev kjed af at være Gjen- 
stand for dette undersøgende Blik, vendte sig pludselig 
om og spurgte: „Hr. Magister! Hvad mener De med det, 
De har skrevet, at det er en Lykke at have Ligtorne?“ 
„Det skal jeg sige Dem,“ svarede K., idet han tog Manden 
under Armen og spadserede demonstrerende med ham 
op ad Byens Gader. — Som sagt, jeg havde en Sky for at 
indlade mig dybere med S. K. end nødvendigt, naar jeg 
saaledes traf ham. Jeg vilde ikke pumpes. Han kunde 
hidføre latterlige Situationer. Jeg gik engang paa øster
gade, og hørte da pludselig fra det modsatte Fortov en 
Røst: „Birkedal!“ Det var S. K., der gik med Kand. 
Gjødwad under Armen. Jeg skraaede da over imod
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ham, han med G. gjorde ligesaa, og vi mødtes da 
midt i Gaden, hvor vi kom til at staa i en Dynge af 
Snavs. „Maa jeg forestille D’Hrr. for hinanden,“ sagde K., 
„Pastor B. og Kand. G.“ Saa sagde vi Farvel med det 
samme. En anden Gang traf jeg ham i en Restavration. 
Han sad med en ikke lille Portion Herreretter og en 
mægtig Glaspokal med skummende Vin foran sig. Han 
havde da alt begyndt sin strenge Polemik imod den 
„officielle Kristendom“, og jeg fik da Syn for Sagn, at 
den „Afdøen fra Verden“ og den i det mindste ublodige 
Martyrdom, han ideligen prædikede for os Andre og 
gjorde til Kjendetegn for det ægte Kristendomsvidne, 
anvendte han ikke paa sig selv; thi det var en ganske 
rigelig Verdensnydelse, han her beredte sig. Han raabte 
straks til mig, som dengang stod i en haard Kirkekamp: 
„Goddag, B., De ser godt ud — ja, De, som forfølges, 
blive fede.“ Jeg svarede: „Ja, og De, som forfølge, blive 
magre;“ thi trods hans gode Levemaade var han kun 
Skind og Ben. Saaledes vare vore tilfældige Møder kun 
Anledning til et lille Raketspil, uden dybere Betydning, 
og aldrig kom jeg til at forhandle Noget af alvorligere 
Indhold med ham. Men jeg har maattet tage ham med i mine 
Skildringer; thi han har havt Betydning for mit Aandsliv 
herhjemme, fordi han i et vist kort Afsnit af mit Levnets
løb har grebet alvorlig ind i mit Liv og kostet mig en 
ikke liden Sjælekamp. Det var, da hans „øjeblikke“ 
bankede paa ogsaa hos mig. Da var jeg Præst i Fyn, 
og de stærke Ord kastede en dyb Slagskygge ud over 
mig. Jeg kunde ikke tage det let og løst. De Spørgs- 
maal, han satte i Bevægelse: „Er det Sandhed eller ikke 
med det kristne Vidnesbyrd, der lyder i vore Dage? Er 
det en Fortonen af Kristendommen, der nu vil gjælde for 
en fuld og ren Forkyndelse, men som vil narre ikke blot 
Mennesker, men ogsaa Gud selv? Er vi Præster Leje
svende, eller kan vi dog i nogen Maade staa Maal som 
ærlige, om end skrøbelige Sandhedsvidner?“ — jeg kunde 
ikke ryste disse Spørgsmaal af mig; men jeg maatte tage
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hele min aandelige Stilling op til fornyet Prøvelse, og jeg 
vil ikke negte, at det var under ikke ringe Anfegtelser, 
jeg maatte kjæmpe mig frem til Lys og Frejdighed. — 
Da var det, som om jeg i et Klarsyn kom ligesom til at 
se Vor Herre Jesus staa paa Bjerget og græde over 
Jerusalem og Synderne derinde, og ved Siden saa jeg 
S. K. staa og grine over alle os, han dømte til Helvedes 
Afgrund (thi det gjorde han aabenbart). Da slog det mig 
med uimodsigelig Vished, at de To ikke kunde være 
enige, at der maatte være en mægtig Afstand imellem 
dem. Og da var jeg med det samme kommen ud af 
mine tunge Tanker.

Han var en underlig Blanding af Tro og Vantro, 
han var, som jeg før har karakteriseret ham, en aandelig 
Pebersvend uden Arne, en Aandsfugl uden Rede. Og 
fra denne Pebersvend kunde der naturligvis ikke komme 
nogen Efterslægt, af denne redeløse Fugl kunde der ikke 
udruges et Fuglekuld til at synge barnligt og yndeligt 
for Herren.

Jeg forlod Jylland 1849 og gik nye Forbindelser 
i Møde, da jeg blev Præst i Fyn. Men før jeg gaar 
over til at skildre disse, kan jeg ikke undlade at 
nævne nogle Navne, der, om de end ikke have havt 
særlig Betydning for en stor Kreds, dog have havt en 
saadan for mig.. Præsten Hassenfeldt har jeg før peget 
paa som Den, der ved sin kristelige Personlighed og 
Sikkerhed paavirkede mig i høj Grad. Saa var der 
Ludvig Biædel, Præst i Brande, død som Præst i 
Kjeldby paa Møen. Han var en elskelig Mand, dybt 
grebet af Evangeliet, aandsbegavet og med et varmt 
Hjerte. Men han var veg og blød, ikke mægtig til at staa 
store Prøvelser imod udenfra. Han blev siden Præst i 
Sønderjylland og oplevede der de svare Tider, der endte 
med Danmarks Sønderrivelse 1864. Der sattes han paa 
en Prøve, som det overgik hans bløde Sind at bestaa i. 
Han aflagde Troskabseden til Prøjsens Konge, som havde 
voldtaget Fædrenelandet. Men hans Hjerte vaandede sig
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derunder, og det endte dog med, at han alligevel maatte 
fortrække, da Man krævede af ham, at han hver Søndag 
i Kirken skulde bede for Tyskernes Sejr under den 
fransk-tyske Krig. Men han fik fra Edens øjeblik et 
Knæk, som han vist aldrig forvandt. Jeg besøgte ham en
gang i Kjeldby. Han var den samme kjærlige, trofaste, 
varme Ven som før; men jeg mærkede nok, at hans Sind 
var formørket, og ikke mange Aar derefter lukkede han 
sine øjne. Ham har jeg meget at takke for. Gud glæde 
hans Sjæl i Paradis! — Saa nævner jeg Hans Svei- 
strup, dengang Præst i Nørup ved Vejle, en dygtig og 
velsignet Barnesjæl, med større Kraft end Blædel; han 
blev ogsaa kaldet til Sønderjylland, og dér stilledes ham 
de samme Vilkaar: at sværge til Ørnens Herre. Da lød 
de Ord i hans Indre:

Min Mund og mit Hjerte, 
de gjorde en Pagt: 
i Fryd og i Smerte 
af al deres Magt 
hinanden at følge 
og aldrig fordolge, 
hvad i dem er levende lagt.

Saa sagde han: nej, jeg kan ikke. Men han blev ved 
at være en fri Forkynder for de danske Sønderjyder, 
efter at være afskediget fra sit Embede, saalænge det 
taaltes, og Mange, Mange er de trofaste Mænd og 
Kvinder, der velsigne ham, og hans Navn har en sød 
Klang for dem. Ham skylder jeg ogsaa mer, end jeg 
kan sige, og endnu binder det gamle Broderskabsbaand 
os fast til hinanden.

Endnu maa jeg nævne østergaard i Felding og 
Tang i Velling samt Kornerup i Oddum som tre ufor
glemmelige og uforglemte Venner fra Heden. De ere alle 
gaaede bort. Min Kjerneven Fog i Skjolde, en Hjerte
mand af første Rang, nævner jeg sidst, men med den 
inderligste Kjærlighed og Taknemmelighed.
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Der er ikke saa liden Forskjel paa Jydernes og Fyn
boernes Natursæt. De første er Kraft- og Villies-Folket i 
Danmark. Hvad de har sat sig for, vil de ogsaa sætte 
igjennem, tidt selv om det skal koste dem mange Penge, 
som de ellers holde saa meget af, hvad ikke er saa 
underligt, da de, især i Hedeegnene, maa slide og slæbe 
fra Morgen til Aften for at tvinge den gjenstridige Lyng
jord til at give dem det Nødtørftige. Man beskylder 
Jyden for Gjerrighed — det har dog en egen Art med 
denne Gjerrighed. Mens det ellers plejer at være en 
personlig Last, saa kan Man sige, at den hos ham er 
paa en Maade af historisk Natur. Det sker stadig, at 
en Mand, der har brugt hele sin Kraft og sit Liv til at 
samle sig en Formue, allerede i sin Midalder uden Nød
vendighed giver Afkald paa alt Sit, Gaard og Penge, og 
kun betinger sig en saare ringe Aftægt, naar kun hans 
surt erhvervede Eje kan gaa over i Slægtens, Børns 
eller andre Frænders, Haand. Der er en større historisk 
Drift hos ham end hos de ødanske; Følelsen af Slægtens 
historiske Sammenhæng er stærk hos ham, og den En
kelte har sin væsentligste Betydning for ham som et Led 
i den sammenhængende Kjede, der knytter det Forrige 
til det Nuværende og igjennem dette Sidste til det Følgende. 
Naturligvis er denne historiske Natur ikke Jydebonden 
bevidst; men den kan spores i alle Forhold. Derfor har 
han ogsaa meget mere Sands for og Vedhængenhed ved 
Overleveringen: det holder anderledes haardt for Jyden 
at gaa ind paa noget Nyt, hvad enten det er i Haandens 
eller i Aandens Verden, end det falder Øboerne; hvad 
der igjennem Slægterne er gaaet fra Fader til Søn, holder 
Man højt i Ære. Kommer Man nu til en Egn, hvor 
levende Kristendom i Mands Minde har været en ukjendt 
Ting, maa Man ikke vente, at der kan ske en Opvækkelse 
i en Haandevending. Saadant har Man jo ikke havt med 
at gjøre, saa langt Man kan huske tilbage, og Man 
værger sig imod dette Brud paa det gode gamle Over
leverede. Til dette Sidste hører, at Man ærer Kristendom,
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Kirke og Søndag, men for det meste med Vanens Tro
skab. Man kommer flittig i Kirke, hvad for en Præst 
Man end har — saaledes gjorde jo Fædrene —; 
men Liv og Aand forstaar Man sig ikke meget paa, og 
ved Siden af denne Kristendom trives prægtig hos Mange 
det hele verdslige Liv med Snildhed i Handel og Vandel 
og deslige ukristeligt Væsen. Derfor kan det vare længe, 
inden Man kan træffe Hjertet inderst inde hos Jyden paa 
Heden. Det er, som det er med Lyngjorden. Der ligger 
under Overfladen en tyk, haard Skorpe, Ahlen, og vil 
Man der plante et Træ, da maa Man først bryde Hul i 
denne Ahl, for at Træet- kan slaa Rod; forsømmer Man 
det, gaar Træet ud. Saaledes i det Aandelige. Men har 
Man faaet Lykke til at trænge igjennem Skorpen til Hjertets 
Inderste, saa gaar det ogsaa dybt, og som Jyden gjør 
Alvor af sin Verdslighed, saaledes ogsaa af sin Kristen
dom, naar den tager ham fangen; thi han er et Vil lies - 
menneske.

Med Fynboen er det anderledes. Mens Jyden ikke 
har Fylde af Fantasi — han er noget prosaisk anlagt 
— saa er Fynboen Danmarks Fantasifolk (som 
Sjællænderne fortrinsvis det danske Hjertefolk). Fyn
boerne kunne snart blusse op og henrives baade af 
verdslige og kristelige Ord og Tanker. Ved at fæste 
Blikket overfladisk paa dette lette Flagrende i deres Natur, 
kunde Man stundom fristes til at sammenligne dem med 
vore Fosforsvovlstikker, der fænge Ild ved en let Stryg
ning, men ogsaa snart igjen kan slukkes og brænde ud. 
Hvad Kristendommen angaar, da er det ganske vist, at 
Fynboerne forholdsvis snart kan vindes saavidt, at de 
gjerne vil forlystes i den Aandsverden, der lukkes op for 
dem, men dog ved Siden deraf tidt har ondt ved at lade 
Kristendommens Liv forbinde sig med den Livlighed, 
der er dem medfødt. Derimod kan de ofte forbinde denne 
kristeligt farvede Livlighed med Udskejelser i Kjødet, som 
Man jo har saa mange Eksempler paa hos Kunstnere 
og Digtere, der paa et højere Trin kunne skabe Aands-
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værker, men selv leve i Kjød. Det er Fantasiens Fare. 
Fyn er jo baade de gudelige Forsamlingers og de uægte 
Børns Vugge. Som Følge heraf kan en aandsfyldt For
kyndelse her snart samle Skarer i Hundredevis, der høre 
med tindrende øjne og hurtigere Hjerteslag, selv paa 
Egne, hvor Kirkegangen næsten er gaaet ud. Men Man 
maa langt fra tro, at alle Disse virkelig lade Ordet synke 
saa dybt, at det bliver Livskraften i dem. Men det skal 
heller ikke dølges, at der her er en frugtbar Jordbund for 
Ordets Sæd, og at Man her kan naa lettere og snarere 
til Hjertebunden og samle en Menighed, der er og i 
Sandhed vil være Herrens.

Da jeg begyndte min Virksomhed i Fyn, mødte jeg 
ganske vist Modstand; men den var i Grunden snart 
brudt. Jeg maatte gjøre Front paa den ene Side imod 
Verdsligheden og Hadet til et Vidnesbyrd, der vilde vække 
de Sovende — en Modstand, ikke mindst fra Herre- 
gaardene, hvor der førtes et saare aandløst Liv i 
Almindelighed, og hvor der fortrinsvis kun taltes om Jagt 
og Kornpriser o. s. v., — og paa den anden Side mod 
Pietismen, der fra gammel Tid havde Hjemsted paa øen. 
Som en Prøve paa, hvorledes Pietisterne søgte at komme 
mig til Livs, fordi jeg ikke kunde godkjende deres Lovvæsens 
Stivhed, — skal jeg anføre følgende lille Historie. En 
Søndag Eftermiddag kom to Mænd ind til mig med min 
Postille „Synd og Naade“ under Armen og spurgte mig, 
idet de slog op i Bogen, hvad jeg mente med den Ud
talelse deri, at det var en Misforstaaelse, naar Nogen for- 
argedes ved at se en Kvinde sy og strikke, Mænd at pusle 
i Haven eller andensteds og i det Hele over, at Folk 
kunde være glade om Søndagen. Jeg svarede, at jeg 
mente, hvad Ordene betød, og at det var en daarlig 
Helligholdelse af Søndagen, naar Man gik og kjedede sig 
eller tvang sig til en udvortes Gudelighed i Lediggang 
eller søvnig Læsning i en gudelig Bog. „Men forresten“, 
tilføjede jeg, „vil I være Jøder og opfylde Moselovens Lov 
om Sabbaten, da maa I ikke spise varm Mad om Søn-
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dagen; thi nu skal’jeg viseJer, hvad der her staar skrevet 
derom: „Ingen Arne maa ryge paa Sabbatsdagen.““ 
Dermed gik de; men Pietismen var snart et overvundet 
Standpunkt i min Kreds, og jeg havde den Glæde, at der 
virkelig samlede sig en levende troende Menighed i Rys
linge om Vor Herres Jesu Kristi Ord og Indstiftelser.

Under disse nye Forhold traadte jeg ind i Fyns 
Land, da jeg 1849 blev Præst i Ryslinge. Jeg maa da 
først omtale den Berøring, jeg kom i til de to Biskopper, 
der i min Tid beklædte Tilsynsembedet i Stiftet,

Kr. Stenersen Gad og C. T. Engelstoft.
Biskop Gad var bekjendt som den Præst i Kbhvn., 

der i Trediverne paa Grund af sin Rationalisme var 
geraadet i en voldsom Strid navnlig med J. C. Lindberg, 
og som Biskop i Lollands Stift atter havde mødt denne 
sin gamle Modstander, der imidlertid havde faaet Præste
kald der. Man fortæller om flere Rivninger, der havde 
været disse to Mænd imellem under deres Samværen paa 
øen. Saaledes engang, da Biskoppen var paa Visitats 
hos Lindberg og krævede Dagen før denne opgivet, hvad 
Tekst og Tema Præsten vilde lægge til Grund for sin 
Prædiken. Lindberg svarede, det vidste han ikke endnu. 
Nogle Timer efter spurgte Gad atter om det Samme, og 
L. svarede det Samme. Saadan gik det flere Gange ind
til Aften. Da tog Bispen alvorlig til sin Myndighed og 
erklærede, at, hvis han ikke fik Teksten opgivet, vilde 
han straks rejse bort efter at have suspenderet Præsten 
fra sit Embede. Dertil svarede L. rolig: „Det er ikke 
værd at gjøre saa store Ting ud af saa Lidt; jeg vil da 
nu i Øjeblikket vælge Evangeliet om den fattige og den 
rige Mand, som havde fem Brødre, der var vantro 
ligesom han.“ Dette skulde være en Hentydning til 
Bispens Rationalisme og Dennes fem ligestemte Brødre. 
Det er nu meget usandsynligt, at L. i sit Hus, hvor han 
var den mildeste og medgjørligste Mand, mens han jo var
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hvas i sin offentlige Færd paa Prent, skulde have stillet 
sig i et saadant bittert udæskende Forhold til sin Biskop; 
men Fortællingen beviser dog Saameget, at det var en 
bekjendt Sag, at Biskop Gad og Pastor L. stod paa en 
saare spændt Fod med hinanden. — Biskoppen kom da 
ogsaa til Fyn med stærk Uvillie mod den saakaldte 
Grundtvigianisme,, og skjøndt han vistnok her aldrig gav 
sig blot som fremtrædende Rationalist, maaske virkelig 
ogsaa i den senere Tid havde nærmet sig mer til den 
gamle Tro, saa var vi Grundtvigianere ikke Gjenstand 
for hans Velvillie; han saa skjevt til os. Saa kom han 
da ogsaa til Visitats. hos mig 1850, Aaret efter min An
komst. Han stillede sig noget kjøligt og forbeholdent 
overfor mig, og vor Underholdning gik trevent. Aftenen 
før Gudstjenesten spurgte han ogsaa mig, hvad jeg havde 
valgt til mit Tema (om Teksten behøvede han ikke at 
spørge, da det var en Søndag med sit bestemte Evange
lium, som jeg skulde udlægge). Jeg svarede ham da, at 
Hovedtanken i min Prædiken var: „Alt eller Intet i Salig
hedens Sag. “ Der lagde sig en Sky over Biskoppens 
Aasyn ved dette Svar, og han gik ind i sit Værelse. Men 
nogle Timer derefter kom han ud med den samme Sky 
paa Panden og sagde: „Jeg maa bede Dem om nøjere 
at opgive mig Tankegangen i Deres Prædiken. Saaledes 
som Temaet lyder, staar det for mig som et Parodoks.“ 
„Det er mig umuligt, Deres Højærværdighed, nu i Aften 
paa en Maade at holde min Prædiken for Dem eller ud
vikle min Tanke, naar jeg saa i Morgen igjen skal holde 
den for Dem. Friskheden vilde gaa bort; derfor beder 
jeg Dem om at fritage mig for at opfylde Deres Begjæ- 
ring.“ Dermed lod han sig nøje, men har vistnok tænkt, 
at jeg vilde ham til Livs ved Visitatsen, hvad jeg naturlig
vis slet ikke havde i Sinde. — Meget mørk, forekom det 
mig, at han næste Dag gik med mig i Kirken, hvor jeg 
holdt min Prædiken med det Udfald, at, da Biskoppen der
efter stod frem i Kordøren, for med sin Tale at indlede 
Overhøringen med Børnene, begyndte han den saaledes:
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„Alt eller Intet i Salighedens Sag, det er en klar og 
utvetydig Bekjendelse, som Ingen kan tage fejl af.“ 
Dagen før havde han dog selv fundet den saa uklar og 
tvetydig, at han kaldte den et Paradoks. Men efter den 
Tid var han saare vel tilmode, og vi skiltes i bedste For- 
staaelse fra hinanden. Der er dog en Episode ved denne 
Sag, der maaske fortjener at fortælles for Morsomhedens 
Skyld, og for at gjøre Indblik ind i visse Folks forunder
lige Tankegang. Nogle Aar efter denne Visitats fik jeg 
til Laans et Manuskript, forfattet af en af Fyns Provster, 
hvori denne havde nedskrevet sine Betragtninger over 
vore Kirkeforhold, og hvori han, som havde oplæst dette 
sit Arbejde for sit Provstis Præster, giver dem sine Raad 
med Hensyn til, hvorledes de skulle forholde sig overfor 
Tidens Rørelser paa Embedstjenestens Omraade. Om 
Maaden at prædike paa skriver han omtrent saaledes 
(jeg har læst det med mine egne øjne): „Der er jo 
ingen Tvivl om, at vi af den gamle lutherske Ortodoksi 
ere lærdere, videnskabeligere, flittigere og grundigere end 
de, der kalde sig efter Gr.sNavn; men dog er der Noget, 
hvori Disse maaske have et Fortrin for Mange af os. 
Biskop Gad, som dog er Neolog, har fortalt mig, at han 
ved Visitatsen i Ryslinge ikke kunde negte, at Præsten 
der talte med Liv og Aand. Det maa jo ogsaa indrøm
mes, at Grundtvigske Præster kunne fylde deres Kirker 
med store Skarer. Det er derfor mit Raad til mine kjære 
Embedsbrødre, at de søge at forbinde den større Lærd
doms Grundighed og Videnskabelighed med den Aand og 
det Liv, som de Grundtvigske Præster drives af, for at- 
vore Kirker, der desværre staa tomme, ogsaa kan fyldes.“ 
Denne Provst var en ærlig luthersk ortodoks Mand; 
men denne hans Udtalelse behøver, synes jeg, ingen 
Kommentar.

Jeg fik senere Noget at gjøre med Biskop Gad, og 
det blev et Modstandsforhold fra hans Side. Dr. Viborg 
og jeg gjæstede i Aaret 1857 Stige i Lundby Sogn, for 
i en privat Husforsamling at modarbejde Baptismen, som
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der gjorde Propaganda. Præsten der i Sognet klagede 
først til Bispen, og dernæst til Ministeriet over dette, som 
et Indgreb i hans udelukkende Sjælesørgerret, og Følgen 
var jo, at V. og jeg fik en „Næse“. Man skulde ikke 
tro det muligt i Midten af det nittende Hundredaar, at 
Saadant kunde ske. Men i den Sag stod Biskop Gad os 
haardt imod, og jeg ved, at han selv i sin sidste Tid — 
thi han bar da alt paa Spiren til den Sygdom, der endte 
hans Dage — med stor Sorg og Harme saa paa den 
Egenraadighed, som han kaldte det, at to Præster i hans 
Stift i et privat Hus talte et Ord imod en kirkefjendtlig 
Retning, som Baptismen var og er.

Men hans Biskopstid var snart forbi. Samme Efter- 
aar døde han, og jeg har hørt af en troværdig Mand, 
der forstod sig paa Kristendom, at Biskop Gad med stor 
Sandhed, Alvor og indgaaende Kraft arbejdede paa sin Sjæl 
til Beredelse for en god og kristelig Udgang af denne Verden.

C. T. Engelstoft, som endnu var Biskop i Fyn, da 
jeg skrev Dette, var en tilbunds velvillig og mild Mand. 
Han var ogsaa, om Man saa tør sige, af Naturen anlagt som 
Forstandsmenneske med sin om end hverken dybsindige 
eller skarpsindige, men dog jævne Klarhed paa det Omraade, 
han kunde overskue, og med sit, saavidt det kunde kjendes 
af os, kjølige Forhold til det dybere Samfundsliv i Aanden. 
Men han stødte efter min Erfaring i sine biskoppelige 
Udtalelser ikke an imod nogen Kristendomslære, maaske 
et Punkt undtagen, som senere skal berøres. Han havde 
imidlertid ikke den kristne kritiske Sands for at kunne 
gjøre virkelig Forskjel paa Ord og Forkyndelse ved sine 
Visitatser. Personlig var han mig altid saare gunstig, 
og uagtet vort Stade var meget forskjelligt, lagde han mig 
i Grunden aldrig Noget i Vejen for min Gjerning. Som 
Eksempel paa hans Liberalitet anfører jeg her, at, skjøndt 
han vidste, og vi tidt talte sammen om Sagen, at jeg tog 
Konfirmanderne til Alters umiddelbart efter Overhøringen 
med dem — Noget, som jo var et tragi-komisk Emne 
for Myndighederne i Aalborg Stift (Morssagen) — gjorde
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han aldrig det mindste Tilløb til at ville nedlægge sin 
biskoppelige Indsigelse derimod. Og da der i Ryslinge 
blev en anerkjendt Valgmenighed, stillede han sig i det 
venligste Forhold til os, visiterede her med stor Hensyns- 
fuldhed, og gjorde slet ingen Forskjel paa os og Sogne
menigheden. Jeg kunde derfor med Sandhed udbringe 
en Skaal for ham ved mit Bord efter en saadan Visitats, 
hvori jeg udtalte, at af alle Danmarks Bisper ønskede jeg 
ingen Anden end ham at staa under, skjøndt vi i Mangt 
og Meget ikke delte Syn og Mening; thi han lod os 
Præster Frihed til at virke efter vor egen Opfatning og 
særegne Gave. — Ogsaa Frihed til at benytte os af en 
ikke avtoriseret Salmebog var han villig til at indrømme os.

løvrigt kunde jeg ikke undgaa at lægge Mærke til, at 
der stundom var en forunderlig Mangel hos ham paa at for- 
staa en aandelig, ja, bibelsk Tale. Engang spurgte han mig 
deltagende om mit Helbred, og da jeg svarede, at jeg i 
20 Aar havde lidt af en Blodsygdom, der havde givet 
mig en praktisk Stadfæstelse paa den hellige Skrifts Ud
tryk, at „Sjælen er i Blodet“, — blev han synlig forlegen 
og sagde: „Ja, der ligger vist Meget i Blodet.“ Altsaa 
iblandt andre Ting ogsaa Sjælen. — En anden Gang var 
han i min Kirke paa en Himmelfartsdag, da vi sang en 
af Grundtvigs Salmer, hvori forekom de Ord om Kristus, 
at han paa hin store Dag

„vinker mildt med Kalken ny 
Legem sit til sig i Sky.“

Da vi kom hjem i Præstegaarden efter Gudstjenesten, be
mærkede han: „Det er en dristig Tanke af Gr., skjøndt 
den jo efter hans Syn er følgerigtig, at Jesu Legeme 
endnu er i Graven og først skal kaldes frem paa Domme
dag.“ Forundret svarede jeg derpaa, at saadan Tanke 
rigtignok var langtfra Gr.s Betragtning. „Det er jo 
Herrens i Dogmatiken saakaldte mystiske Legeme, hans 
Menighed, som menes i Salmens Ord“. Han svarede: 
„Naa, saa“; men hans Tone var lidt nedstemt.



97

Biskop Engelstoft var vel bevandret i det Kirkeretlige, 
og • naar Man henvendte sig til ham om Raad i Saadant, 
var han den rette Mand; men mindre i Stand var han 
til at give Raad, naar det var Sager, der hørte hjemme 
under Aandens Forum, hvor Præstens Samvittighed kom 
til at støde an mod det Bestaaende, og hvor der krævedes 
en finere aandelig Sands til at træffe en Afgjørelse, en 
Skjelnen imellem, hvad der kun var en sygelig eller fan
tastisk Rørelse uden Hold i en besindig og ædru Kristen
domsopfattelse, og hvad der var en dyb, sund og sand 
Fordring af Samvittigheden, der med Grund krævede 
Svar paa tvivlende Tanker angaaende Dette eller Hint i 
den saakaldte Sjælesorg og Embedsforhold. Her var 
Biskoppen ikke altid Den, der kunde komme til Hjælp 
med klarere Syn og rigere Erfaring. Og naar han saa 
desuagtet gav et Raad, kunde Man ikke altid følge det. 
Jeg blev som Sognepræst i Ryslinge kaldet til en syg 
Mand, der begjærede at nyde Nadveren. Da jeg, som 
jeg plejede, indlod mig i en Samtale med ham, viste det 
sig, at han var aldeles uvidende, ikke blot om, hvad 
Nadveren betød, men ogsaa om alt andet Kristeligt, saa- 
ledes at han ikke engang kj endte sin Frelsers Navn eller 
vidste, hvad Denne havde gjort og lidt for ham. Jeg 
kunde da ikke tage ham til Alters, men besøgte ham 
flere Gange siden, og da Manden blev karsk, bad jeg 
ham om jævnlig at komme til mig i Præstegaarden, for 
at jeg da kunde bibringe ham Kristendommens historiske 
Elementer. Han kom kun en Gang og var lige uvidende og 
uimodtagelig forOrdet; men nu gik han til Bispen og klagede, 
og Denne skrev mig et langt, men venligt Brev til, hvori 
han — skjøndt han ikke selv havde undersøgt Mandens 
aandelige Tilstand — paa en mild Maade paalagde mig 
at modtage denne Mand ved Alteret. Jeg skrev tilbage, 
hvorledes det forholdt sig, og endte med, at jeg mente, 
Biskoppen maatte være enig med mig i, at et udvokset Men
neske, som Man ikke kunde meddele det første Sakrament, 
Daaben, naar han ikke engang kj endte sin Frelsers Navn

n. 7
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Gjerning og Lidelse, ikke at tale om Aanden, kunde Man 
endnu mindre gjøre delagtig i det andet Sakrament, Nad
veren, hvad saaledes var Tilfældet her.

Her maa jeg i Forbigaaende berøre Sporgsmaalet 
om den saakaldte Kirketugt, som jeg hellere vil kalde 
Kirkeværn, Værn for Herrens Ære og Værn for Menig
heden, at hverken han eller den skal antastes i sin hel
ligste Ret, saa vidt vi Kristne kunne hævde den. Natur
ligvis kan der i Folkekirkens blandede Selskab ikke tænkes 
paa at indføre et saadant Værn i apostolisk Forstand, 
fordi baade Menighed og Præst paa langt nær ikke har 
apostolisk Kraft og Syn, og et Legeme ikke kan udsondre 
Mere af Sygdommens Gift, end den har Sundhedskræfter 
til. Men der er dog en Grændse for, hvad der kan taales 
indenfor en Kreds, der vil kaldes efter Herrens Navn. 
Har den slet ikke nogen Udsondringsmagt, da er den viet 
til aandelig Død og Forraadnelse; en fuldkommen Uviden
hed om, hvad Kristendom er, en aabenbar Fornegtelse af 
Trosvilkaaret, hvorpaa Kirken hviler, en fortsat vitterlig 
Ugudelighed i Liv og Levnet — kan og skal ikke taales. 
Man taler om, at det er ukjærligt at øve en saadan Tugt. 
Jeg vil hellere sige, at det er ukjærligt at lade den 
ubrugt: ukjærligt mod Herren, hvis Ære skjændes, og 
hvis Hjerte saares, ukjærligt mod den Faldne, som Man 
lader blive i den fordærvelige Drøm, at han nok kan 
være en Kristen med alle Dennes Rettigheder, trods sit 
Brud paa den kristelige Tros og Kjærligheds Lov. Saa
dant mente ikke Pavlus, der siger, at en saadan Synder 
endog ..skal overgives Satan til Kjødets Fordærvelse, for 
at Aanden kunde frelses paa Jesu Kristi Dag.“ Det var 
dog nok Kjærlighed. Og selv i vore fattige og forvirrede 
Tider kan Man gjøre den Erfaring, at det omtalte Me
nighedsværn er ikke blot til Dom, men til Oprejsning. 
Jeg har oplevet, at Den, Man saaledes maatte negte 
Sakramentet, just derved er vaagnet af Søvnen og har 
paany med alle Sjælens Kræfter grebet efter Naaden i 
Troen paa Herren. Jeg har erfaret med en saadan Mand,
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at han bagefter takkede mig for, at jeg stod paa Vagt 
for det Hellige, og lod ham føle, at han stod i Begreb 
med at forgribe sig paa Helligdommen. Han udbrød, da 
jeg saa siden kunde tage ham til Alters: „Gud ske Lov, 
at De ikke meddelte mig Nadveren forrige Gang!“

En Scene, hvor Bispen, jeg og en Smed optraadte 
som Handlende, maa jeg her omtale, fordi den er ret 
karakteristisk for Tilstanden i Folkekirken, og navnlig 
hører med til Skildringen af mine Erfaringer overfor Bi
skop Engelstoft. I al sin baade alvorlige og dog med 
nogen Komik blandede Skikkelse er Tilfældet følgende: 
Jeg befandt mig paa en Nabokirkegaard for at vente paa 
Biskoppens og Præstens Komme, da der den Dag skulde 
være Visitats i Kirken. I Ventetiden kom Sognets Smed 
hen til mig og spurgte, om ikke Biskoppen efter endt 
Gudstjeneste altid henvendte sig til den forsamlede Me
nighed med Spørgsmaal, om den havde Noget at klage 
paa Præsten. Da jeg bejaede dette, meddelte han mig, 
at saa agtede han at træde frem og anklage Præsten for 
falsk Lærdom, fordi Denne paa Prædikestolen og i Kate- 
kisation med Børnene havde negtet, at der var Hellige 
paa Jorden. Han havde i den Hensigt taget sit nye 
Testament med sig for at dokumentere sin Anklages Be
rettigelse ud af den hellige Skrift. Jeg fraraadede Manden 
indstændig denne Fremfærd og sagde, at den kunde jo 
ikke raade Bod paa, hvad Brøst der fandtes i vort Folke
kirkesamfund; men nu var jo Sognebaandet løst, saa 
hver af os kunde søge hen til den Kirke og Præst, hvor 
han fandt sin aandelige Tilfredsstillelse. Det lykkedes 
mig at forebygge dette Optrin i Kirken, og Smeden for
holdt sig rolig. Men næste Aar kom Biskoppen paa 
Visitats til Ryslinge, og da Gudstjenesten var endt, kom 
den samme Smed hen til mig, da vi gik hjem, drog mig 
til Side og bad mig om at maatte faa Bispen i Tale inde 
i Præstegaarden, da han nu vilde gaa i Rette med Denne 
selv, fordi han havde hørt Biskoppen selv sige, at del
ingen Hellige var paa Jorden. Da der nu ingen Fare 
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var for en offentlig Skandale i Kirken, viste jeg Manden 
ind i Biskoppens Værelse, ogsaa med det hemmelige 
ønske at se, hvorledes Engelstoft vilde klare dette Spørgs- 
maal. Lidt efter hørte jeg højrøstede Stemmer inde fra 
Værelset: Smeden slog aabenbart med Forhammeren, 
saa det gjenlød ind til os Andre, og midt imellem disse 
stærke Slag hørtes Biskoppens heller ikke svage Stemme. 
Saaledes gik det en Tid lang. Endelig aabnedes Døren, 
og Smeden kom ud, blodrød i Ansigtet, og gik forbi mig 
med de Ord: „Nu har jeg sagt ham det“. Derpaa kom 
ogsaa Bispen, synlig ophidset, gik hen til mig og sagde : 
„Det var en farlig Mand, De sendte ind til mig“, hvortil 
jeg bemærkede: „Ja, men, Deres Højærværdighed, Smeden 
har jo’Ret — der er jo „Hellige“ paa Jorden“. „Aa“, 
udbrød han, „det er jo kun en Ordstrid“. Det kunde jeg 
nu ingenlunde indrømme; men dette Tilfælde havde dog 
ikke gjort videre Indtryk paa Tilsynsmanden, der var 
beskyldt for falsk Lærdom. Saadant syntes i det Hele 
ikke at forurolige den gode Biskop, der tog sig Sligt 
temmelig let. — Jeg har foran sagt, at Biskop E. var 
personlig velvillig stemt imod mig. Denne personlige 
Velvillie led i Grunden intet Skaar derved, at vi kom til 
at staa paa Kant overfor hinanden, den Gang jeg blev 
afskediget som Sognepræst i Ryslinge, skjøndt han og jeg 
saa’ paa Stillingen med saare forskjelligt Blik. Jeg for
drede vel sagtens for meget af en folkekirkelig Biskop, 
naar jeg mente, at han skulde have taget denne Sag paa 
en ganske anden Maade. Jeg var fjernet fra mit kirke
lige Embede uden Lov og Dom paa Grund af min po
litiske Stilling og mine Udtalelser i Rigsraadet. Jeg 
krævede da 'af en Tilsynsmand, der formentlig skulde 
staa paa Vagt for Menighedens Ret, at han i dette Til
fælde skulde have nedlagt Protest imod, uhørt, uden 
kirkelig eller borgerlig Lov, at skille en Præst fra Menig
heden. Som det vel var altfor idealistisk i det Hele at 
kræve Saadant af hvilkensomhelst folkekirkelig Til
synsmand, saaledes var det i det Mindste aldeles umuligt
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at vente det af E., hvis hele Personlighed var langt fra 
at kunne hæve sig til en saadan heroisk Fremfærd; han 
var slet og ret en Embedsmand, der gik ad den gamle 
slagne Landevej, modtog sine Ordre fra Ministeriet, gav 
sine Erklæringer, men bøjede sig, selv naar de blev 
ganske upaaagtede af de højere Myndigheder. Saa tør
nede vi sammen. Jeg mødte ham paa en Rejse, just da 
han kom fra Kjøbenhavn, hvor han havde konfereret med 
Ministeren om Sagen. Han hviskede da til mig: „Deres 
Pension er fastsat — den er ganske bestemt efter de 
gjældende Regler“. Jeg svarede: „Ja, Alt er i sin gode 
politimæssige Orden“, og gik min Vej. Men ikke nok 
dermed. Sandsynligvis efter Ordre fra Kirkeregimentet, 
begyndte nu Bispen, da jeg og min Menighed indrettede 
os paa at fortsætte vort Samliv som en Frimenighed 
indenfor Folkekirken — og ingen Lov, mente vi, kunde 
udelukke os af den — at udstede en Slags Hyrdebreve, 
der advarede Alle imod os og indskjærpede, at ingen af 
mine ministerielle Handlinger vare gyldige, hvorved den 
Forestilling kunde blive almindelig i Stiftet, at vi vare Kjættere, 
der skulde skyes; ja, Man talte endog om, at Medlemmer 
af vor Menighed ikke, naar de døde, kunde jordes i 
„indviet Jord“. Det er bekjendt, at de Præster, der var 
tilstede ved Nazaretkirkens Indvielse og saaledes havde 
vedkjendt sig Broderskabet med os, fik en alvorlig Til
rettevisning, hvori det blev stillet dem i Udsigt at blive 
satte fra Embedet, om de ikke herefter afholdt sig fra 
kirkeligt Samkvem med os. Denne Fremgangsmaade 
naaede sit Højdepunkt, da Bispen endogsaa truende irette
satte en Præst, der havde taget mig, min Familie med 
nogle Andre til Alters. Det var jo en ligefrem Ban- 
sættelse og næsten værre end den i gamle Dage; thi den 
Bansatte kunde da nok i Almindelighed søge hen anden
steds, for at delagtiggjøres i Kirkens Goder, medens vi 
vare ganske udelukkede, naar Ingen af Folkekirkens 
Præster maatte betjene os med Nadveren, da vi umulig 
med vor lutherske Tro kunde søge hen til baptistiske
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eller irvingianske Samfund, som var de eneste, der stod 
udenfor Kultusministeriets Omraade. Men Præsten, som 
fik „Næsen“, afviste naturligvis denne Bispens Indsigelse 
og hævdede sin Ret og Forpligtelse til at komme os, sine 
Medtroende, til Hjælp under vor Trang. I denne Tid 
stod jeg da paa en spændt Fod med min Biskop; men, 
som sagt, paa Bunden hos os bevarede vi paa begge 
Sider en personlig Velvillie mod hinanden, og det viste 
sig, da efter halvtredie Aar den frie Menighed i Ryslinge 
var bleven anerkjendt med mig som Præst; thi da kom 
det gode gamle Forhold imellem os igjen tilstede, og 
mange vare de Beviser paa Venskab og Broderlighed, 
jeg har modtaget af Biskop E. siden den Tid, Beviser, 
som jeg gjemmer i min taknemmelige Erindring.

Biskop Martensen var ligefrem en Fjende af frie 
Menigheder indenfor Folkekirken, og var altid stemt for 
at vise de allerede anerkjendte ud ved enhver forekom
mende Uregelmæssighed, der kunde vise sig i Tidens 
Lob. Biskop E. stod ikke saaledes overfor Valgmenig
hederne , og om han end ikke var en Ven af dem, 
ønskede han dog ikke at se dem udenfor Folkekirken, 
men var altid hjertelig rede til at skaffe dem An- 
erkjendelse, ligesom han ikke gjorde Forskjel i sit For
hold til dem og Sognemenighederne.

Men af det Foregaaende er det dog klart, at der er noget 
Forgjemt, for ikke at sige Raaddent, ved mange af de gamle 
Kirkeforhold og Styrelsens Behandling af de frie Rørelser 
indenfor Folkekirken. En saadan ikke blot ubarmhjertig, 
men tilbunds uforstandig og uklar Fremfærd imod ærlig 
troende Mennesker, der tidt ved Myndighedernes egen 
Blindhed og Aandløshed ere bragte i en uregelmæssig 
Stilling til det Bestaaende, men ere lige saa rettroende 
Lutheranere, som ellers de Bedste i Folkekirken, en saa
dan daarlig juridisk Behandling af en Sag, der kræver 
ganske andre Hensyn, kan kun gjøre ondt værre og kan 
føre til, at Folkekirken tilsidst sprænges. Naar Man 
prøver paa at gjøre lutherske Kristne, der bede om at
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beholde deres Plads i en Kirke, der kalder sig luthersk — 
fredløse, negte dem Anerkjendelse, ja, prøve paa at ban- 
sætte dem, som det skete i Ryslinge, eller naar Man, 
som paa Mors, nøder alt anerkjendte Menighedskredse til 
at fortrække, fordi Man negter dem den uskyldigste Fri
hed — saa er det for alle nogenlunde klartseende Kristne 
en given Sag, at der maa ske en Reform af grundig Art 
i vor Kirkeforfatning, hvis ikke det Hele tilsidst skal 
sprænges i Stumper og Stykker. Man jager ikke ustraffet 
hele Flokke af levende Kristne ud af Samfundet, og 
Folkekirken er ikke saa rig paa kristent Blod, at den kan 
taale denne Aareladning uden Dødsfare. Det hele juridiske 
og schematiske Styrelsessæt, der tager med haarde og 
uvaskede Hænder paa det Levende i Kirken, som ikke 
altid kan føje sig ind i de overleverede stive Former, 
medens det værner om det mangfoldig Døde, som holder 
sig Papirerne efterretteligt — maa afløses af en ander
ledes klarøjet og aandelig bevægelig Maade at tage disse 
Sager paa. Man henviser stundom, naar der kræves 
disse eller hine Friheder i den danske Folkekirke, til, at 
Saadant er uhørt i andre Stats- eller Landskirker, og at 
vi ikke her maa begynde paa noget Nyt og Uprøvet. 
Det er nu for det Første en Ufriheds-Tanke, der baade 
vidner om, at Man ikke kan tænke sig en selvstændig 
folkekirkelig Udvikling, og om, at Man har intet Syn fol
det Ejendommelige, der just hos os, i vort Folk og i 
vor Folkekirke kræver en anden Behandling end den, der 
er gjældende i andre Folkekirker. Vi har havt en 
Grundtvig og en S. Kierkegaard, og, hvad Man end vil 
sige om disse to Mænd, vist er det, at de har i den 
Grad paavirket vort Folks kristelige Bevidsthed, at det er 
umuligt at styre vore Kirkeforhold paa ret Maade, uden 
at tage Hensyn til det Livsindhold, der ved dem er bragt 
ind i den virkelig levende danske Menighed. Thi deraf 
følger, at der vel nok hos os kan træffes Bestemmelser for 
Kirkeforholdenes Ordning, som ikke passe andre Steder 
og i andre Lande. Vi har jo allerede i Kraft af disse
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Mænds, navnlig Grundtvigs, Virksomhed erholdt Friheder 
(Sognebaandets Løsning, Valgmenighedsloven, Daabs- 
tvangens Ophævelse o. s. v.), som formentlig ikke findes 
andensteds; men Aanden i Styrelsen gaar endnu i de 
gamle Spor, og Man vente ikke, at den levende Menig
hed i Danmark i Længden vil finde sig i denne tørre 
juridiske Behandling af dens Samvittighedsforhold, som 
gaar under Navn af at være lovlig, men ofte slet ikke er 
kristelig, men kun altfor politisk lovlig.

Fynske Præster.
Hans Agerbek. Dette Navn er vel ukjendt af 

Mængden og faar aldrig en stor Plads i Krøniken; men 
det har endnu en liflig Klang i Fyn blandt de troende 
Almuesfolk, hvem han i sin Tid var en aandelig Fader 
og til stor Velsignelse. Det var i Trediverne og Fyrrerne, 
da de „Opvakte“ overalt i Landet vare udsatte for mange 
Forfølgelser, og andre Stiftets Hyrder lukkede Kirkerne 
for dem, der vilde gjøre Alvor af Kristendommen, ja, 
overgav dem til Straf, Fængsel og Bøder i Kraft af Politi
magten — det var i den Tid, Agerbek stod trofast, mild og 
kjærlig som deres Forsvarer og Ven, prædikede, fuld af 
Aand og Hjerte, Evangelium for dem i Kirken og samlede 
dem i sit eget og Andres Huse til gudelig Opbyggelse, 
saa de strømmede sammen fra nær og fjern omkring 
ham hver Søndag og følte hos ham uforstyrret Sam
fundets Fred, Glæde og Varme. Han var en øm, men 
tilbunds alvorlig Mand, der ikke tog det let og løst med 
Synd og Naade, men dog nok aldrig talte i de Torden
toner, som ikke faa Andre ogsaa i den Tid ansaa’ for 
nødvendige til Vækkelse op af Søvnen. Thi han var en 
kjærlig Mand, der vel gjorde grundig Skilsmisse imellem 
Verden og Guds Rige, men nødig opgav Haabet selv om 
den forstokkede Synders Omvendelse og Frelse. Han 
fortalte mig engang, at han i Gru for de mange Vantros 
Skjebne efter Døden henvendte sig til Grundtvig for at
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faa Oplysning i denne Sag og blev jublende glad, da Gr. 
pegede for ham paa Kristi Nedfart til Dødsriget og Peders 
Ord om Herrens Prædiken der for de Bortgangne. Det 
var vistnok ogsaa ved den Lejlighed, at han blev vundet 
for det grundtvigske Kirkesyn, som han med stor Varme 
blev tro indtil sin Død. Han hørte ikke til de Stærke i 
Aanden og var i det Stykke en Modsætning til sin Hustru, 
der var en sjelden kraftig Natur, og som længe i sin 
ubrudte Naturkraft stod imod at bøje Knæ for levende 
Kristentro og lade Naaden regere over sig. Agerbek 
kunde ikke magte denne hendes Modstand, men fortalte 
mig i sin Ydmyghed, hvorledes det dog var sket, at hans 
Hustrus stolte, stærke Hjerte blev smeltet. Der var en 
Rokkedrejer fra Jylland, der ubøjelig havde kæmpet imod 
Myndighederne i sin Egn for sin kristne Tro, havde været 
dømt til Viborg Tugthus for sine graverende Udtryk om 
de vantro Præster og for at have brændt de anordnede 
Lærebøger for Skolen, der tyktes ham at være ukriste
lige*). Denne Mand besøgte en Gang Agerbeks Hus. 
Begyndelsen af Underholdningen var ikke synderlig 
lovende; thi Jens Andersen — saa hed Manden — traadte 
ind med de Ord: „Jeg troede, jeg kom til en troende 
Præst, men ser, at jeg er kommen til en skinnende 
Djævel“. Han havde nemlig ved at gaa igjennem 
Gaarden set Agerbeks Børn spille Kegler derude, og 
dette var Pietisten en Brand i øjet som en Djævelens 
Gjerning. Imidlertid kom Man i Samtale med hinanden, 
og Fru A. tørnede naturligvis sammen med den „stærke 
Jyde“; men det endte med, at Rokkedrejeren drejede 
hende saaledes omkring i hendes vantro Tankes Ring, at 
hun maatte give tabt ikke blot af Mangel paa Forstands-

*) Han var dog ikke af samme Art som en „hellig“ Landløber, der 
kom til mig i Jylland, og da han blev overbevist om, at ogsaa 
han havde gjæstet et Tugthus, undskyldte sig med, at det var 
„for Guds Ords Skyld“, han havde siddet der. Det oplystes senere, 
at det ganske rigtig var, fordi han havde stjaalet Bibler og gudelige 
Bøger, at han var dømt.
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grunde, men især fordi Manden saaledes rørte ved hendes 
Hjerte, at dets dybe Trang til Naaden brød igjennem, og 
hun hørte fra den Stund til de „fromme, stærke Kvinder“, 
der vilde lægge Alt for Jesu Kristi Fod. Det var rørende 
at høre A. mindes denne Velgjerning, den strenge Jyde 
havde bevist hans Hustru og ham, og hvorledes han 
gjerne dvælede ved, at, hvad han selv ikke havde 
kunnet magte, det havde hin Mand af Gud faaet 
Lykke til.

Det var fornemmelig i pietistisk og herrnhutisk Ret
ning, de Opvakte dengang gik i Fyn; men der var dog 
ikke den skarpe Adskillelse imellem Partierne og det 
mistænksomme, ja, tidt næsten hadefulde Blik, hvormed 
nu til Dags de forskjellige kristelige Lejre betragte hin
anden. Hvor der var hjertelig og levende Forkyndelse, 
flokkedes man gjerne, og de indre Modsætninger laa 
endnu kun som en Spire hos de „Hellige“ og vare ikke 
udfoldede til bevidst Partiafsondring. Derfor kunde Ager- 
bek samle dem Alle omkring sig og om sin Prædikestol, 
skjøndt han ingenlunde stak sin egen Grundtvigske Be
tragtning under Stolen; Man forstod ikke endnu, at der 
her var Noget, der igrunden maatte, naar det blev Ved
kommende klart, berøve Meget af det, Man satte højt 
som Troens Kjendetegn, sin Vægt og Betydning, ja, sig
tede paa at afskrælle ikke lidet som kun Skal, hvad Man 
ihærdig betragtede som Kjernepunkter. Saaledes stod 
vistnok Sagen i Fyn i Agerbeks første Præstetid. — I 
Jylland var Pietismen nok alt den Gang indtraadt i et 
mere selbevidst og fremrykket eller tilbagerykket Stadium, 
og havde antaget den haarde, udelukkende selvretfærdige 
Skikkelse, den maa antage, hvor den faar Lov til at gaa 
sin egen Vej. Her i Fyn var det endnu den unge, bløde, 
bevægede Pietisme, som dengang var oppe; senere kom 
ogsaa denne Fremtonings Skjevheder frem, men dog 
nok aldrig i saa kras en Form som i Jylland, vel sagtens 
paa Grund af Fynboernes mildere og mindre stærke 
Naturart. Saa kom der en Tid, da Agerbek traadte mere



107

i Skygge blandt Forsamlingsfolket, ogsaa fordi der efter- 
haanden kaldtes flere troende Præster til øen, saa Strøm
men deltes, og hans for overfyldte Kirke blev mindre be
søgt; men altid stod dog gamle Agerbek til sin Død som 
en højt agtet og elsket Patriark iblandt os, og hver Gang 
hans ærværdige Skikkelse viste sig, blev han hilst med 
Ærbødighed og Kjærlighed. Nu kan Man, sige, at den 
egentlige gamle Pietisme som toneangivende er forsvunden 
paa Fyn og har i det Hele og Store givet Plads dels 
for „Grundtvigianismen“ og dels for den „Indre Mission“, 
hvilken sidste, saa vidt jeg kan se, hverken er det Ene 
eller det Andet, men er en Slags Blanding af Elementer, 
hentede fra flere Sider, har intet ret Midtpunkt og er 
derfor ikke fri for Modsigelser. Hvad Pietismen angaar, 
da lærte jeg den her paa øen at kjende, da den allerede 
var i Nedgang. Men jeg gjorde den Erfaring, at den i 
sin Ungdom, hvor Hjertet er bevæget og blødt og 
jublende over at være vaagriet fra den forrige Nat til en 
dunkel dæmrende Morgen, er let at vinde for den saa- 
kaldte „kirkelige Betragtning“, hvis Tyngdepunkt og Driv
kraft er „Ordet af Herrens Mund“, mens derimod den 
Pietisme, som er bleven gammel, og saa bliver „graa“, 
lægger en Skorpe omkring Sjælen, og let kan ende med 
en Forbening eller en Forstening, en Tilstand, hvori Ro
serne falde af, og kun Tornene blive tilbage. Saadanne 
Pietister vindes vanskeligen, men forskandser sig mer og 
mer bag Lovens Stengjærde. Og den Pietisme maa dø. 
Den kan ikke vinde Børnene, den unge Slægt, og den 
Retning, der ikke kan det, har jo ingen Fremtid. Pietismen 
er Frugten af et unaturligt Ægteskab mellem Loven og 
Evangeliet, og denne Forbindelse kan vel avle et Kuld 
Afkom. Men dette Afkom kan ikke forplante sig, lige
som der er uensartede Skabningsrækker, der kan frem
bringe et Blandingsafkom; men dette sidste er ufrugtbart. 
Pietismens endelige Mærke er Forbening, mens Herrn- 
hutismens er Forblødning. Begge er Afarter af den sunde 
Kristendom.
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Agerbek var en forunderlig Barnesjæl og forbandt 
med Barnlighed dybe Indblik i Naadens Rige. Det kunde 
stundom forbavse os, naar han i Prædiken eller Samtale 
kastede nyt Lys over et Skriftsted og derved aabnede 
uanede Dybder i den guddommelige Tanke. Han levede 
med sin Bibel i daglig fortrolig Omgang og øste af dens 
Væld tidlig og sildig. Jeg véd kun Faa, der saa- 
ledes var inde ikke blot i Skriftens Enkeltheder, men i 
dens Sammenhæng. Han sagde tidt, at han vidste ikke, 
hvorledes han kunde leve uden sin Bibel. Men først og 
fremmest levede han dog af Ordet af Herrens egen Mund 
og kunde lade dette Ord beherske sig som .ikke Mange 
af os Andre. Et Vidnesbyrd om, hvorledes han i sin 
barnlige, naive Troskyldighed og Umiddelbarhed kunde 
give sig hen til det og glemme alle forstyrrende Om
givelser og Tanker, er følgende: Man havde endelig 
overtalt ham til at lade sig fotografere. Saa satte han 
sig da ned foran Apparatet; men det forekom ham saa 
tomt og intetsigende et øjeblik. Da foldede han uvil- 
kaarlig sine Hænder og bekjendte stille sin Daabs- 
pagt; Alt omkring ham forsvandt, han stod Ansigt til 
Ansigt med sin Gud, det var ingen Beregning, der var 
ikke nogen hemmelig Bagtanke om derved at komme til 
at tage sig ud paa Billedet med et aandfuldt eller fromt 
Aasyn. Han kunde gjøre det uden Skrømt, hvad Andre 
maaske ikke kunne gjøre uden at tage det forfængeligt. 
Der kom et forunderlig skjønt Billede af ham frem, og 
jeg gjemmer det i mit Album som et dyrebart Minde om 
en af de elskeligste Venner, jeg har havt. Med ham 
havde jeg mange rige Timer, baade i Glæde som i Sorg 
og Alvor. Ja, ogsaa i Alvor. Hans Hustru gik bort 
adskillige Aar før han. Hun havde svære Tider før sin 
Udløsning. Denne stærke Kvinde maatte tilsidst stride en 
haard Jakobskamp for at holde Naaden og Troen fast, 
som det ofte sker med saadanne Naturer, ja maaske just 
med levende Kristne. Verdens Børn kunne dø saa roligt 
og sikkert, fordi de kjende ikke Synden, og der hviler et
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Dække over deres Sjæle, der har skjult den Afgrund, der 
skiller et syndigt Menneske for Gud og Himmerig. „Det 
har ingen Nød, Gud er barmhjertig; naar jeg dør, bliver 
jeg salig.“ Men Den, som ved og har erfaret, at det 
Underlige ikke er, at Syndere fortabes, men det Underlige 
er, at Syndere kan frelses, Den, som har set „Fordær
velsens Afgrund i sig“ — det kan nok være, at en Saa- 
dan i den sidste afgjørende Time paa Jorden kan gribes 
af Frygt og Bæven, og at der kan lægge sig et Mørke 
over Sjælen. Gud ser, hvad der tjener Enhver af os 
bedst, -og disse sidste Kampe for en troende Sjæl skal 
være den Smeltedigel, hvori de sidste Slagger skulle ud
brændes, før den fulde Forløsning kommer. Saaledes var 
det med den stærke, men fromme Kvinde, jeg her skriver 
om. Hun var bestedt i en stor Vaande. „Jeg har gjort 
Alt, hvad jeg gjorde, daarligt og slet,“ sukkede hun, „kan 
Gud være mig naadig ?“ Jeg kom derhen tilligemed 
Pastor Mau og saa’ hende i hendes Nød. Agerbek gik 
dybt nedbøjet omkring; hun havde ikke kunnet tage imod 
Trøsten, kunde det heller ikke, da vi søgte at stille hende Jesu 
usigelige Naade for øje. Men lige i den sidste Stund, da 
vi skulde bort, kom jeg til at sige til hende: ,.De ligner i 
dette Øjeblik Josefs Brødre, der stod og skjælvede for 
ham som for den strenge, ubønhørlige Dommer, og saa 
vidste de ikke, at hans Hjerte brændte imod dem, og at 
han vendte sig om og græd over dem i sin Kjærlighed. 
Saaledes staar Jesus nu med sit Hjerte brændende imod 
Dem, og han siger: hvor kan Du nænne at tvivle om 
min Kjærlighed?“ Da brast Isdækket i hendes Hjerte, 
Taarerne brød frem, og hun udbrød: O min Herre og 
søde Frelser!“ Ja, da brød Naaden igjennem den sorte 
Sky. Nogle Dage efter tog jeg hende og Agerbek til 
Alters, og jeg ved det vist, at hun gik bort i Fred med 
sin Gud.

Han var ydmyg som Faa; han havde Ærbødighed for 
Mennesket, selv det ringeste efter Verdens Rangordning. 
Jeg har set ham staa med blottet Hoved paa Veje og
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paa Kirkegaarden for en fattig Indsidder, mens de talte 
sammen, staa saaledes i sin Præstekjole, efter at han i 
Kirken havde som en Herrens Herold forkyndt Troen. 
Den sidste Dag, han levede, talte han om sit snare 
Endeligt, skjøndt han ikke var syg og sad i Kredsen af 
sine Kjære; han sagde da: „Jeg er gammel, og der er 
nu ikke Mange, som ville følge mig til Graven. Dog, En 
véd jeg, der vil det — Birkedal.“ Hvor lifligt lød dette 
Ord ikke i mit øre — hans trofaste Venskab og hans 
Tro paa mit. Kort efter sank han sammen, stammende: 
Jesus! Og saa lukkede hans øjne sig, og han gik til 
sin Frelser. Hans Ord om, at kun Faa vilde følge ham 
til Graven, gjordes dog til Skamme; thi der var en 
mægtig Skare fra Nær og Fjern af alle Samfundsklasser, 
fra Greven ned til det fattigste Almisselem, og Man kan 
sige, at han sejlede bort paa etTaarehav: de store, rige 
Minder, som knyttede sig til denne Mand, hos dem, der 
i de gamle Dage havde samlet sig om ham, og hvoraf 
Mange vare tilstede, og hos dem, der af den yngre Slægt 
havde hørt disse Minder fremdragne af Fader og Moder, 
— gik forbi dem, idet de nu samlede sig om Agerbeks 
Baare i Kirkehuset, og spejlede sig i det taarefulde øje. 
Han blev fulgt til sin Grav af en Livvagt , bedre og tro
fastere end mangen Konges.

Hardenack Otto Laub var en Modsætning til 
Hans Agerbek, men indenfor Kristendommen. Thi han 
var en alvorlig greben troende Præst, alt fra Barndommen 
dragende Troens Aande i et elskeligt Hjem, hvor hans 
Fader, Hieronymus Laub, Biskop Mynsters Ungdomsven, 
havde været Redskab til at give ham „Stødet til den 
evige Bevægelse.“ Men, medens Agerbek var en naiv 
Natur, der havde sit Tankeliv uden al Dialektik umiddel
bar som en Gave fra oven, var Laub langt mere en 
Personlighed, der igjennem Slutning kunde og dreves til 
at begrunde sin Tanke, ja, ikke var fremmed for spekulativ
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Drift og Forstaaelse. Han var da en mer end almindelig 
aandsbegavet Mand med mange Kundskaber og viden
skabelig Dygtighed, skjøndt han virkede saare lidet udad
til som Forfatter, og var heller ikke som Agerbek istand 
til at samle en Menighed omkring sin Forkyndelse, uagtet 
denne var fuld af Aand og varmt Hjerteslag. Dertil 
savnede han altfor meget „Folkelighed“ i dennes rette 
Forstand. Man kunde maaske kalde ham et indadvendt 
„Geni“, og anvende ogsaa paa ham, hvad Øhlenschlæger 
siger om Karl Heger:

Flersidig, Karl, var dit Geni, 
ej skabt til Verden at berige; 
det var det ¡modtagelige, 
der styrker med sin Sympati.

Og naar Man vil indvende, at et „GenF dog altid er en 
skabende Evne, og at Den, der ikke efterlader sig 
synderlige Spor ved sin Færd og sit Ord i sin Kreds, 
dog ikke kan kaldes genial, saa mener jeg, at dette maa
ske er en ensidig Betragtning af Geniet, og at Man der
ved glemmer, at der er en vid og stor Verden indeni et 
Menneske, og at Den, der kan skabe et rigt harmonisk 
opadstræbende Aandstempel i sit eget Indre, ikke af frem
med Bygningstømmer, men af sit eget ham givne ejen
dommelige Grundvæsen, han kan dog nok benævnes saa- 
ledes, og dette var Tilfældet med Laub. Thi han havde 
i en sjelden Grad bearbejdet sin Sjæl til harmonisk En
hed, og hans Geni var da vel ikke handlende og skabende 
udadtil, men indadtil, og hans „Imodtagelighed“ bestod 
ikke i at tage imod det Forskjelligtartede saaledes, at det 
paa agregatmæssig Maade laa ved Siden af hinanden hos 
ham, men saaledes, at det blev nyt i hans eget Væsen 
og Tanke, og kun tjente til, at hans Eget kom frem i 
klarere Skikkelse og Kraft. Der klages tidt over, at 
Genier kun sparsomt blive skjenkede Verden — og det 
er sandt, naar der udelukkende tænkes paa de store 
verdensomformende Stormænd; men det er en Trøst, at
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der dog ikke er saa Faa af disse ædle, stille Aander, der, 
naar Man kommer i Berøring med dem, aabenbare os en 
rig og velsignet indre Verden, som er formet og skabt 
af en ejendommelig Livskraft, der „styrker med sin 
Sympati.“ Noget Saadant maa vel have været øhlen
schlægers Tanke, da han kaldte Karl Heger et Geni, og 
dog betegnede dette Geni som Modtagelighedens og lige
frem siger:

Og skjønnere jeg dette ved; 
thi Egen kj ærlig hed vil handle; 
men til Beundring sig forvandle, 
det kan kun from Uskyldighed.

Han var Præst til Brahetrolleborg, men havde før 
været Præst i Ryslinge, 3 Aar før jeg kom dertil. Ryslinge 
Menighed havde fra gammel Tid havt et godt Lov paa 
sig for sin forholdsvise Sædelighed og Gudsfrygt. Man 
gik her flittig i Kirke, og der var gjennemgaaende en vis 
Fromhed at kjende hos Folket. Laubs Navn var i en 
saare kjær Erindring hos Menigheden, og det var klart, 
at han ikke mindst havde bidraget til den gode Tone og 
den Ærbødighed for det Hellige, som fandtes her. Dog 
varede det ikke længe, før jeg maatte forundres over, 
hvor uklar, ja, i Grunden uvidende Man var, naar Spørgs- 
maalet var om egentlig Kristendom. Jeg traf stadig 
Kirkegjængere, og navnlig Syge, der begjærede Sakra
mentet, men som under Samtalen med mig som Præst 
røbede paafaldende Mangel paa Kundskab om og Usikker
hed i Det, der udgjør den kristne Tro. Hvorledes var 
dog dette at forstaa? Laub var selv en Præst, der havde 
hele sit aandelige Liv i og udaf Troen, og jeg har truffet 
Faa, der mere uforbeholdent end han havde givet sig sin 
Herre i Vold. Hans Tankegang, Tale og Færd var altid 
præget af, at han havde siddet og sad ved Jesu Fødder. 
Han var en ægte Johannesnatur; hvoraf kom da hin 
Mangel i det Kristelige ogsaa hos hans fromme Tilhørere ? 
Jeg blev naturligvis senere flere Gange hans Tilhører, og
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tror derved at have fundet Forklaringen. Det var en 
Nydelse, ja, mer end en Nydelse, det var en Opbyggelse 
at sidde under hans Prædikestol; der var her en stille ris
lende Troens Talestrøm, en Sjæleengrislen, der forunderligt 
vederkvægede. Eller med et andet Billede: han bevægede 
i sin Forkyndelse en Tanke som en Ædelsten, en kristelig 
Perle i Ring for os og lod Lyset spille i forskjelligt Farve
spil paa dens ene slebne Kant efter dens anden, og sam
lede saa alle disse Straaler til en Enhedslysbrydning, saa 
Man gik fra hans Kirke med Følelsen af, at Man person
lig havde været Vidne til en Aandsmeddelelse gjennem 
Vidnesbyrdet. Men alt Dette kunde Man igrunden kun 
se og høre til Berigelse under etVilkaar: at Man forud 
selv stod paa Troens Grund, havde levet med denne Tro 
og havde Forstaaelsen af Nakden i Forvejen. Den, som 
kom til ham som Tilhører og ikke før havde staaet i 
personligt Forhold* til den levende treenige Gud, Den, 
som ikke før var fortrolig med Kristendommens Forud
sætninger og dens Grundvold — gik bort uden i Grunden 
at føle og forstaa, fra hvilken Kilde disse dybe og stille 
Ord flød — det kunde være en blød og almindelig 
øjeblikkelig Stemning, Man tog med sig; men den kunde 
ikke fæstne sig til et blivende Aandseje, og Laubs For
kyndelse kunde endnu mindre give Kundskaben til Troens 
Elementer, Forudsætningerne, som han vel mente nok
som bekjendte. Nej, Man maatte, som sagt, tage Tros
livet med, for at have rigtigt Udbytte af denne Mands 
Vidnesbyrd. Dertil kom, at han jo, saa lidet som andre 
Skriftmændj, klart kunde pege paa, hvor og hvorledes en 
bevæget Sjæl skulde finde sin Frelser, ikke i Menneske
ord eller i Bøgernes Bogstaver, men i et virkeligt Guds
ord til den Enkelte. Hans Forkyndelse var heller ikke 
folkelig i Betydning af at være fattelig for Alle — den gik 
meget ofte over Hovederne paa Tilhørerne. Han traf 
ikke den Tone, der kunde kalde Gjenklangen fra den 
inderste Hjertestreng frem hos Almuesmanden. Det er 
nok vist, at han siden som Biskop har kunnet være til

n. g
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stor Glæde, Opbyggelse og Bestyrkelse for Præsterne i 
sit Stift, ja, jeg véd, at alle troende Ordets Tjenere i 
Viborg Stift aldrig glemmer den elskelige Tilsynsmand, 
der ydmyg, mild og varm drog om iblandt dem. Jeg 
kan vidne, at jeg med den største Glæde kunde sidde og 
høre hans stille, varme Røst og drog ikke saa lidt Hon
ning af hans Tales Blomst.

Det er vemodigt at tænke paa det Spild af Kræfter, 
der finder Sted i Kristenheden derved, at saamange 
Ordets Tjenere med store, rige Aandens Evner dog ikke 
formaar at gjøre dem frugtbringende for Samfundet, 
navnlig som Præster, fordi de ikke forstaa at finde 
Menneskene der, hvor de ere, eller fordi de ikke ret 
kjende, hvordan Menneskene ere og leve i Verden. Del
er flere Præster, end Man tror, hvis Ord fare uforstaaet 
hen og forfejler deres Virkning, ja, som med al deres 
Gave og ærlige Villie dog ikke kunne drage Folket sam
men om deres Prædikestol. Medens der er dem, der med 
udvortes Veltalenhed, men farende paa laante Vinger, til 
en Tid kunne flokke Tilsender om sig, skjøndt der er 
ingen Kjerne, ingen Vægt i deres Forkyndelse, saa staa 
Hine tidt alene, og deres Gjerning i Ordets Tjeneste er 
liden eller næsten ingen. Jeg mindes, hvad øhlenschlæger 
engang sagde til mig, da han talte om sin Digtergjerning: 
,,Naar jeg har fundet et Emne, et Stof en Tanke, der har 
taget mig fangen, løftet og begejstret mig, da gaar der 
en Tid hen, hvor jeg har min Nød med dette Stof, der er 
gjenstridigt, inden jeg finder den Maade, hvorpaa det skal 
behandles og fremstilles i en Digtning. Jeg vil bruge et 
temmelig plumpt, men betegnende Billede. Det er, som 
naar en svær sammenvokset og knudret Træblok eller 
Knob skal hugges itu til Brug og Brænde. Huggeren 
staar med øksen, og ser paa denne Knob for at finde det 
Sted, hvor han med Virkning kan sætte øksen, inden 
han slaar til. Han kan tage fejl første Gang, anden Gang; 
men naar han træffer det rette Punkt, da gaar det siden 
let. Saaledes gaar det ogsaa os Digtere overfor et
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.poetisk Emne: det gjælder om at træffe sikkert, hvor 
Man skal begynde for at forme Stoffet til en harmonisk 
Skabning“. Men saaledes er det ogsaa med Præsten: det 
kommer an paa, at han i det Stof, han skal træffe og 
behandle i Menneskehjertet efter de forskjellige Tilstande, 
han forefinder, kan træffe den Vej, hvorigjennem hans 
Ord skal naa ind til det Inderste i dette Hjerte. Jeg har 
kjendt Præster, der vare aandsbegavede, fulde af Tro og 
den ærligste Villie til at gaa deres Herres Ærinde, og for 
hvem jeg maatte bøje mig dybt, men som dog gik der 
som de, der havde forvildet sig ind i en Verden, der paa 
en Maade var dem fremmed, skjøndt de ingenlunde vare 
fremmede i Guds Riges Verden. Det er vemodigt at se 
dem gaa der tidt med det bedrøvede Aasyn, der vidner 
om, at de føle, hvor lidet de formaa at udrette, i hvor 
gjerne de end ville, medens de bære deres Byrde i Stilhed. 
Ja, denne Kunst: at træffe det rette Sted og med de rette 
Ord, den kan ikke læres ved Højskolen eller i det Hele 
blive Udbyttet af Kundskab og Studering, men kun i 
Livets, Erfaringens Skole, eller ved et lykkeligt Instinkt; 
men hvor skal den Unge, som attraar Præstens Stilling, 
finde den Skole eller faa udviklet det Instinkt under den 
Metode, som er den gjængse gjennem de Uddannelses
midler, hvorfra Kirkens vordende Ordførere stemples til 
at blive saadanne ? — Imidlertid hørte Laub ikke til -denne 
sidst skildrede Klasse af Præster; thi skjøndt han vistnok 
aldrig ret fandt Vejen i sin Prædiken til at naa en Landsby- 
Menigheds Inderste og dens Forstaaelse, saa udgik der 
en aandelig velgjørende Luftning fra hans Personlighed, 
der har været Mange til Velsignelse, og som Biskop kom 
han som sagt paa sin rette Plads, hvor han vistnok udøvede 
en betydelig Indvirkning paa Præstehjerterne, der havde 
Forudsætningerne for at kunne tage imod hans Vidnes
byrd, ligesom han Jo ogsaa som Landsbypræst havde 
Indflydelse paa saare Mange, der hørte ham og kunde 
lade hans Ord synke hos sig, fordi de forud var inde i 
den Aandsstrøm, hvoraf han talte.

8’
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Jeg saa’ ham første Gang ved et Missionsmøde i 
Faaborg, og fulgte da med ham til hans Præstegaard i 
Haagerup. Jeg tror — ja, han har selv sagt det til mig 
— at han fra Begyndelsen indtog et forbeholdent Stade 
overfor mig. Han med sin bløde, indadvendte Natur har 
havt noget vanskeligt ved at se helt uhildet paa min 
Fortidsfærd, hvorunder jeg var traadt polemisk op imod 
hans Faders og hans faderlige Ven, Biskop Mynster. Jeg 
var jo desuden en af Gr.s Disciple, og han en af Myn
sters, og vort forskjellige Kirkesyn maatte fra Først af 
stille os paa Afstand. Men det varede ikke længe, før 
der udspandt sig et hjerteligt Venskab, ja, næsten For- 
troligheds-Forhold imellem os, og vi havde mange ind- 
gaaende Forhandlinger indbyrdes om de brændende kirkelige 
Spørgsmaal. Men for hver Gang, vi mødtes, kom vi 
hinanden nærmere, og ikke mindst derved, at vi samledes 
om vore Kjæres Grave, hvor vi gjensidig trøstede og 
styrkede hinanden. Han tog mig og min Hustru til 
Alters i en bevæget Stund, da jeg for Sygdoms Skyld 
maatte forlade Hjemmet for at drage til et udenlandsk 
Bad. I Skriftetalen talte han da over det Ord til Elias: 
„Staa op, æd og drik; thi Du har en lang Rejse for“. Det 
Ord glemmer jeg ikke. Vi disputerede som sagt meget 
sammen; thi vi saa jo forskjelligt paa Mangt og Meget; 
men Kjærlighedens Samfund blev ikke nogensinde brudt, 
om det end et Par Gange var nær ved det. Han havde 
følt sig hjertesaaret over den Maade, hvorpaa jeg havde 
imødegaaet Mynster i en lille Pjece: „Tvang eller Frihed 
i Folkekirken“, da denne hans Læremester som sædvanlig 
havde udslynget de ubarmhjertigste Beskyldninger og 
Domme over Gr.s Venner og deres Kamp for kirkelig 
Frihed. Han var ogsaa bleven vred over, hvad jeg skrev 
imod hans Svoger Zeuthen, der havde sammenlignet os 
med Judas, med de Ugudelige, der byggede Babelstaarnet, 
og med dem, til hvem Herren vilde sige paa hin Dag: 
„Gaa bort, I Forbandede!“ Vi havde da et saare alvorligt 
Møde i hans Studerekammer, et Møde, der ikke forløb
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uden Taarer. Men da gav vi hinanden Ord og Haand
slag paa, at vi aldrig vilde slippe hinanden, aldrig løse 
Samfundsbaandet, selv da, naar vi maaske i Fremtiden 
kunde komme til at staa offentlig som Modstandere i 
Kirkekampen.

Og vi, eller rettere han — thi jeg tør sige, at jeg 
aldrig fristedes til at bryde med Laub — bleve satte paa 
Prøve i det Stykke. Første Gang var det, da han efter at 
være bleven Biskop i Viborg følte sig oprørt og forarget 
over Gr.s Optræden i den Kragballeske Strid om „Alter
bogsdaaben“. I sin Uvished om, hvorledes jeg vilde stille 
mig i denne Sag, skrev han mig et langt Brev til, som 
aander pinlig Angst, men ogsaa røber hans Hjertevarme 
og Frygt for, at der nu skulde komme til at gjøres en farlig 
Prøve paa Løftet, vi havde givet hinanden. Dog, jeg skal 
give et Uddrag af dette Brev, der maaske bedst karak
teriserer denne ædle Personlighed, fast i sit Standpunkt 
overfor det Store og dog øm og bange for at komme til 
at svigte sin gamle Kjærlighed til en Enkelt.

„Kjære Birkedal! Véd De, hvorfor jeg i disse to 
Dage har maattet tænke saa meget paa Dem og paa 
den Time i mit Kammer for vel 3 eller 4 Aar siden, da 
vi lovede hinanden, at om den Tid skulde komme, da vi 
ikke kunde følges ad, maaske staa hinanden imod, vilde 
vi dog aldrig opgive eller tvivle om hinanden, og har 
maattet tænke paa, at maaske nu den Tid skulde være 
kommen, da det gjaldt om at holde Ord?

Det er, fordi jeg i Mandags læste det Stykke i Kirke
tidende af Gr., hvorom jeg ikke véd, hvad De vil sige, 
men maa synes, at jeg allerede tidligere har hørt eller 
læst Ord af Dem, som nærmer sig det Samme *), og fordi 
jeg her umulig kan være med. Skal jeg nu holde mit 
Ord til Dem, saa maa jeg først af al Magt søge at holde 
Dem tilbage; ja, jeg formaar jo kun lidt, og min Haand

*) Dette har dog ikke været Tilfældet. V. B.
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skjælver, medens jeg skriver disse Linier, — men jeg 
kan ikke Andet: jeg vilde slaa den Tanke af Hovedet at 
skrive til Dem; men jeg kunde ikke slippe den. Jeg maa 
minde Dem om, hvad De talte og gjorde en Gang og 
maatte hore ilde for i Stige, da De forsvarede Daaben 
mod Gjendaaben, og betragtede Gjendøberne som Kirkens 
Grundfjender, fordi de angribe Grundvolden (og hvad De 
i Grunden i al Deres præstelige Færd har gjort); men hvad 
Gr. nu vil, er for mig det selv Samme — Gjendaab. Hvad 
var det, der stredes for i Midten af dette Halvaarhundrede 
uden „Alterbogsdaaben“ ? Man mente om Præsterne: 
enten paa Skrømt eller for Alvor — de har dog gjort 
det efter Herrens Anordning — om Værdige eller Uvær
dige, dog som hans Tjenere; manglede Troen, saa kan 
Enhver, som er døbt, endnu oprette det Manglende; men 
derfor maa Daaben staa uafhængig af hans eller Nogens 
Tro: at den er foretaget, derom maa endog Vantro, ja, 
en Døbeseddel kunne vidne; hertil maa kun kræves den 
rent menneskelige Troværdighed. Saaledes tog Man det 
dengang, jeg mener aldeles med Luther. Men nu? Har 
Gr. Ret, saa maa ikke blot mangfoldige af de Smaa for
uroliges; men vi maa Alle fortvivle; thi det gjælder nu 
ikke blot om min Daab, og om ham, som døbte mig, 
men om Daaben tilbage gjennem alle Slægter: brister 
Kjeden paa et Sted, saa ligger det Hele. Saa skal der 
nu begyndes forfra (ikke arbejdes paa den Grundvold, 
som er lagt, men ligger endnu urokket hos os i vor 
egen Tid) — det er Gjendaaben; thi ingen Gjendøber vil 
være dette; men fordi han erkjender ikke Daaben, derfor 
gjendøber han. Kan De huske, da vi havde kjæmpet 
mod hinanden i Odense, og vi sad og spiste sammen, og 
De udbragte min Skaal og mente, at vi to ikke kunde 
undvære hinanden ligesom Ordene i den gamle Sætning: 
Tiou a-co og xiiqm; det var om den apostoliske Bekjen
delse, vi havde kjæmpet, ikke om dens Indhold og Sand
hed, kirkelige, kristelige og evig gyldige — den er maaske 
mig ligesaa dyrebar som Dem, jeg vaager over den i
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alle mine Bønner, og siger mig selv med dens Ord, hvad 
jeg tror, og er glad ved at kunne tale som et Barn. 
Men i hvilken Forstand dette Dannebrog er „falden ned 
fra Himlen“, det vidste jeg ikke; jeg holdt mig, som jeg 
mente i Grunden Alle gjorde, til det Nærmere: det er 
kommet — ogsaa til mig. Jeg har faaet det fra min 
Fader, som kun vidste, at han havde lært det paa samme 
Maade, og fra min Moder, den hellige Kirke, som lod 
mig gjætte og ane, saa godt jeg kunde, men dog først 
og sidst sagde, jeg skulde tro hende, som gav mig det: 
det var min Barnetro, før jeg havde hørt Noget om de 
store Spørgsmaal, og i den mente jeg, vi kunde være 
enige Brødre, om vi end i den øvrige Tale ikke kunde 
forstaa hinanden. Og det mente jo ogsaa De, da De med 
saa umiskjendelig Kjærlighed drak min Skaal. Men nu 
det ttod otoj, som De mente at have forud, hvad var det 
andet end den faste Forbindelse imellem denne Bekjen
delse og — Daaben, eller Daaben som det eneste sikre 
Vidnesbyrd om Bekjendelsens Ægthed, dens faktiske 
(umiddelbart, overalt for hver især givne) Vished, Støtte
punktet for Troen, og, hvor ondt De kan have ved at 
forstaa det, saaledes er det ogsaa med mig, skjøndt jeg 
ingen Grundtvigianer er (men villigt paaskjønner, at jeg 
har lært Meget af Gr., og vist meget Mere end jeg véd 
af, som af Saamange, ogsaa af Dem, af alle de Venner, 
Gud har givet mig, og jeg først ret vil skjønne paa, naar 
jeg mest frygtede for at miste Dem); men dette tlou g-uj, 
dette faste Punkt maa da ligge udenfor den hele Be
vægelse; kommer det med ind i det hele Røre, ja, saa 
kommer det vel for en Tid til Bevægelse, en vild Hvirvlen 
— og saa en bundløs Afgrund. Saaledes staar det for 
mig. Og nu det svære Spørgsmaal: „Hvad siger De?“ 
Maaske staar De allerede saa langt ovre paa den anden 
Side, at De ikke mere kan forstaa, hvad jeg siger — 
stærkt har jeg jo aldrig kunnet raabe. Jeg har det Haab 
endnu, at der er mange Grundtvigianere (De ved, at det i 
min Mund intet Skjældsord er), som har ikke kunnet eller
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villet gaa med. Dersom nu De var En af dem! Jeg véd 
for Tiden ingen større Glæde. Men saa har jeg en 
Bøn til Dem! Staa op i Herrens Navn, og imod 
ham, hvem De sætter højst blandt alle Levende! Just for 
denne Kjærligheds Skyld skal De: De kan tale til ham, 
som det sømmer sig, og De kan tale til hans Disciple, 
saa de forstaa, det er ikke Avind og forsætlig Misfor- 
staaelse, og Herren har givet Dem en Røst, som kan 
trænge ud og ind. Men det maa ske snart, at ikke 
Bruddet maa komme først — maaske det engang skal 
komme — min Frygt herfor var dog i den sidste Tid 
meget aftaget — saa kom dette Tordenskrald — men 
ikke komme for tidligt, og paa et Punkt, hvor det ikke 
burde. Jeg rejser nu paa Visitats i 14 Dage; naar jeg 

■kommer hjem derfra, ligger der maaske et Brev fra Dem;
hvorledes skal vi saa mødes? Men engang skal vi mødes 
for Herrens Trone — saa er Alt overvundet, al Bekymring 
og Angst og Misforstaaelse — der skal vi se hinanden i 
øjnene og tænke paa Timen i Haagerup Præstegaard og 
takke Herren for, hvad han dér gav os at love hinanden 
og — siden at holde. Alle i min kjære gamle Præste
gaard, Deres Kone, alle de kjære Børn og mine kjære 
Venner i Ryslinge hilses. Deres

O. Laub“.

Dette Brev er til Bunds betegnende for Brevskriveren. 
Hans Styrke og hans Blødhed, hans Frygt og hans Haab, 
hans Ærlighed, hans Samvittighed og hans Ængstelighed 
for at skulle komme til ikke at kunne holde et gammelt 
Løfte. Jeg behøver vist ikke at føje Noget til denne 
Selvskildring af en Mand, som aldrig tænkte paa at tegne 
sig selv i Brevet, og derfor allersikrest gjorde det.

I mit Svar paa dette Brev kunde jeg berolige min 
Ven, og stor var den Glæde, hvormed han modtog Op
lysning om mit Forhold til det berørte Spørgsmaal. Kort 
efter udgav han et aabent trykt Sendebrev til mig, hvori 
han søgte at forsvare Biskop Martensen imod Andres og
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iblandt dem ogsaa mit Angreb paa det Uberettigede i hans 
Behandling af Kand. Kragballe, som han ikke vilde 
ordinere paa Grund af offentlige Ytringer, der stred imod 
Biskoppens Dogmatik. Men dette Laubs Sendebrev var 
affattet i den gamle kjærlige Tone, og jeg imødegik ham 
i et „Gjensvar“, der var holdt i samme Tone, saa dette 
vort Sammenstød maaske bandt os endnu nøjere sammen 
end før. Hvad Gjenstanden for vor Forhandling angaar, 
da var jeg fuldt enig med Laub om, at, hvis Præstens 
Tro eller Vantro skulde gjøre en Daab gyldig eller 
ugyldig, da var al Sikkerhed ved vor Daab bortvejret med 
det Samme; thi, ganske vist, det gjaldt ikke blot om denne 
Slægts, men om alle Slægters Præster, og „bristede Kjeden 
paa et Sted, da laa det Hele.“ Men jeg saa noget Andet 
i denne vakte Bevægelse; den skulde vække os op af en 
Dvale med Hensyn til Daabsbetjeningen saaledes, at For
ældre skulde ikke være ligegyldige ved, hvem de be
troede deres Børns Daab, og ikke med Sløvhed lade den 
Præst døbe dem, der i sin Prædiken aaben bart for- 
negtede Troen; thi det skyldte de Herren, deres Børn og 
dem selv: ikke at føre de Smaa til en Døbefont, hvor 
Løgnen og Døden stod og tog de Livets og Sandhedens 
Ord i sin Mund, der aabenbart her vidnede mod dem, 
der her udtalte dem. Og jeg mener ogsaa, at Gr. i 
Grunden heller ikke mente det anderledes. Nogle Aar 
efter denne Strid besøgte jeg. Laub i Viborg, og han mig 
igjen i Ryslinge, og det var atter gode Timer, vi tilbragte 
sammen.

Hvor gjerne denne vilde forsone Modsætningerne 
imellem de stridende Partier, og da især mellem de saa- 
kaldte Grundtvigianere og hans særlige Aandsfrænder, 
det erfarede jeg paa en Rejse i Tyskland, hvor jeg paa 
Rhinen uformodet traf sammen med ham og hans Svoger 
Zeuthen. Med Zeuthen havde jeg ført en Kamp, der 
stundom udartede til Bitterhed fra begge Sider. Da vi nu 
sad i en Hotelhave ved den berømte Flod og drak af 
Vinen, der kaldes efter dens Navn, udbragte Laub en
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Skaal for os to Kjæmper, der havde hugget med baade 
Hænder paa hinanden, men nu mødtes i det fremmede 
Land paa nevtral Grund, med det ønske, at vi nu maatte 
slutte personlig Fred med et ærligt Haandslag. Zeuthen 
gjorde nogle Indvendinger, mens jeg rakte ham min 
Haand over Bordet, hvad han besvarede med at række 
mig 3 Fingre. Dette vidnede jo om, at han ikke helt 
kunde glemme, og det viste sig ogsaa i de følgende Aar, 
at den gamle Bitterhed ikke var borte. Tilsidst lykkedes 
det dog, at der kom et venligt Forhold tilstede imellem 
os To. I Gislev Præstegaard drak vi, som jeg tror, 
virkeligt Forlig nogle Aar efter, og jeg havde da den 
Glæde, at det gik her, som oftere i mit Liv (f. Eks. med 
N. G. Blædel), at de mørke Skygger, der havde lagt sig 
over mit Forhold til Zeuthen, inden Dennes Død vare 
fortrængte af Velvillie og gjensidig Agtelse.

Da kom efter længere Tids Forløb den Stund, da 
det blev Laub sværest at blive sit Løfte fra Haagerup tro. 
Jeg fik min Afsked paa Grund af de bekjendte Ytringer 
LRigsraadet, og han maatte efter sin hele Tænkemaade i 
høj Grad misbillige min Færd, og maaske endnu mere, 
at jeg tværtimod det Bestaaende dannede en Frimenighed 
i Ryslinge, hans gamle kjære Menighed, hvorved han 
maatte mene, at jeg kastede en ond Gnist ind i den. 
Denne hans Uvillie og Vrede gav sig først Udslag i 
Anledning af vor ny Kirkebygnings Indvielse. Ved denne 
Lejlighed mødte mange Præster fra alle Landets Egne, 
ogsaa fra Viborg Stift, og Biskoppen saa’ derpaa med 
stor Misbilligelse. Saa kom der en offentlig Beretning om 
denne Indvielse frem i Bladene, hvori der sagdes, at 
to Biskopper, Laub og Kierkegaard, havde sendt mig 
Hilsen og udtalt deres Velvillie for os. Dette havde 
Aalborg Biskop virkelig gjort, Viborgs derimod ikke. 
Heraf tog Denne Anledning til i „Fædrelandet“ at afvise 
denne Beretning for sit Vedkommende. Hans Artikel var 
holdt i en meget kjølig Tone; han tilstod, at han vel en 
Tid af sit Liv havde staaet i et mer end sædvanligt ven-
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ligt Forhold til mig, men at han aldrig havde kunnet 
ville ved en Hilsen ligesom billige min sidste Fremfærd, 
hvorfor han protesterede. Jeg svarede ham i samme 
Blad, hvori jeg, næst efter at stadfæste Oplysningen i 
hans Gjenmæle om sit Forhold i denne Sag, udtalte, at 
om Biskop Laub nu endog maatte tage sit gamle Ven
skab for mig tilbage, skulde han stedse staa for mig som 
den samme lyse, elskelige Skikkelse som forhen, og sendte 
da ham min hjerteligste Afskedshilsen. Herpaa fulgte der 
en Brevveksling — men først efter vor Menigheds konge
lige Anerkjendelse — hvori Laub søgte at knytte den 
tilsyneladende afbrudte Venskabstraad igjen; men som 
Grundlag for denne fornyede Pagt nævnede han kun, at 
nu var jo min Menighed indordnet i Folkekirken med en 
gyldig Retsstilling, og at han derfor nu ikke mere kunde 
betragte mig med de samme øjne, som før denne var 
indtraadt. Dermed, svarede jeg ham, kunde jeg ikke 
lade mig nøje i mit Forhold til ham. Saalænge han 
mente, at jeg ved min Færd i Rigsraadet og derefter 
havde handlet uædelt og uværdigt, saalænge var vor 
gamle Pagt brudt, en Pagt, der just gik ud paa, at Intet 
skulde bringe os til at tvivle om hinandens Hjertelag og 
Ærligbed. Det, at jeg nu udvortes var anerkjendt af 
Myndighederne, kunde ikke gjøre mig angerløs indvortes, 
hvis jeg virkelig havde baaret mig ad, som han havde 
ment, og hvilken Anskuelse han ikke havde kaldt tilbage. 
Da fik jeg et kjærligt Brev fra ham, hvori han erklærede, 
at han ikke vilde tvivle om min Hæderlighed ogsaa i 
dette Stykke, i hvad han saa tidligere havde gjort, og da 
skyndte jeg mig med at række ham min Haand til atter 
at knytte det gamle kjære Baand. Det var det Sidste, jeg 
ligefrem havde Noget at gjøre med denne min dyrebare 
Ven. Jeg saa ham aldrig siden, og skjøndt jeg senere 
var i Viborg for at overvære den restavrerede Domkirkes 
Indvielse, var han allerede grebet af den Sygdom, som 
nogle Aar efter lagde ham i Graven, og jeg fik ikke 
Adgang til ham. Et Vidnesbyrd om, hvorledes han alt
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den Gang havde mistet Herredømmet over sin ellers saa 
klare Tanke, var det, at han for Alvor havde sagt og 
forlangt, at jeg ved det Festmaaltid, der i Anledning af 
Indvielsen skulde anrettes for Kongen og Hoffet og alle 
Honoratiores, skulde udbringe den danske Kirkes Skaal. 
Havde han kunnet tænke sig om, kunde han jo have 
indset, at dette var umuligt, og at en Mand, der som jeg 
bar paa Kongens Unaade, ikke engang kunde komme til 
at deltage i dette Festmaaltid, endnu mindre vilde faa Lov 
til der at holde Skaaltaler.

Med Hensyn til den Sygdom, som blev Laubs Hel
sot, er der dette Mærkelige, at han, som var den ædleste, 
reneste, ydmygste kristne Personlighed i sine Velmagts
dage, skulde friste den Skjebne, at den Synd og Uren
hed, der er hos os alle og, saalænge disse Lys brænde, 
ligge paa Bunden hos selv de videst fremskredne Guds 
Børn, dukkede op nu, da hans Villie ikke længere kunde 
slaa Bom for den og holde den under Laas og Lukke. 
Stolthed, Forfængelighed, Urimelighed, Mistænksomhed 
kastede de sidste Dage deres Skygge over denne 
fromme Mand, og tilføjede hans Kjære mange Smerter og 
Saar. Hans Datter sagde engang til mig i denne Tid: 
„Ja, jeg er bleven grundig helbredet for min Familie- 
stolthed. I alle mine Dage har jeg set op til min Fader 
og tænkt, at jeg med det Navn kunde med større Ære 
end de fleste Andre rejse Verden rundt. Nu har jeg det 
ikke mere saaledes; nu ser jeg, at ogsaa han var et 
skrøbeligt Menneske.“ — Naturligvis var Laub Vor Herre 
ligesaa kjær og dyrebar under denne Hjemsøgelse som 
forhen. Det Syndige havde selvfølgelig været i samme 
Grad tilstede hos ham i hans Krafts Dage. Men nu 
kunde hans Villie og Forstand ikke længer beherske det 
som før; men den Tro, han havde havt og bekjendt i 
sine gode Dage, var naturligvis ogsaa endnu tilstede i 
hans Hjerte, og det er den, der frelser, trods al vor Jam
mer og Nød. — Der er Gaader i Menneskelivet, som er 
vanskelige at raade. En anden af mine Venner lider af
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den samme Sygdom som Laub; denne Mand har, saa- 
vidt jeg tør dømme derom, aldrig været en troende 
Kristen; men hos ham kommer just i denne Tilstand alt 
det Ædleste og Bedste op fra hans Naturhjertes Dyb. 
Skulde det komme af, at hos den Ene har Synden været 
holdt i den kristne Tros strenge Tømme, og gjør sig nu 
betalt for al denne Tvang, naar den beherskende Kraft 
er lammet, medens hos den Anden har der ingen Kamp 
været imod Naturtilstanden, og at derfor heller ingen 
Reaktion har samlet skjulte Kræfter til Modstand i det 
Stille? Det er jo desuden saaledes, at det er særlig imod 
de Kristne, at vor Fjende skyder med gloende Pile.

Om Laubs sidste ligesom Bjergtagethed under Mar
tensens Overlegenhed har jeg udtalt mig i „Dansk Kirke
tidende“.

Mads Melbye. Naar jeg med et Ord skulde sær
tegne denne min usigelig kjære og savnede Ven, da vilde 
jeg sige: han var en Hedningekristen af det reneste 
Vand, som det kan findes her i denne syndig Verden. 
Der ligger kun noget Godt i denne Betegnelse; thi det 
vil blot sige, at han, der jo som vi Alle var af Hedninge
sæd, havde ladet Guds Naade i Kristus som den ædle 
Oliekvist indpode i sin Folkelighed, og ladet den førstes 
Adel forædle den medfødte Folkenatur, ladet denne sidste 
gjenfødes til et Liv i Kristendommen, men ikke ladet den 
gaa tilbunds i en formløs Almindelighed. Han bar sit 
Folks Kokarde paa Panden og i sit Ord; men Korset stod 
midt deri og laante, nej, gav den sin Giands som Billed 
paa det Herskerspir, der vil regjere over Mennesket. Der 
er just ikke mange af den Slags Kristne iblandt os. Der 
er oprigtige troende Mænd og Kvinder, som mere have 
Præget af det Jødekristelige end af det Nordiskkristelige; 
det kjendes ikke paa dem, at de er udrundne af den 
Rod, hvoraf Nordens Stamtræ er vokset op; der er enten 
et større eller mindre Maal af Lovens Trældom hos dem, 
eller der er et overmægtigt Syn paa det Fremtidige, idet
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Man lever i Forjættelsens Dæmring som Israels Folk 
i de gamle Dage, uden at have Trang til at tage Nu
tidens Opgave op, fordi de henlægge, mer eller mindre 
bevidst, Livet, det evige Liv til den Dag, da Alt, hvad de 
attraar, skal skjenkes dem. De ere L æ n g s e 1 s mennesker, 
og den „mandige Kristendom“, som vort Folk kaldes til 
under Troens Mærke, en Kristendom, der hævder sig i 
Kampen mod alle Jættekræfter — har Man ikke tilegnet 
sig. — Der er andre fromme Kristne, der leve deres 
Trosliv i en vis kristelig Almindelighed, hvori Naaden, 
ganske vist den ene og samme Naade, ikke bryder sine 
Straaler igjennem noget særligt ejendommeligt Prisme, og 
som derfor ogsaa savner Ejendommelighedens rette Kraft; 
thi enhver Kraft er kun en saadan indenfor sin Begrænds- 
ning, indenfor den medskabte Naturs Omraade. Naar 
Man forvisker Grændserne og gaar udover dem, lam
mes Styrken i samme Grad, som dette er Tilfældet. Der
næst er der jo dem, som med Hud og Haar gaar op i 
den tyske Dogmatik, der truer med at sluge vort eget 
Syn, ja, endog dem, der ligefrem vedkjende sig Nivelle
ringen, idet de fornegte deres Danskhed og kun ville vide 
af det himmelske Fædreland at sige. Hos Melbye var det 
Nordiskhedenske forklaret i Kristendommen. Ingen vil vel 
forstaa dette saaledes, som om det Hedenske er det 
Samme som det Afgudiske. Det første er alle Folks 
særegne Naturgrund — det Sidste er Forvrængelsen 
deraf, naar Aanden gaar bort, og kun Kjødet bliver til
bage, naar Blomsten falder af, og kun Tornene blive til
bage. Israels Folk var, som Gr. siger, et Kunstfolk i 
god Forstand, fordi den store Kunstner, Jehova, havde 
taget det umiddelbart under Behandling, og i Kraft af sin 
Aabenbaring havde hindret det i at blive et blot og bart 
Naturfolk, der ud af dets egen utæmmede Naturgrund 
skabte sig selv sine Guder; men disse sidste (Natur- eller 
Hedningefolkene) var efter deres forskjellige Begavelser 
anviste til at udfolde det Aandsindhold, der dog var i 
dem, udaf deres eget Indre og af hvad der’ efter Faldet
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var blevet tilbage af Arven fra Paradiset — og som havde 
faaet af den sit særlige og ejendommelige Præg; det var 
deres Folkelighed, der, naar Frelsen kom, ikke skulde 
gaa til Bunds, men løftes op til en Forædling og under 
dette Vilkaar være en særkjendelig Faktor i Guds Hus
holdning til det store Forklarelsens Endemaal. — I denne 
Forstand var Melbye en ægte Hedningekristen, sig 
fuldt bevidst som Den, der var naturbestemt til at 
være et Lem paa det danske F'olkelegeme, men tillige sig 
fuldt bevidst som Den, der var naadebestemt til at lade 
sin Hedningeart tages op i og adles åf Kristendommen. 
Han sagde engang til mig i sin Ydmyghed (thi ydmyg 
var han som Faa): „Jeg kan tidt komme til at tvivle om 
Naadens Liv i mig; men mit Slægtskab med mit Hedninge
folk er jeg sikker paa.“ Vi Andre, som kjendte ham og 
vare Vidner til hans Færden, vi tvivlede lige saa lidt om 
det Første som om det Sidste.

Som Prædikant var Melbye i høj Grad ejendommelig: 
jævn og dog dyb, varm og dog behersket *), med friske 
Tanker, hvori Man bestandig kunde høre Hjertet banke. 
Billedsproget brugte han sparsomt; men da slog det altid 
igjennem. Han var ikke særlig begavet med selvstændig 
poetisk Vingeflugt, men var i høj Grad modtagelig for 
Poesiens Syner, og jeg har neppe kjendt Nogen, der 
saaledes kunde lade sig løfte, ja, i lang Tid leve af og i 
et stort eller blødt digterisk Udtryk, især fra Gr.s Harpe
slag. Hvad han som Forkynder brugte af Syner, Billeder 
og Lignelser var hentet fra Bibelen, fra Folkesagn, danske 
Ordsprog og Salmesang. Og saa indgaaet var han med 
sit Folks Naturejendommelighed, at han ikke sjeldent be
nyttede sig af Nordens Gude- og Sindbilledsprog som

*) Jeg spurgte ham engang om, hvorledes han kunde paa sin Prædike
stol beherske sig saaledes, at han aldrig lod sig overvælde af sit 
eget Vidnesbyrd, selv naar det var varmest; han svarede: „Følel
sens Overmagt har jeg affundet mig med under Udarbejdelsen af 
min Prædiken hjemme.“
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Underlag for sin kristne Tanke. Der var og er Dem, 
som ikke ret kunne billige dette. Men mon det skulde 
være utilladeligere at anvende de Blomster, der er sprungne 
ud af Aandsnaturen i Folkenes Tanker og Længsler, end 
det er at hente Billeder fra den synlige Natur med dens 
Hav og Skov, Fuglesang, al dens Skjonhed og al dens 
Forvrængelse, og Det anker dog intet fornuftigt Menneske 
over, naar det da ikke er løse Blomster, der præsenteres 
os i de saakaldte Blomsterprædikener. Vor Herre Jesus 
forsmaar jo ikke saadanne. Og naar vi har et nordisk 
Sindbilledsprog saa dybt og højt, saa fuldt af Anelser og 
Længsler og Naturspaadomme med Fingerpeg paa, hvad 
Menneskehjertet forlænges efter og trænger til, — saa 
ved jeg ikke, hvad der skulde være til Hinder for, at en 
Prædikant tager dette Aandsstof i sin Haand og forklarer 
det i Kristendommens Aand, et Stof, der maa særlig til
tale og røre ved det Folkehjerte, hvorfra det har sit Ud
spring. Melbye kunde gjøre det dygtigt og klart, om han 
end ikke gjorde det ofte. I det Hele vidnede hans For
kyndelse om, at han talte ud af en dyb Livserfaring 
baade om Synd og Naade, og derfor ogsaa om en Om
gang med Gud i Tro og Bøn, der maaske ikke er 
almindelig.

Han var, hvad Man kan kalde en Grundtvigianer til
bunds. Han var mest af alle de Gr.s Disciple, som jeg 
kjender, saa at sige, en født Grundtvigianer. Mens, de 
Fleste af os Andre mer eller mindre, men altid har maattet 
igjennem kortere eller længere Kampe og Overvejelser til
egne sig vor Lærefaders mange store og omfattende 
Syner og kristelige Paavisninger, saa sprang, saa at sige, 
hver af Gr. udtalt ny Tanke ligesom Bladet i Skoven ud 
ved første Pust fra dennes Aand og Pen. Det var her 
ikke blind og trælbaaren Sværgen til Mesterens Ord; nej, 
Knoppen laa der svøbt i sit lette Hylster, rede til at udfolde 
sig i Lyset ved den første Luftning, medens den laa mere 
tilbagetrængt hos os Andre og behøvede længere Befrugt
ning og Tid for at blive klar for os. Og det var ikke
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blot Kirketanken i alle dens Forgreninger, der blev hans 
Sjæls Eje, eller bar ham og skinnede for ham i sit rige 
Farveskjær. Den Grundtvigske Betragtning af Menneske
li vet og Folkelivet fandt ham i Kraft af hans før paa
viste nordiske Grundnatur som Den, der fuldt kunde for- 
staa og bruge den. Som Præst gjorde den grundfaste 
Kirketanke ham til en sjelden troværdig Vejleder: der 
var en Sikkerhed og en Fasthed i hans Forkyndelse, en 
klar og gjennemsigtig Tilrettelægning af hvert enkelt 
Vidnesbyrds Momenter, og en Tilhører, der tilbunds for
stod sig paa, hvad en Prædiken skulde være, sagde en 
Gang til mig, efter at vi havde hørt Melbye prædike ved 
et Præstemøde: „Hvad siger Du? Det var Tøj, som kan 
holde.- Som Folkemand var han i god Forstaaelse med 
vort Folks Aandedrag og Hjerteslag, var hjemme i dets 
Levnetsløb, fuld af Haab til dets lykkelige Fremtid og 
kunde tale ud af dets Bevidsthed, skjøndt der her var en 
Svaghed hos ham i Forhold til Nutidens Folkebevægelse, 
som jeg siden skal omtale.

Melbye sagde engang til mig: „Jeg er ikke Tænker, 
og Jeg har kun havt 2 egne oprindelige Tanker i mit 
Liv.“ Ja, ganske vist, han var ingen systematisk Tænker: 
Systemets Snørliv har aldrig trykket ham; men alligevel 
var han en Livstænker, og jeg har ikke kjendt Mange, 
hos hvem et frisk Tankeliv sprudlede som hos ham. Det 
formelig ligesom myldrede frem i hans Tale med levende 
Tankeskud og oprindelige Lysglimt over et Menneskeliv 
i det Store og i det Småa, med klare Indblik i Kristen
dommens Dybder og over Slægtens Udviklingsgang, særlig 
i Fædrelandets Krønike, som i det enkelte Sjæle- og 
Hjerteliv. Det var usigelig velgjørénde og forfriskende at 
samtale med ham og tage et Bad i hans Tankestrøm. 
Og det var da ikke blot rigt og belærende, men altid liv
ligt og blandet med Lune. Denne hans Livlighed under 
Samtalen gav sig ogsaa Udtryk i hans udvortes Holdning; 
han kunde ikke godt sidde stille i Sofaen med En og 
veksle Ord om det, der fyldte ham, han maatte staa op

n. 9
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og vandre op og ned ad Gulvet, ja, stundom beklagede 
han, at han paa Prædikestolen var lænket fast til en 
snever Plads, hvor han ikke kunde røre sig; han ønskede 
snarere et lille Galleri at røre sig paa frem og tilbage, 
naar han talte til Menigheden. Et saare komisk Optrin 
var jeg Medspiller i under et Vennemøde i Kjøbenhavn, 
hvor han, Leth i Middelfart og jeg boede hos Grundtvig. 
En Aften, da vi vare gaaede i Seng, og det var sildigt, 
laa vi alle Tre i samme Værelse, mens Septembermaanen 
skinnede romantisk ned til os gjennem Vinduet. Inden vi 
gav os til at sove, kom vi, vistnok efter Initiativ af Melbye, 
ind i et for os interessant Spørgsmaal. M. kunde da ikke 
blive i Sengen, han stod op og tog sine Strømper paa, 
men vandrede ellers i bar Skjorte frem og tilbage i Stuen 
under sin livlige Deltagelse i Underholdningen. Maanen 
skinnede ind paa den i sin hvide Talar vandrende Skik
kelse og aabenbarede to latinske M’er (Mads Melbye) paa 
hans Strømper, der uvilkaarlig mindede Leth og mig om 
Mads Madsens Ord til Grete i „Kjærlighed uden Strøm
per“ : „Erindrer Du en Tid, da to latinske M’er Du 
syede paa mit Tøj?“ Den alvorlige Samtale krydsedes 
da af-en uimodstaaelig Komik, der bragte os To til at 
bryde ud i Latter, indtil vor Ven atter indtog sin Plads i 
Sengen; men senere maatte han tidt høre dette med 
denne Nattevandring og de to latinske M’er.

M. var, som Mange af os Andre, en Hader af det 
Navn „Sjælesørger“, som Præsten har faaet. Han sagde: 
„Jeg kan ikke sørge for min egen Sjæl, endnu mindre 
for Andres. Vi har kun én ret Sjælesørger, det er Hellig- 
aanden.“ Men som menneskelig og kristelig Raadgiver 
og Oplyser i vide Kredse var han ubetalelig, og de ere 
vistnok mange, der mindes ham med Taknemmelighed 
som Den, der kastede Lys og Varme ind i deres Sjæle, 
ja, og Trøst, naar „Hjertet sad mest beklemt.“ Men det 
undrede mig ikke lidet, at der i hans egne Sogne, hvor 
et saadant Vidnesbyrd som hans lød i nogle og tredive 
Aar, dog ikke kj endt es mere Virkning, end det syntes.
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Vistnok hængte største Delen af Befolkningen der som 
ogsaa i Omegnen ved den elskelige Præstemand, og det 
saas ved hans Baare, at han var elsket og højagtet som 
Faa; men atter siger jeg, det syntes dog langt mere som 
Folk emand end som Kirkemand, han var skattet. Det 
var vel her Tilfældet, som saa ofte har vist sig i Kirkens 
indre Historie, at han var mere en Saaprædikant end en 
Høstprædikant. Hvad han har udstrøet af Sæd i Asperup 
og Rorslev Sogne, det skal nok spire frem til Høst, og 
det skal sandes her, hvad Herren sagde: „En saar, en 
Anden høster“ (Joh. 4).

Han var en mageløs Familiefader og Husbond, ikke 
blot saaledes, at han i Kjærlighed var omhyggelig for 
Hustrus og Børns Velvære i timelig Henseende; men ikke 
mindst var han nidkjær for at meddele dem af Aandens 
Gaver, saaledes som de rigelig skjenkedes ham selv 
under hans Samliv med Gud, og ellers af Alt, hvad der 
mødte ham af Stort og Skjønt i Verden. Hans rige 
Tanke- og Aandsliv beholdt han ikke for sig selv i sit 
Studerekammer; men var der et Syn, en Kundskab, en 
dyb og rig Erfaring, der løftede ham, trøstede og glædede 
ham, da havde han ikke Ro paa sig, før han fik samlet 
sin Husstand omkring sig, især i Aftenstunden, og han 
kunde da med levende Røst meddele, hvad der havde 
grebet ham eller udvidet hans Blik for Guds Førelse, for 
Livets Gang og Historiens Erfaringer. Og det kan nok 
være, at han ogsaa her var mere en Sædemand end en 
Høstmand, og jeg er vis paa, at der hos hans kjære 
Efterladte er efter hans Bortgang vokset Spirer op, som 
ere sprungne ud af de Tanke- og,Hjertefrø, han havde 
lagt ned hos dem, er tændt Lys over Mangt og Meget i 
Kristen- og Menneskelivet, som de maaske kun dunkelt 
skimtede i hans levende Live, men som nu faar Klarhed 
i Kraft af det Ord, den elskelige Fader og Mand engang 
har talet til dem. — Ethvert ejendommeligt og aandsbegavet 
Menneske har gjerne en Yndlingstanke, som trænger sig 
frem ikke blot i Tide, men ogsaa ofte i Utide, en Yndlings-

9
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tanke, som søges virkeliggjort baade i Tale og Gjerning, 
og som Man leder om at finde Bekræftelse paa, især i 
de Aandsværker, der har Myndighed for Vedkommende. 
Der er vistnok kun meget faa Mennesker, der have fast
holdt deres Livsanskuelse saaledes, at alle Led i den har 
bevaret deres ligelige og forholdsmæssige Plads og Rum, 
uden at noget enkelt af dem har bredet og udfoldet sig 
i større Fylde end de andre. M. hørte nu ikke til denne 
sidste Klasse af Aandsmennesker, han havde ogsaa sin 
Yndlingstanke, og jeg fejler ikke, naar jeg siger, at 
det var Tanken om Folke englenes Virkelighed som 
Personer, der var for Guds Aasyn og betegnede det 
Maal, Gud havde sat for hvert enkelt Folk, det Maal, 
hvortil ethvert Folk skulde vokse op i Kraft af Kristen
dommen saaledes, at det kunde staa Maal med sin Folke- 
engel paa samme Maade, som hvert Menneske har sin 
Barneengel, der udtrykker Gudstanken med dette Menneske, 
den Engel, hvorom Jesus siger, at den „ser altid Faderens 
Aasyn i Himlen.“ Denne Yndlingstanke var stadig med 
stor Styrke oppe hos min Ven, og han var utrættelig i og 
klarøjet til at finde Vidnesbyrd om den i den hellige Skrift, 
vistnok ogsaa stundom der, hvor det i det mindste var 
tvivlsomt, at den fandtes. I Sagen selv var nu jeg og 
andreVenner ikke uenig med ham; kun syntes vi engang 
imellem, at han tillagde den for megen Vægt, og førte 
den tiere paa Bane end fornødent, samt gav den en 
videre Udstrækning end nødvendigt, og vi spøgede da 
sommetider med ham herom og spurgte ham, om han da 
ogsaa mente, at „Vends-Baag Herred“ (hvor hans Præste- 
gaard laa) havde sin særlige „Herredsengel“, eftersom 
han forekom os at gaa saavidt, at han var tilbøjelig til 
at tillægge enhver ejendommelig Fremtoning i Samfundet 
en saadan personlig Talsmand eller Repræsentant hos 
Gud. Denne Tanke var altid saa levende hos ham, at 
der kun behøvedes en lille Anledning for ham til at 
komme frem med den. Naturligvis er Dette ikke saa
ledes at forstaa, som om denne hans Forkjærlighed for
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denne Betragtning i mindste Maade forkrænkede hans 
Grundsyn paa Evangeliet og Naaden i det Hele: den store 
Forløsningstanke svævede stadig for ham som en Him
mel over alle andre Tanker; men han fandt i hint Syn 
et kjært lille Omraade, hvor han gjerne dvælede, og med 
hvilket han syslede i stille Timer og under vore Sam
taler. Det var jo ogsaa naturligt, at en Mand som han, 
der var en udpræget Folk emand med en brændende 
Kjærlighed til sit Folk, hvis Særstempel han bar i ud
mærket Grad, maatte, mer end det er Tilfældet hos de 
fleste Andre, føle sig drevet til at granske i Dybden, hvad 
et Folks Aand har paa sig at sige, Vilkaarene for dens 
Kraft og dens Betydning, ogsaa for Kristendommens 
Gang gjennem Folkene.

Hvad denne Sag angaar, var jeg altsaa i det store 
Hele enig med min Ven. Derimod var der noget Andet, 
hvorom vi maatte skifte mange Slag med hinanden, 
skjøndt altid i Kjærlighed. Han var En af dem, der tidlig 
stillede sig paa det menige Folks Side imod de højere 
Samfundsklasser, der ikke vare fri for at se ned paa 
Bondestanden, som uvægerlig skulde følge dem og ikke 
i de større Samfundsspørgsmaal maatte betræde andre 
Veje end deres. Og, naar Sagen saaledes saas i sin 
Almindelighed, da var jeg altid paa samme Side. Men 
under Anvendelsen af dette Grundsyn paa de bestemte 
for Haanden værende Forhold maatte vi tidt stille os for- 
skjelligt. Det kunde synes underligt, at han, som maaske 
mere end jeg bar vort Folks Præg og Stempel, under 
Udviklingen af vort Folkeliv ikke skarpere saa’ For- 
skjellen mellem det Folkelige og det Populære, end at 
han kunde holde sin Haand over og samvirke med det 
Sidste, selv hvor det var saare langt fra at svare til det 
Første, og at han kunde fremhjælpe det, medens jeg 
mente her at have klarere Syn og ikke vilde være med 
til at forplumre Forholdet ved at bidrage til, at det 
Masseagtige slugte det Folkelige. Og dog var det saa
ledes. Han sluttede sig straks til de gamle „Bonde-
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venner“, der førtes af I. A. Hansen og B. Christensen. 
Her kunde jeg ikke være med. Thi skjøndt ogsaa jeg 
mente, at Bønderne ikke mindst skulde være Fremtidens 
Bærere her i Danmark, saa havde jeg den Følelse, at, 
mens jeg vilde have det menige Folk op i en ædel Aands 
Strømgang, saa arbejdedes der i hint Parti, vistnok ube
vidst, men dog i Virkeligheden, paa at drage det menige 
Folk ned, idet Egenkjærligheden, Misundelsen, de ude
lukkende materielle Interesser ikke holdtes i Tømme, men 
blev indpodede af Flere af Førerne. Det samme gjentoges 
og gjentager sig endnu efter min Følelse i det saakaldte 
„Venstre“, og jeg har derfor aldrig kunnet slutte mig dertil, 
uagtet jeg fuldt vel erkjender, at der er Meget af det, Man 
kjæmper for paa denne Side, som jeg ganske kunde være 
med at stemme for, men ud fra en anden Livsegn end den, 
hvorfra mange af Venstres Talsmænd komme. Heri var 
M. og jeg forskjellige, han saa det ikke i samme Lys som 
jeg, og hans varme Kjærlighed til det menige Folk gjorde, 
at hans øje mindre klart opdagede Skyggesiderne end 
Lyssiden ved Kampen: Maalet, som stod bagved — 
Folkets Frigjørelse fra hæmmende Baands Tryk og fra 
en ufolkelig Styrelse, hvad enten den var i Hænderne paa 
en saakaldt Intelligens, der var udansk, eller i Hænderne 
paa den gamle aristokratiske Kreds, der var ligesaa 
udansk. Der var her hos M. et Misforhold imellem hans 
ægte Danskhed og hans bløde Sind, der saa’ altfor mildt 
paa Menigmand til at lade den Første (Danskheden) be
herske det Sidste (det bløde Sind). Kampen imod det 
ophøjede saakaldte Aands-, Penge- og Fødselsaristokrati 
var han med i af ganske Hjerte, og naar han hørte det 
saakaldte Folkepartis Talere i Rigsdagen og paa Møder, 
da undte han dette Parti Sejr uden, paa Grund af sin 
Kjærlighed til Folket, at mærke, at her blev der mang
foldig kjæmpet for at rejse et andet Tyranni i Folkets 
Navn, som ikke var et Haar bedre end det andet, fordi 
ogsaa det stilede mod et Klasseherredømme, alle Landets 
andre Folkelag skulde tjene under Trusel af ellers at er-
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klæres i Rigens Akt og frakjendes sit danske Navn. Og 
han, som aldrig selv kunde stride med giftige Vaaben, 
men hvis Kamp altid bar Præget af Ridderaanden, han 
var ikke altid i Stand til at opdage Giften i „Venstres“ 
Ord og Kampmaade, og om han end ofte maatte ind
rømme mig Berettigelsen af mine Anker over Partiets 
offentlige Færd, nænnede han dog ikke at træde op i 
den Kreds, hvor Man lyttede til hans Ord, og aflægge 
Vidnesbyrd imod det Uvæsen, der dreves. Han var ikke 
bange for at sige sin Mening overfor sine politiske Mod
standere, men var altfor svag overfor sine engang for 
alle af ham adopterede politiske Venner i det menige 
Folk. Derom faldt Talen ofte imellem os; men skjøndt 
det stundom var alvorlige Sammenstød, skiltes vi dog 
aldrig, og aldrig blev vort Forhold kjøligere, saaledes 
som det til min store Sorg blev imellem mig og min 
uforglemmelige Ven F. Boisen, fordi denne Sidste ganske 
anderledes gik op i „Venstre“ end M., der godt kunde 
taale, hvad B. ikke kunde, vistnok paa Grund af sit 
Forhold til flere af de Personer, der stode som større 
eller mindre Bannerførere for Bondepartiet i Danmark og 
Norge.

Der var et andet Spørgsmaal, som en Tid lang for
handledes imellem os, og hvori vi fra Først af vare af 
noget forskjellig Mening, men dog tilsidst kom til Enighed. 
Da dette Spørgsmaal i længere Tid har havt aktuel Be
tydning , navnlig indenfor den saakaldte Grundtvigske 
Kreds, og vistnok trænger til et klart Svar, fordi dets for- 
skjellige Besvarelse vil have ikke liden Indvirkning paa 
Forstaaelsen af Kristendommens Krav, og som Følge 
deraf paa den kristelige Forkyndelse — tror jeg det tjenligt 
at berøre det her, for om muligt at give et lidet Bidrag til 
Løsningen deraf. Der har, ikke uden ligefrem Paavirkning 
fra vor fælles Læremester, udbredt sig den Forestilling, 
at Kristus og hans Evangelium udelukkende kommer til 
os som en fremmed Gjæst, der beder om Husly i 
Ydmyghed hos os, uden at gjøre Krav paa nogen Ret til
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os og over os. Det er især et dejligt Digt af Gr., hvortil 
denne Forestilling, omend ej fuldt berettiget, støtter sig, 
og hvori Skjalden udtrykker sig saaledes herom:

Fuglen har Rede, og Ræven har Grav, 
Sneglen bær Huset paa Ryggen, 
Stodderen, han har kun Pose og Stav, 
leder om Lejet og Lykken, — 
saa gaar vor Herre med Naadens Ord 
husvild og fattig omkring paa Jord.

M. hørte til dem, som havde grebet denne Tanke 
med al sit Hjertes Inderlighed og prædikede ud af denne 
Betragtning med al den Varme, der var skjenket ham. 
Jeg kunde ikke helt dele denne Synsmaade med ham. 
Vel maatte jeg indrømme, at vor Herre Jesus kom, som 
om han kun var en Gjæst, o: han trængte sig ikke paa, 
vilde ikke bryde ind som den oprindelige, retfærdige 
Herre, der krævede Sit tilbage, ligegyldigt om det gaves 
ham frivilligt eller nødtvungent, fordi han vilde ikke have 
Trælle, men Børn og glade Tilhængere i sit Hus, og saa- 
danne kan han kun vinde gjennem den frivillige Tro og 
Kjærlighed, som ikke kan paatvinges; kom han saaledes, 
saa kom han som en Dommer til Fortabelse for os og 
ikke til Frelse. Men jeg gjorde gjældende, at han dog 
var Herren, som vi jo bekjende Tro paa i Daabens 
Pagt, og at han var ikke saaledes Gjæst, at han som 
Saadan havde fraskrevet sig sin Ejendomsret over vore 
Sjæle, saasandt de alle oprindelig vare skabte i ham, i 
Ordet, der er Gudsbilledet i os, og ere røvede fra ham 
af Fjenden, uden at han har anerkjendt Dennes Ret til 
det Røvede. Jeg henviste især til det Johanneiske Ord i 
Evangeliet: „Han kom til sit Eget; men hans Egne 
annammede ham ikke“ (Joh. 1); thi her siges det jo ud
trykkeligt, at han selv efter Menneskenes Fald er Herren, 
der kom for at gjenoprette sit Herredømme paa Jorden i 
Sjælene. Og deraf fulgte saa ogsaa, at, naar han 
„annammedes“, da viste han sig som Den, der vilde 
regere og strække sit Naadens Spir ud over Alt hos os
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til Oprejsning for det indre Menneske, til Dom og Ud
slettelse af alt det Fremmede, der kun havde hersket 
med Voldsmænds Ret, som var Uret. Saaledes bærer en 
Gjæst sig ikke ad, naar han modtages i et Hus; dér 
maa han underkaste sig Husets Orden, og kan ikke gjøre 
Krav paa selv at indføre en ny Orden. Det er let at se, 
hvilken Rækkevidde enhver Besvarelse af dette Spørgsmaal 
kan have: til den ene Side Fristelsen til at gjøre sin 
Kristendom til en blødagtig Ting, hvor Herren kun skal 
tjene og give Trøst og Beroligelse, ogsaa til at betragte 
Jesu Iboen hos os som noget sporadisk — en Gjæst 
bliver jo ikke altid i Huset — til den anden Side: Følel
sen af, hvilket Ansvar Man paadrager sig ved at afvise 
ikke en Gjæst, men sin virkelige Herre og Husbond, og 
Maneisen til, naar han er „annammet“, at være ham tro 
og lydig i Kjærlighed og vogte sig for at sætte sig op 
mod denne sin Herre og lukke andre Smaaherrer ind, 
som skulle dele Herredømmet med ham — altsaa Maneisen 
til Alvor, ikke Trældommens, men Kjærlighedens Alvor og 
Helliggjørelsens.

Disse Ting afhandlede Melbye og jeg ofte; tilsidst 
blev vi dog enige, idet han indrømmede, at der let kunde 
fremvokse en Misvisning af den ensidige Fremhæven af 
Jesus som „Gjæst“, baade med Hensyn til Menigheds
livet i det Hele og til Vidnesbyrdet i Kirken, og jeg 
naturligvis maatte samstemme med ham deri, at Dette 
med Jesu Herredømme i os ikke maatte udarte til et 
Lovens Evangelium, men at just saaledes naaede han til 
sin fulde Ret, idet netop Vor Herres Jesu Herredømme 
over os bestaar først og fremmest deri, at han tjener os 
saaledes, at vor Tjeneste for ham er denne, at vi give 
ham Lov til at tjene os, hvori baade er Evangeliets Alvor 
og dets fulde, salige Glæde og Trøst.

Men, idet jeg skriver om disse Ting, føler jeg Trang 
til at berøre et Andet, der ved Tankeforbindelsen er kom
met op i mig, og som ogsaa er af stor Betydning, mener 
jeg, for en ret Forstaaelse af de Troendes Forhold til
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Kristendommens dybeste Mysterium. Det har jo været 
almindeligt at kalde dem, som gaar til Alters i Menig
heden, „Gjæster ved Herrens Bord“. Man behøver kun 
at læse de Tusinder af Præstevidnesbyrd i Almuens Skuds- 
maalsbøger for at overbevises derom; thi dér ender det 
næsten altid med: „Han (hun) var da og dér en Gjæst 
ved Herrens Bord“. Og i Skriftetaler og Prædikener samt 
i daglig Tale vrimler det med disse Udtryk om Alter
gangen. Men saaledes skulde det jo ikke være. En 
Gjæst kommer og gaar, og har ikke hjemme i det Hus, 
han gjæster. Ja, vistnok, de mange, mange Navnkristne, 
der aarligaars knæler ned deroppe i Koret, kunde nok 
kaldes saaledes, skjøndt det her maaske kan siges, at de 
slet ikke komme ind i Lønkamret, hvor Herren mætter og 
stiller Tørsten hos sine Venner, de kommer og gaar, 
deres Hjem er jo i Verden, og naar de gaar bort fra det 
Hellige, da vende de tilbage som fra et Gjæsteri til deres 
gamle Hus derudenfor. Men at anvende Ordet paa dem, 
der virkelig i Aand og Sandhed høre Herren til, der 
virkelig har deres Hjemsted i den hellige, almindelige 
Kirke, og som Husets Børn gaa til Bords med alle de 
andre Husfæller — det er saare forkert, og hint Udtryks 
Almindelighed beviser kun, hvor fremmed Bevidstheden 
er om at være overgangen fra Døden til Livet, Bevidst
heden om, at Man befinder sig ikke blot til Søndagsbrug, 
men til Hverdagsbrug i Guds Menighed, ikke som Frem
mede og Udlændinge, men som faste Borgere og Beboere 
i Himmeriges Rige paa Jorden — hvor fremmed den er 
blevet for os.

Som Forfatter var M. ikke meget frugtbar. Hans 
Gave laa i Lighed med Henrik Steffens — naturligvis paa 
Afstand fra den store Romantiker — i den Magt, det 
levende Ord paa hans Læber havde til at vække og op
friske Menneske- og Kristenlivet hos modtagelige Sjæle. 
Han har udgivet adskillige enkelte Prædikener og ind
rykket nogle Artikler i forskjellige Blade, som jo snart 
ere glemte; men en større Bog har. han dog sendt ud i
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Verden, og den opvejer mange andre Bøger — det er 
hans „Fortællinger af Kirkehistorien“, som i flere Oplag 
ere gaaede ud over Danmark og Norge, ja, ere naaede 
til Sverig. Det er en Bog, der har alle Mærker af sin 
Forfatters Tankerigdom og klare Blik paa Aandslivet og 
dets Vilkaar i livlige, betagende Skildringer af kirkelige 
Tilstande og kristelige Personer; den har stillet en dyb 
Trang i den nordiske Menighed efter Kundskab til Kirkens 
Levnetsløb, og den hører til de boglige Arbejder, som 
ville overleve Døgnet og kunne gaa fra Slægt til Slægt 
uden at forældes, fordi de bære Troens og Aandens 
Præg.

M. plejede gjerne at sige om sig selv, at hans Livs
løsen kunde indbefattes i 3 M.er (M M M), som han mente 
ogsaa antydedes i hans personlige Slægtnavne M(ads), 
M(aalø, hans Moder var født en Maalø) og M(elbye). Han 
udlagde det saaledes: „Mild, munter, modig“. Og mild 
det var han, der var altid Solskin i hans Følge; munter 
var han til Gavns, en Munterhed ikke fad og indholds
tom, men fuld af Liv, lyse Tanker og Lune. Hvad 
Modigheden angaar, havde den efter min Mening en Be- 
grændsning og maatte have en nærmere Bestemmelse. 
Han var modig til at bekjende sin Kristentro blandt Ven
ner og Fjender, og gav her aldrig en Tomme efter over
for Verden; han var ogsaa modig overfor sine folkelige 
Modstandere, og firede aldrig for dem. Men derimod 
var han, som sagt, ikke ret staalsat overfor det menige 
Folk; her ømmede han sig ved at træde fuldt støt og 
alvorligt op, naar disse eller deres Ordførere forløb sig 
og forsyndede sig mod Retfærdighed, Kjærlighed og 
Sjælsadel; han lod dem ikke noksom føle, at her kunde 
de ikke gjøre Regning paa ham. Det kom af hans før 
omtalte bløde Folkesind, der hindrede ham i at se helt 
klart paa den Ufærd, hans elskede „Folk“ kunde gjøre 
sig skyldig i; selv hvor han saa det, nænnede han ikke at 
slaa til. Ved hans Jordefærd blev saa godt som i alle 
Talerne over ham dette tredobbelte M stærkt fremhævet.
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Jeg, som ogsaa talte ved hans Baare, kunde ikke ube
tinget hævde det sidste M i min Skildring af ham. Men 
jeg tvivler alligevel ikke om, at der var Ingen af de kjære 
Venner, der den Dag bevidnede ham deres Kjærlighed 
og Taknemmelighed, som følte dybere end jeg, hvad vi 
havde tabt ved hans Bortgang, heller Ingen, der taknem
meligere følte, hvad vi og ikke mindst jeg havde vundet 
ved hans Liv og Vandring iblandt os. Gud være priset 
for, at han førte mig sammen med denne Ven og lod os 
samleve med hinanden den lange Række af Aar!

Ludvig Helveg. Ham traf jeg første Gang hos 
Dr. K. Rørdam i Frederits. Da jeg saa’ ham siddende 
i Sofaen, var jeg uvis om, hvorvidt han var en gammel 
Mand eller et ungt Menneske. Det Sidste var jo Til
fældet; men der var Noget ved ham, som nok kunde 
fremkalde Uvisheden. Hans usædvanlig lyse Haar syntes 
næsten at være hvidt som paa en Ældre, og der var et 
saa modent Præg paa hans Aasyn, noget saa Alvorligt 
og Tankevægtigt deri, at det nok kunde foranledige en 
Fejltagelse. Ved at komme nærmere opdagede jeg dog 
snart, at han hverken var gammel i Aar eller af Sind, ja, 
at der ved Siden af det ualmindelig Udprægede hos ham 
ogsaa fandtes et Ungdomsudtryk saa ungt, at det næsten 
tydede paa noget Barnligt: et rent og uskyldigt Ynglinge- 
aasyn. Denne Blanding i hans udvortes Udseende var, 
som jeg siden kom til at sande, et legemligt Billede paa 
hans hele aandelige Væsensindhold: en tidlig vakt Alvor 
og Aandsbestemthed, forenet med et oprindeligt og umid
delbart Ungdomsvæld i hans Sjæl. Der var allerede den 
Gang hos uenne unge Mand paa 24 Aar for længere Tid 
siden foregaaet et Valg, der havde sat ham paa Mand
domsposten. Han har fortalt mig, at han alt som Skole
discipel i Odense var bleven grebet af Gr.s aandelige 
Kjæmpeskikkelse og Opraab til Folk og Kirke, og at han 
alt da havde sagt til sig selv: „Jeg vil hellere staa imod
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den hele Verden med Gr. som hans Væbner, end sværge 
til nogen anden Fane“. Men trods dette tidlige Alvorsvalg 
var han aldrig, og blev han aldrig, gammelagtig, frem
med for Ungdommens Liv og Friskhed, om han end ikke 
nogensinde fandt Behag i lette og indholdsløse Forlystelser, 
og vistnok hverken i Tanke eller Forhold kunde lade sig 
drage bort selv kortvarig fra, hvad der var Grunddraget 
i hans Væsen. Han var en sjelden ren Natur; alt 
Plumpt, Raat og Usædeligt vendte han sig bort fra med 
Væmmelse, og, selv naar Talen faldt paa noget Saadant 
under en kristelig Forhandling, der gik ud paa at finde 
Midler mod det Kjødelige og Grimme og standse dets 
Giftstrøm, der vilde ødelægge Menneskelivet — kunde 
han kun med Overvindelse tage Del deri, fordi hans Sjæl 
ikke uden Pinsel kunde dvæle ved Saadant. Engang, da 
i et Præstemøde Prostitutionsspørgsmaalet blev bragt paa 
Bane, og hvad der kunde gjøres for at modarbejde denne 
Kræftskade paa Samfundslegemet, udbrød han midt under 
Forhandlingen: „O, lad os være fri for at tale om dette 
Skidt!“ Han vilde nok være med til at handle i denne 
Sag; men Talen derom var ham uudstaaelig, naar den 
fortsattes i længere Tid.

Det varede længere Tid efter vort første Møde hos 
Rørdam, inden vi igjen kom sammen; jeg tror ikke, det 
skete før i Halvtredserne i Kjøbenhavn. Der kom vi i 
noget nærmere Forhold til hinanden, og jeg lærte der i 
højere Grad at skjønne paa ham og hans Begavelse som 
Menneske, Kristen og aandfuld Videnskabsmand.

Det var først, da H. blev Præst i Odense (jeg tror 
1856), at jeg traadte i Venskabsforhold til ham. Han 
havde gjennemgaaet mange Skuffelser forinden. Hans 
Ungdomsmaal var at blive Lærer ved Højskolen som 
Kirkehistoriker; men han led bitre Ydmygelser under sin 
Stræben efter at blive det. Ganske nær syntes han at 
være ved Maalet, da der var en Vakance ved det teolo
giske Fakultet i Kristiania; men i det yderste øjeblik blev 
Tyskeren Caspari foretrukket for ham, trods næsten
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bindende Tilsagn fra Myndighederne i Norge. Siden blev 
der en Plads ledig ved Kjøbenhavns Universitet, og H. 
konkurrerede dertil, men blev tilsidesat for Hagen, der 
ikke kom ham nær i aandfuldt Syn paa Historien; det 
kom sagtens af, at han som Grundtvigianer var en Torn 
i øjet navnlig paa H. N. Clausen, der dengang næsten 
var Enehersker ved Fakultetet, og blev støttet af Biskop 
Mynster, som var en ligesaa ensidig og bitter Modstander 
af hans Aandsretning. Det var med dyb Smerte, H. 
maatte sige Farvel til sin Ungdoms lysende og vinkende 
Haab. Da var der en anden Stilling, der forekom ham 
tilfredsstillende, og som han derfor attraaede at opnaa. 
Han havde sat en Sag i Gang og arbejdet ihærdig med sit 
trofaste og varme Sind paa dens Virkeliggjørelse, ja, var 
iblandt Dem, der havde bragt den til Sejr. Det var Op
førelsen af en ny Kirkebygning i Hovedstaden, der i høj 
Grad trængte til flere Gudshuse, som han viede sine 
Kræfter, og Johanneskirken derinde staar som et Vidnesbyrd 
ogsaa om denne hans Stræben. Det var da hans ønske 
at kunne blive Præst ved denne Kirke, og han havde al 
Udsigt til at opnaa denne Stilling; men atter blev han 
forbigaaet, da det kom til Stykket. Det havde nu været 
menneskeligt, om han var bleven fyldt med Bitterhed over 
alle disse ufortjente Tilsidesættelser; men som det sker 
med de ægte udvalgte Sjæle, blev han kun mildere og 
ydmygere under alt Dette, og aldrig hørte jeg — vist 
heller ikke Andre — en skjærende Tone af Vrede imod 
dem, der havde beredet ham hine Skuffelser. Jeg tror, 
det var et ikke lidet Tab for det teologiske Studium hos 
os, at H. ikke blev Professor. Biskop Mynster skriver 
vel om hans Konkurrence i et Brev til sin Kollega Bram- 
mer i Aarhus: „H. viste sig saa blottet for Kundskaber 
og Talent, at han ikke bør tænke paa at gaa den akade
miske Vej.“ Men jeg mener, at Biskoppen her mere 
karakteriserer sig selv end H. Det kan gjerne være, at 
Denne endnu dengang stod tilbage med Hensyn til Kund
skabsmængden; men han havde det, der er endnu mere
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fornødent i en Stilling som den omtalte, og Noget, der er 
meget større end, hvad Man kalder „Talent“. — Kundskab 
kan erhverves ved Flid — og denne skortede det ikke 
paa hos H. — og udvortes Talent til en sleben Frem
stilling gjør ikke Sagen klar. Men H. havde en Aand, 
der kunde • og vilde svæve over Kundskabsstoffets tobu 
vabohu, som Kirkehistoriens Meddelelse ved Universitetet 
længe havde savnet, og som kunde blæse Liv og bringe 
Sammenhæng mellem Begivenhedernes brogede Mang
foldighed. Han havde Naadens Gave til at kunne, hvad 
Mynster selv frakjendte den foretrukne Hagen: „ransage 
Guds Dybheder“. Hin Ytring af Mynster godtgjør kun 
yderligere, hvad saa godt som alle hans efter hans Død 
udgivne Efterladenskaber giver altfor mange Vidnesbyrd 
om, nemlig, at han selv var hildet i snevre „Partihensyn“ 
og i sin Vrede mod den ham modsatte Aandsretning. Det 
har ikke bidraget til for Efterverdenen at overlevere et 
særligt tiltalende Billede af den særligt fejrede Biskop: 
hans „Meddelelser om mit Levnet“ , hans efterladte 
Brevveksling og Uddrag af hans Dagbøger og nu dette 
sidste Brev i teologisk Tidsskrift — er en ikke liden 
Plet paa hans Minde. Det har været en Bjørnetjeneste 
imod ham at drage Saadant frem for Lyset.

At H. var i Stand til baade at samle det kirke
historiske Stof igjennem et aandfuldt og dette Stof be
herskende Kildestudium og at fremstille det i Livets Lys, 
har han godtgjort ved sin „den danske Kirkes Historie“, 
et Skrift, der ikke er overgaaet af noget andet paa det 
danske Sprog. Hans dybe Syn paa Kristendommens 
Brydning med og Gjennemtrængelse af den nordiske og 
danske Folkelighed er mesterligt og uden Sidestykke hos 
os. Thi som han var en Kristen af ægte Art, saaledes 
var han ogsaa dansk tilbunds. I denne sidste Henseende 
var han forskjellig fra Broderen Fr. Helveg, der, som før 
sagt, var anlagt paa tysk Naturgrund. Jeg tænker, at 
han igjennem sin Moder, som var fra Sønderjylland, men 
ogsaa opdraget paa Tysk, har længere ude havt sin Rod
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i den danske Folkegrund, og at denne danske Slægtarv 
var falden i hans Lod. Ogsaa det danske Lune eller 
Humor var ham medfødt. At høre ham i Foredrag med 
den alvorligste Mine at kaste godmodige og dog skjærende 
Strejflys over det Bestaaendes, især Statskirkeliges, Brøst og 
Forvrængetheder, kunde være kosteligt. I daglige Forhold 
var en mild Alvor Særkjendet for hans Væsen. Kun naar 
en Anden, der var mere naturlig oplagt til at spøge og 
bringe det Komiske frem, var til Stede, kom det barnligt 
Oprindelige frem hos ham, og det var da ofte rigtig vel- 
gjørende at faa ham med paa Lystighedens Strøm, hvor 
han da ogsaa gav sit Bidrag til en kortvillig lettere 
Underholdning. Men bedst var det dog at sidde med 
ham i alvorlig Samtale, og lade ham udvikle sine Tanker 
om dybere Spørgsmaal og da navnlig om kirkehistoriske 
Gjenstande. Naar han da under Ordvekslingen sad der 
og med sin ene Haand stadig purrede op gjennem sit 
lyse, men tynde Haar, gled den ene friske oprindelige 
Tanke frem efter den anden, og Man gik altid beriget fra 
en saadan Samværen med ham. At disputere var imid
lertid ikke hans Sag, og gjorde Man Indvendinger, kunde 
han stundom ikke møde dem øjeblikkelig; men hans Syn 
blev staaende — der var kastet Tanker ind i vedkom
mende Sjæl. Han var en forunderlig lys Sjæl baade 
udvortes og indvortes, alene at se ham var en Glæde og 
Berigelse; thi Renhed, Sandhed og Rodfæstelse i en stor, 
skjøn Livsanskuelse traadte En imøde fra hans Frem
træden. Og naar jeg nu efter hans Bortgang sysler med 
hans Minde, er det, som om han stod foran mig og ser 
med sit milde og klare øje paa den gamle Ven, og mit 
Hjerte takker ham tusindfold for, hvad han var for mig 
i en Række, af Aar baade i Glæde og i Sorg.

Jeg skal ikke nærmere omtale L. Helveg som Prædi
kant. Det er gjort udtømmende og vistnok sandt af En 
af hans stadige Tilhørere i Odense i L. Schrøders Levnets- 
tegning af ham. Kun dette: han bares, forekommer det 
mig, mer end almindelig af Aandens Vinger under sin
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Forkyndelse af Ordet. Struktur og egentlig leddelt Tanke
bygning med tilsvarende Udvikling skulde Man ikke søge 
i hans Prædiken — det var som en ustandselig Aands
strøm, der bølgede frem, saa ustandselig, at det sagdes 
om ham, at der hverken var Komma, Semikolon eller 
Punktum i hans Tale; det var Bølgeslag, der fulgte Bølge
slag, og hvad der maaske var det Bedste her, var Synet 
af ham paa Prædikestolen: saa helt fyldte Aanden hvert 
Træk, hver Mine og hver Fold i hans Aasyn, at han tidt 
formelig lyste under sit bevingede Ord. Det Samme gjen- 
tog sig, naar han hjemme eller andetsteds var stærkt op
taget af det Emne, han kom ind paa — jeg har neppe 
kjendt Nogen, der som han fik Aandsudtrykket i sit Ydre 
saaledes til at smelte sammen med Bevægelsen i hans 
Indre. Hans Organ var derimod i sig selv haardt og 
disharmonisk; første Gang, Man hørte ham, kunde det 
skurre i Øret; men dette glemtes snart for Ordet, der ud
gik fra hans Mund, og hans Menighed sagde ofte, at de 
ikke vilde være denne hans ru Stemme, der var bleven 
dem saa kjær, foruden.

Der blomstrede en levende Menighed op omkring 
ham i Odense, der hidtil kun havde givet svage Livstegn, 
og næst efter Vartov var der vist ingen Kirke, der kunde 
fremstille en saadan troende Forsamling, som den lille 
Hospitalskirke i Fyns Hovedstad, en Kreds, der fyldte 
den, og hvor Salmen klang liflig, og varme Hjerter lyttede 
til Ordet, som lød fra den aandfulde Præsts Læber. Og 
Hjemmene bar Vidnesbyrd om, at det var ikke blot en 
Søndagstjeneste, hvorved Man affandt sig med sin Kristen
dom, men at det var et Liv, der var kommet i Bevæ
gelse. Som saakaldt Sjælesørger var Helveg mindre 
skikket til at gjøre Fyldest: der var en vis Blufærdighed 
hos ham, der altfor meget forbød ham at udtale sig for 
den Enkelte i Enesamtale, og han sørgede dybt over, at 
han ofte gik til og fra Syge og Bedrøvede, uden ret at 
kunne lukke op i Ordet for det rige Livsvæld, der sandelig 
var tilstede hos ham. Derimod var hans Præstegaard et

II. 1O



146

søgt og paaskjønnet Samlingssted for Mangfoldige, der 
navnlig paa en vis Dag i Ugen saa en stor Kreds af 
Mænd og Kvinder fylde den store Lejlighed, og hvor H. 
ret var i sit Es, naar han der blev ført ind i eller selv 
førte ind i Samtaler om almindelig menneskelige, kriste
lige og folkelige Emner, som af ham bleve belyste i 
smaa Foredrag, medens der afvekslende lød Sang, som 
han var en Elsker af, skjøndt han ikke selv kunde 
synge.

Han var en sjelden arbejdsfør Mand, der kunde være 
paa Færde fra Morgen til Aften og næsten ikke trættedes, 
naar han kun kunde faa sin faste, rolige Søvn om Natten. 
Foruden sin præstelige Gjerning, som naturligvis optog 
det meste af hans Tid, kunde han sætte flere almene 
Foretagender i Gang, og støtte Andre, dels ved virksom 
Hjælp i Gjerning, dels ved Foredrag i Foreningerne. 
Iblandt de Interesser, han viede meget af sin Kraft, nævner 
jeg saaledes hans i lang Tid styrende Deltagelse i Arbejdet 
for den Dansk-Amerikanske Mission, samt hans virksomme 
Optræden som Foredragsholder i flere af Odense Bys 
Foreninger til Oplysningens Fremme. Foruden denne 
mere udadvendte Virksomhed fandt han Tid til at sysle 
med sin Videnskab, hvorom hans danske Kirkehistorie, 
der for største Delen udkom, medens han var Præst, 
vidner, ligesom han i „Nordisk Maanedsskrift“, af hvilket 
han var en af Udgiverne, gav flere værdifulde Afhandlinger, 
blandt Andet ogsaa en Fremstilling af de nordiske Myter 
eller Gudesagn, der i flere Henseender afvinder disse en 
ny og interessant Side. Ogsaa til „Dansk Kirketidende“ 
leverede han Bidrag, og udgav adskillige Smaaskrifter, 
deriblandt en fortrinlig lille Bog imod Biskop Martensen, 
der havde angrebet Gr. og dennes Syn. Dens Titel er: 
„Om Gr.s sære Indfald“, en Bog, der godmodigt skjærende 
blottede Biskoppens sære og uholdbare Standpunkt i 
denne Sag. Jeg véd, at Gr. ansaa’ denne lille Bog for 
at være blandt det Bedste af Det, der var kommet frem
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til Hævdelse af hans Betragtning. H. havde en mer end 
almindelig Forstaaelse af denne vor Kirkehøvding.

H. var Grundtvigianer — ikke af den „strenge 
Observans“; thi han bevarede altid sin egen Oprindelighed, 
og var langt fra Udenadslæsning af Gr., — han havde lært 
ham indenad — men af det reneste Vand, som Man siger; 
der var vist ikke Mange af Gr.s Disciple, hos hvem „Ordet af 
Herrens Mund“ var blevet saaledes: „Aand og Liv“ som 
hos ham. Men det var ikke blot i Spørgsmaalet om For
holdet mellem Ord og Skrift, han delte den saakaldte 
kirkelige Anskuelse, men ogsaa da, naar Talen var om 
Frihed, Præstefrihed og Afskaffelse af Lovgivningen an- 
gaaende tvungen Ægteskabsindvielse af Præsten for 
Folkekirkens Medlemmer, og alt Andet, der som stats
kirkeligt Arvegods endnu bestod med Tvangsret i det 
Kirkelige , uden at kunne hjemle sig grundkristelig Ret i 
den hellige, almindelige Kirke. „Frihed for Alt, hvad der 
stammer fra Aand“ — det var ogsaa hans Løsen. Han 
var en varm Ven af vor Grundlov med dens Gave af 
borgerlig Frihed, men kunde sørge, naar han saa', at 
denne Frihed blev taget forfængelig, og Næverne vilde 
tiltage sig Enevælden paa Lovgivningsomraadet. Naar 
han saa’ saadant, kunde han tale skjærende Ord. Jeg 
hørte ham engang sige: „Man taler om, at det „forenede 
Venstre“ hænger sammen som Ærtehalm. Der er dyb 
Selverkjendelse i dette; thi der er megen Halm, men 
ingen Ærter“. Ved en anden Lejlighed benyttede han 
Herrens Ord om Figentræet, hvorpaa han kun saa Blade 
og ingen Frugter, og sagde: „Der er Blade (Aviser) nok 
hos os, men ingen Frugter“. I det Hele var han ikke uden 
en lun Vittighed. Ved et Møde i Odense, der var ind
varslet af Ministeriets Tilhængere, for at vedtage en 
Adresse til dette, hvori det takkedes for dets Nedgangs- 
Politik (1861), der for os Andre stod som en stadig 
Gliden nedad Skraaplanen under de idelige Indrømmelser 
til Slesvig-Holsten og Tyskland — var der en højærværdig

I o*
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Taler, der imødegik Hel veg og mig, som begge oppone
rede mod Adressen, og sagde til os: „Det er ingen Sag 
at komme med Vittigheder“. Da raabte Helveg til ham: 
„Saa kom med én!“ Taleren, som ikke var begavet i 
den Retning, kastede kun et bistert Blik til Afbryderen; 
men Vittigheden udeblev.

Som Medlem af vore Præstemøder var H. ubetalelig. 
Vi havde dannet et engere Konvent med Deltagere fra alle 
Fyns Egne. Det var i sin Tid meget talrigt, skjøndt det 
fra Begyndelsen hovedsagelig kun bestod af Grundtvigske 
Præster; thi der kom i Aarenes Løb bestandig Flere af 
denne Retning til Stiftet. Det bestaar endnu, men har 
ikke mere det bestemte Præg som tidligere. De gamle 
Stiftere og første Medlemmer ere dels døde, dels bort
flyttede ; men endnu er det for en stor Del et kjært Sam
lingssted for mange Præster, som prædike for og gaa til 
Alters med hverandre, og hvor kirkelige samt Tidens 
Spørgsmaal blive drøftede. Her var H. trods sit stilfær
dige Væsen paa en Maade Sjælen i Forhandlingerne. Her 
følte han sig rigtig vel tilpas, naar han sad i vor Midte, 
hvor han elskedes og agtedes af os Alle, og kunde fra 
sit Forraad baade af Kundskab og Tankeliv meddele os, 
særligt i Foredragsform, hvad der laa ham paa Sinde. I 
Debatten siden efter, var han, som sagt, ikke i samme 
Grad paa sin Plads; men han har kastet mange Lystanker 
og gode Frøkorn ud iblandt Præsterne i F'yn, og hans 
lyse, milde Skikkelse bredte tidt ligesom Giands over os, 
naar hans Aasyn gjennemskinnedes af det indre Liv i 
hans Hjerte. Og naar jeg nu sidder her, og gjenkalder i 
Mindet de mange, mange Timer, hvori L. H. har traadt 
mig aandelig nær, og med sit Ord og med sit øje har 
rørt ved det Inderste hos mig — da sender jeg ham en 
kjærlig og sanddru Tak for, hvad han har været for mig, 
mens jeg takker Gud for, at han førte vore Veje 
sammen.

Saa kom den lange Tid, hvori H.s Na tur stjerne 
var i Nedgang, medens visselig hans Na ad es stjerne var
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i stadig Opgang. Det kjendtes af os efter en Udenlands
rejse, han gjorde i Begyndelsen af Halvfjerdserne, at der 
var gaaet noget i Stykker hos ham, og en Benskade, der 
tilstødte ham, syntes os at svække hans Hjernes Virk
somhed. Han, som ogsaa før stundom havde kunnet 
være noget distrait og aandsfraværende, blev det nu 
hyppigere. Hans Hukommelse tog stærkt af, og han 
havde mer og mer ondt ved at finde Ord for sin Tanke. 
Det var rimeligvis Blødhed i Hjernen, der var Skyld deri. 
Efter et ihærdigt og trofast Arbejde i Herrens og vort 
Folks Tjeneste slappedes nu hans Arbejdskraft, og vi 
forudsaa næsten alle, at fra nu af vilde hans Liv være 
en Skumring. Det var rørende smerteligt at være Vidne 
til, hvorledes han, tidt næsten krampagtig, klamrede sig 
til Haabet om, at det skulde blive bedre: han vilde ikke 
slippe sin Gjerning ; hans Bøn var nok stadig denne, at 
Herren vilde komme ham til Hjælp og give ham sin 
Manddomskraft tilbage. Ja, jeg véd, at han i det Mindste 
engang paa Prædikestolen — thi han blev ved at prædike 
— ligefrem forlangte af Gud, at han maatte rejse ham 
op igjen: „Jeg er jo dog din Tjener, og jeg vil gaa i 
dit Ærinde“; men det skulde ikke være saaledes. Lidt 
efter lidt maatte han, som altid havde forkyndt Ordet frit, 
kun baaret af Aanden, ordret læse sin Prædiken op af 
Papiret, ja, maatte tilsidst læse „Fadervor“, „Troens Ord“ 
og Nadverordene op; fordi det hændtes ham, at han 
ellers kunde standse midt i Bønnen og Indstiftelsens Ord, 
idet ligesom Alt var taget fra ham. Men Et blev ikke 
taget fra ham: Guds usigelige Naade i Jesus Kristus 
Vor Herre, og jeg tænkte tidt, naar jeg i denne Tid saa 
ham: han prædikede alligevel — thi en saadan lys, from 
Personlighed, en saadan Skikkelse, hos hvem et velsignet 
Skjær havde lagt sig over Aasynet, ja, med den bøjede 
Gang i Ydmyghed og Taalmod — det er en Opbyggelse 
af ædel Art. Vemodigt, men skjønt var det at se, hvor
ledes hans Menighed med dobbelt Kjærlighed omringede 
sin Præst i disse Aar; naar Man blot kunde faa Lov til
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at se ham paa Prædikestol og ved Alter, ja, selv efter at han 
havde faaet Kapellan, se ham sidde i Kirken, da var Man 
næsten fuldt tilfredsstillet. Imidlertid raadede jeg og Andre 
med mig ham, at han, før det skete, skulde nedlægge sin 
Hyrdestav. Vi tog maaske fejl; men vi troede, at Vor 
Herre altfor tydeligt havde sendt ham Bud om, at han 
afløste ham fra denne Post. Indtil det Sidste holdt han 
da fast paa sin Gjerning, skjøndt han ikke kunde tale ved 
en Ligbaare, uden at læse op af Papiret. Men endelig 
maatte han give tabt, begjærede sin Afsked, og bøjede sig 
uden Knur, men med usigelig Ydmyghed i Guds Villie. 
Jeg var tilstede hos ham just den Dag, han modtog det 
officielle Budskab om, at hans Afskedsbegjæring var be
vilget. Et helt langt og sjeldent velsignet Arbejde i 
Herrens Tjeneste var afsluttet, og det var smerteligt at 
tænke paa for os Alle. Men selv var han stille og mild, 
og meldte mig det med sagte Røst, der gjengav hans 
Sjæls dybe Bevægelse, skjøndt han ikke kunde finde klare 
Ord, men famlede efter dem.

Ved Afskeden med Menigheden i den lille Hospitals
kirke, hvor hulkende Mænd og Kvinder og dyb Smerte 
i alles Aasyn gav Højtideligheden et for mig uforglemme
ligt Præg, var jeg ogsaa til Stede og talede til min kjære 
Ven mit sidste Kjærlighedsord tilligemed hans Kapellan 
Koch, Pastor Hey fra Alminde og Pastor Leth fra Middel
fart. Usigelig gribende var det, da Helveg, som ikke 
kunde holde nogen Afskedsprædiken, dog tilsidst traadte 
frem i Kordøren og vilde i det mindste for sidste Gang 
lyse Herrens Velsignelse over sin dyrebare og trofaste 
Menighed. Men han kunde ikke, Hukommelsen svigtede 
ham, saa selv disse faa Ord blev borte for ham. Da 
lagde Pastor Koch sin Arm om den udtjente Præsts Hals 
og lyste Velsignelsen i hans Sted, og jeg tænker, at 
Ingen af de Tilstedeværende nogensinde glemmer dette 
Øjeblik.

Han skulde da bryde op fra Odense for at drage til 
et Hjem i Kjøbenhavn, som stod færdigt til ham og hans



151

trofaste Søster, Henriette, som siden hans Hustrus Død 
havde været hans Huses gode Engel. Vognen holdt for 
Døren, og H. stod rejseklædt med Rejsetasken i sin Haand, 
rede til at sige de Venner Farvel, som havde samlet sig 
om ham til Afsked. „Nu er jeg rejsefærdig“, sagde han. 
Det var de sidste Ord, han talte. Og de havde en endnu 
dybere Betydning, end nok han og de Andre anede. Ja, 
han stod færdig til den sidste store Rejse. Vor Herre 
havde gjort ham færdig og iført ham den gode Rejse
dragt, Troens Retfærdighed. Han segnede om og ud- 
aandede kort efter med et forklaret Smil i sit Aasyn.

Det var den sidste Naade hernede, Gud skjenkede 
ham, at han gik bort der, hvor han havde levet og 
vidnet om Livet i Gud, en Naade mod ham, at han ikke 
skulde henleve et Skyggeliv paa et fremmed Sted, en 
Naade mod hans Menighed, der beholdt hans Støv hos 
sig. Aaret efter rejstes der en Mindestøtte over den tro 
Tjeners Grav.

Men jeg kan og skal ikke slutte denne min Skildring 
af L. Helveg og hans Virksomhed, uden at nævne hans 
Hustru, Elisabet Luun, som i over 25 Aar var hans tro
faste Livsledsagerinde. Hun var en stille Kvinde, der bar 
Sanddruhedens usvigelige Stempel i sit Aasyn og i sit 
Væsen og Fremtræden. Jeg kjendte hende ikke saaledes 
som Andre, der have givet hende det enstemmige Vidnes
byrd, at hun varen højsindet Kvinde med Tro og Kj ærlig
hed, en velsignet Værtinde og godgjørende, hjælpsom i stor 
Udstrækning med Raad og Daad. Hun led i flere Aar af 
en ulægelig Sygdom, som længe kastede Skygger ogsaa 
over hendes Sjæleliv, men gik bort i Lyset af Guds 
Naade.

Nu hviler de Tvendes Støv ved hinandens Side paa 
Kirkegaarden; men deres Liv er „ej en Saga blot“, der 
forsvinder, den fortsætter sig i Manges Sjælesage, som 
H. og hans Hus satte i Bevægelse til et Liv i Jesu Tro 
og Naade.
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K. F. Viborg og E. Mau.

Jeg stiller disse To sammen, ikke just paa Grund af 
deres indre Naturslægtskab, men snarere fordi de som 
saare forskjellige kunne i nogen Maade belyse hinandens 
Ejendommelighed.

Den Førstnævnte af disse to Mænd og Præster var 
en saare livlig Personlighed; det sprudlede og glimtede 
bestandigt for ham, og han gav sig hen til saa at sige 
Drøftelse af alle Emner, der kunde komme paa Bane. 
Han var i sin Ungdom traadt frem som Kunstkjender 
og var som Saadan kjendt og just ikke skattet af 
Malerne, hvis Billeder paa den aarlige Udstilling han 
i vore Dagblade ledsagede med kritiske Bemærkninger, 
der just ikke altid faldt i deres Smag. Han havde ogsaa 
som Kandidat disputeret for Magistergraden ved Universi
tetet over en Afhandling, hvis Gjenstand var den nordiske 
Mytologi. Den blev temmelig ublidt bedømt af Professor 
Hagen; selv har jeg ikke læst den. Men dansk begej
stret var han hele sit Liv — det Store i det Nordiske 
havde han Syn for, men ikke-i samme Grad for det Dybe. 
Men han blev Præst i Rynkeby i Fyn, og fra nu af var 
han dette med Liv og Sjæl. Hans Prædikemaade var 
ejendommelig og for visse Sjæle gribende; i Rynkeby 
slog den dog ikke an, medens han trindt om i Stiftet var 
en velkommen og skattet Gjæstetaler ved gudelige For
samlinger og andetsteds. Ogsaa i folkelig Retning traadte 
han op paa Møder, og Man hørte ham gjerne. I Slagelse, 
hvorhen han kaldtes som Dr. Rudelbachs Eftermand til 
Præst ved St. Mikkelskirken, samlede han især i Begyn
delsen en stor og taknemmelig Menighed, og dér kulmi
nerede hans Virksomhed til Velsignelse for Mange.

Han havde med sin livlige Aand en Tilbøjelighed til 
at overflyve sit eget Standpunkt, var ikke fri for Over
drivelse og for at tro sig kommet videre, end han og vi 
Andre i Virkeligheden vare naaede til, og det baade i 
sin Prædiken og i sin Fremtræden under vore Forhånd-
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linger, især i vore Konventer. Men her var han ret 
istand til at bringe Røre og sætte Problemer under Debat; 
han satte tidt Sagen paa Spidsen og mødte da ikke sjelden 
alvorlig Modsigelse fra de roligere og klarere Medlemmer. 
Men han var i høj Grad godmodig og i Grunden ydmyg, 
saa det aldrig kom til slemme Rivninger og altid endte i 
broderlig Kjærlighed. Han havde en Drift til viden
skabelig Erkjendelse ogsaa af Kristendommen, og her 
indviklede han sig ikke sjeldent i uklare Fantasidrømme. 
Men altid kom der glimtende Tankelyn frem, som da 
igjen ofte slukkedes og forsvandt. Jeg sammenlignede 
ham engang med en Størrelse paa et andet Omraade: 
Tscherning, der i det Politiske kunde kaste geniale Strejf
lys paa Gjenstandene under sine lange Taler — Strejflys, 
der igjen tabte sig i en Ordstrøm, der ikke oplyste, men 
snarere forvirrede Tanken. Viborg vilde raade den 
teologiske Gaade ogsaa med sin Tanke; det kunde han 
naturligvis ligesaa lidt som nogen Anden. Men midt under 
hans formentlige videnskabelige Begrundelse kom der 
ofte skjønne Tros tanker frem, som holdt os skadesløse 
for, hvad dunkelt der kunde være i hans Udvikling. Han 
var ikke uden Lærddom, besad ikke faa Kundskaber af 
forskjellig Art, og var saare flittig i sit Studerekammer. 
At han var grundig hjemme i den hellige Skrift og for
stod at udlægge den med Troens Varme, derom vidner 
et større Værk: hans Fortolkning af de fire Evangelier, 
som har været og er en kjær og hjælpsom Vejleder til 
Bibellæsning, ikke blot for Lægfolk, men ogsaa for Præster. 
Hans Skrift om „Højsangen“ har bragt os et nyt Syn 
paa denne saa forskjelligt bedømte og fortolkede Bog i 
g. T.; der er noget genialt Friskt i hans Hævdelse af den 
Mening, som findes i den, og som, hvis den kan slaa 
igjennem, vil med et Slag fjerne alle hidtil tilsyneladende 
Vanskeligheder ved dens Fortolkning.

Hvor højt denne levende Aand kunde stige i sin 
ærlige Fantasistyrke, hvor han ikke altid havde fast 
Fodfæste i Virkeligheden, fik vi, hans Venner, stundom at
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mærke. Saaledes engang, da Spørgsmaalet var paa 
Bane om Bønnen i Jesu Navn og Forjættelsen om 
dens ubetingede Opfyldelse. Han paastod, at Man 
kunde bede om hvad som helst i Jesu Navn bog
staveligt efter Herrens Ord i Evangeliet; medens 
vi mente, at det kunde Man ikke, fordi Jesu Navn ikke 
saaledes kunde føjes til hvilket som helst, eller, med andre 
Ord, fordi Man ikke kunde faa Jesus til at bede med os 
om, hvad som helst vi fandt paa, hvorimod Man ganske vist 
kunde bede om hvad som helst og faa det opfyldt, naar Man 
saaledes bad i Jesu Navn, at han kunde være med og var 
med; thi det var Betingelsen. Man kunde dog ikke bede 
f. Eks. i Jesu Navn om at faa en Frakke i Morgen. 
„Hvad siger I da“, svarede han, „om den Bøn at faa 
Storken til at bygge paa Taget af min Præstegaard? 
Det har jeg gjort i Jesu Navn, og det blev mig skjenket“. 
Saaledes gik han paa en vis Maade tilbunds i denne 
Sag. Han blev dog engang smertelig skuffet til stor 
Anfegtelse for sig. Han havde søgt et Præsteembede i 
Sjælland, og han havde, sagde han, bedet i Jesu Navn 
om, at det maatte blive ham givet. I al den Tid, der gik 
hen inden Afgjørelsen, levede han i den fulde Forvisning- 
om Opfyldelsen. Da blev en Anden kaldet, og En af 
Vennerne tog straks hen til ham, for at være ham til 
Trøst, da han kunde vide, hvor haardt dette Slag vilde 
blive ham. Viborg var ogsaa, da han kom, helt for
tumlet og i Virvar med sig selv om sit Forhold til Hevren, 
og det lykkedes først efterhaanden at berolige ham, ved 
at overtyde ham om, at i det Mindste her havde han 
været i en Vildfarelse, og at hans Bøn ikke havde været 
i Jesu Navn, skjøndt han havde ment, at den var det.

Her vil jeg forsøge en lille Udtalelse om dette Spørgs- 
maal i det Hele. Der er i den sidste Tid kommet Tanker 
op, som staa i Forbindelse med vor hele Oplysnings
tilstand, hvorunder mer og mer en Stræben og Drift efter 
at afkaste Avtoritetens Baand gjør sig gjældende. Saa-
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ledes i Politiken, saaledes ogsaa i Kristendomsopfattelsen. 
Man rokker ved den hellige Skrifts ubetingede Gyldighed 
for kristne Mennesker, stiller sig, som Man siger, „frit“ 
over for den og lader sit indre Lys (den lille Praas) af- 
gjøre, hvad Man vil anerkjende, og hvad Man har Lov 
til at forkaste i dens Meddelelser. Man gaar til dens 
Læsning som til Læsningen af enhver anden Bog. For 
at bevise dens Fejlbarhed og Umulighed som kristelig 
Myndighed for Kristne, har Man blandt Andet peget paa, 
at den lover de Troende Evnen til at gjore Mirakler. Der 
staaer jo skrevet som Vor Herres Jesu eget Tilsagn: 
„Disse Tegn skulle følge dem, som tro: i mit Navn skulle 
de uddrive Djævle, de skulle tale med nye Tunger, de 
skulle tage paa Slanger, og dersom de drikke nogen For
gift, skal det ikke skade dem, paa de Syge skulle de 
lægge Hænder, og de skulle helbredes“ (Mark. 16). Da 
denne Mirakelgave nu ikke findes i Kristenheden, siger 
Man, saa kan et saadant Tilsagn ikke stamme fra Herren 
selv, altsaa ikke fra den guddommelige Sandhedskilde, og 
Skriften, som beretter os saadant, er da en Bog, der maa 
underkastes Kritik og finde sig i, at Man ikke lader den, 
men Livets Lys i sig selv raade for, hvad der er sandt i 
den eller ikke. Der er stor Uklarhed og en god Portion 
Selvtillid i dette Raisonnement. Jeg skal her se bort fra, 
at Man gjør sig det saare let med Kristendommens 
Mirakelkraft. Der har vistnok aldrig været nogen Tid i 
de kristne Aarhundreder, hvori der ikke er sket de Undere, 
som nævnes hos Markus. Men selv om de ikke ske, saa 
er dette nok Tilfældet, ikke fordi hint Løfte er uholdbart 
og aldrig er blevet givet af Herren, men fordi de Vilkaar, 
hvorunder Løftet er givet, ikke har været tilstede, Vilkaar, 
som ligefrem nævnes ved Løftets Givelse. 1 hi Herren 
siger paa det anførte Sted: „De, som tro“, og „i mit 
Navn“. Det er Vilkaaret: Troen paa Miraklets Mulighed 
og Tilstedelighed og Mirakelgjerningens Fuldbringelse i 
Jesu Navn. Hvor disse Vilkaar fattes: hvor enten ingen 
Tro paa Underet findes, eller hvor det ikke gjøres eller
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kan gjøres i Jesu Navn, fordi Han ikke kan være med, og 
Man derfor savner Troens Vished i sin Sjæl, der sker 
intet Mirakel; det sker ikke, fordi Vilkaaret, Forudsætnin
gen, er der ikke. Vi Kristne kunne være visse paa, at 
det er. et tilfulde vederheftigt Udsagn af Herren, at, kunne 
vi i Troen sige til Bjerget: „Loft Dig op, og kast Dig i 
Havet“, da skulde det ogsaa ske. Men Vilkaaret, Tro 
paa, at det kunde og vilde ske — hvem af os har den? 
Man mindes uvilkaarlig den Fortælling om en skikkelig 
Bondemand, der kom til Biskoppen og spurgte: „Kan jeg, 
naar jeg tror, faa denne økse til at flyde ovenpaa Van
det?“ „Ja“, svarede Bispen, „naar Du tror“. Der blev 
hentet en Balle Vand, og Bonden sagde: „Nu tror jeg 
fuldt og fast, at denne Økse skal ikke gaa til Bunds, men 
svømme ovenpaa“. Og dermed lod han øksen falde i 
Vandet; men den sank øjeblikkelig. Da udbrodden gode 
Mand: „Ja, A tvivled minsæl nok om det“. Ja, det var 
Sagen — han troede ikke, og kunde ikke tro det, der
for skete det ikke. Nej, hin Paastand om Bibelens Upaa- 
lidelighed og derfor Ugyldighed som Avtoritet for Kristne 
skal i det Mindste ikke kunne godtgjøres af hin Tale om 
Miraklernes Umulighed, en Tale, som kun vidner om et 
overfladisk Syn paa den hellige Skrifts Dybder. Man 
maa ikke tage haand fast, men aandsfast paa de 
hellige Skrifter.

V. var en trofast Ven og Kammerat, djærv og uden 
at gaa af Vejen for Modstand fra de officielle Avtoriteter, 
hvor han mente sig i sin gode Ret, og han var altid rede 
til at vedkjende sig sin Ven lige tvertimod Myndighedernes 
Angreb paa denne. Saaledes fulgte han med mig 1851 
til hint Møde i Stige for at modarbejde Baptismen, som 
der gjorde Propaganda. Det var jo imod Sognepræstens 
Forbud, vi holdt dette Møde, og vi bleve af ham anklagede 
for Bisp og Ministerium. Bispen med Provsterne erklæ
rede sig imod os, og Regeringen gav os en „Næse“. 
Men V. og jeg gav den Erklæring, at vi baade som 
danske Borgere, som Kristne og som Præster i Folkekirken
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maatte være berettigede til at møde i et privat Hus uden 
Mundkurv, og at vi ikke kunde give det Løfte herefter 
at undslaa os for at komme til Hjælp, hvorsomhelst man 
kaldte paa os for at faa et Ord at høre, Man trængte til. 
Man sagde, at denne lille Begivenhed gav Stødet til, at 
Sognebaandet løstes et Par Aar derefter. Nej, V. var ikke 
forknyt og trak sig ikke tilbage fra at staa Last og Brast 
med sin kristelige Kammerat, naar Denne havde en Haands- 
rækning behov. Saaledes heller ikke, da jeg havde faaet 
min Afsked og var paa en Maade sat i Band af Ministe- 
steriet og Biskoppen næsten som en Kætter, hvis Daab 
og Embedstjeneste var uden Gyldighed i Folkekirken. 
Han mødte paa Pletten, da vor Valgmenighedskirke i Rys
linge blev indviet og læste da i Kordøren til Indgang, 
skjøndt han jo vidste, at dette Skridt vilde blive betragtet 
som en Helligbrøde af det stive Statskirkevæsen, som hans 
egen Biskop var en formaaende Talsmand for. Han fik 
da ogsaa en alvorlig Næse ligesom Helveg og andre 
Præster, der havde taget Del i Handlingen. Og her skal 
saa ogsaa hidsættes et lille Træk fra denne Begivenhed, 
et Træk, som paa den ene Side viser V.s Frejdighed til 
at staa for Skud og paa den anden Side hans naive og 
godtroende Natur. Foruden den ministerielle fik han 
særlig en Tilrettevisning fra Biskop Martensen, fordi han 
uden Rejsetilladelse havde vovet sig udenfor Stiftet for at 
være med at indvi Nazaretkirken. Han svarede derpaa, 
at der ikke havde været Tid dertil; men dernæst benyttede 
han Lejligheden til at give Bispens Praksis med at uddele 
Rejsetilladelse til Præsterne en lille Næse, samt give ham 
en Anvisning paa, hvorledes der ved en saadan Sag for
mentlig burde forholdes fra Bispekontoret.

Man kan tænke sig, hvorledes den højkirkelige Mar
tensen har taget imod en saadan aldeles abnorm Til- 
kjendegivelse, et saadant Raad i en Embedserklæring fra 
En af sine Præster.

Vi skiltes imidlertid efter nogle Aars fortroligt Samliv, 
da V. flyttede fra Fyn til Sjælland; engang imellem be-
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søgte vi hinanden, og altid var han den samme livlige 
og aandsbevægelige Mand, hvis Nærhed virkede for
friskende paa mig. Hans sidste Aar vare trange og sørge
lige. Han blev lamslaaet paa Sjæl og Legeme, vistnok 
af samme Sot, der nedbrød Helvegs Kraft. Mens Helveg 
bevarede sin Stilhed og Mildhed til det sidste, blev V. med 
sin livlige Natur urolig og stundom ude af Stand til at 
styre sig selv. Saa bukkede han under, men udtalte i et 
lyst øjeblik paa sin Sotteseng til en Ven, der besøgte 
ham: „Vor Herre glemmer ikke sin gamle Tjener“. Nej, 
det har Vor Herre ikke gjort. Han har samlet ham der, 
hvor alle ærlige Tjenere trods al deres Skrøbelighed skulle 
af Naade nyde den evige Glæde.

E. Mau var en Modsætning til Viborg. Medens 
denne let og frejdigt bevægede sig i sin Aandssfære, 
var der noget Tungt og Ubevægeligt hos Mau. Viborg var 
aandsanlagt, Mau derimod mere tungt naturbestemt, og 
han tabte aldrig dette Præg, selv efter at han var bleven 
en alvorlig Kristen — der var i hans Kristendom Noget, 
jeg fristes til at kalde et materielt Element. Den Ene var 
Grundtvigianer, den anden halv Pietist og halvt ensidig 
Luthersk. Det kjendtes i hans Forkyndelse, der med al 
hans Alvor og Ærlighed ofte var noget triviel og skole
mæssig uden Sving, skjondtMan godt følte, at Troen var 
ham en Hjertesag, og at han selv afgjort havde givet 
sig Herren i Vold. Forskjellen imellem disse Mænd viste 
sig ogsaa i deres boglige Frembringelser. Viborg var 
ikke ualmindelig frugtbar som Skribent eller Forfatter. 
Men hvad han kastede sig over som Stof for sin skriftlige 
Virksomhed, var altid Noget, som satte hans Tanke evne 
i Bevægelse: et nyt Syn paa det Foreliggende, som i hans 
Bog om Højsangen og i hans Skrift om vor „Kirkenød“, 
eller en ny indgaaende Behandling helst af et kristeligt givet 
Stof, som i hans Fortolkning af de fire Evangelier. Mau, 
hos hvem et oprindeligt Tanke væld ikke var tilstede, ka-
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stede sig derimod i sin saare omfangsrige Produktion 
især over Historiens Enkeltheder: Fortællinger fra Menig
hedens større eller mindre Oplevelser, Levnetstegninger af 
bekjendte kirkelige Personligheder eller Samlinger af for 
ham betydningsfulde Udtalelser fra forskjellige kristelige 
Mænd („aandeligt Skatkammer11). Nogen ejendommelig Be
handling af dette Stof laa ikke for ham, og naar han 
gjorde Forsøg derpaa, lykkedes det ham sjeldent. Der
imod greb han ofte heldigt, naar han forelagde Læsever
denen en Oversættelse af Opbyggelsesboger fra Tysk, eller 
han gav en Fremstilling af den kirkelige Udvikling i Sve- 
rig med Schartau som Midtpunkt; men altid var han den 
ærlige og godmodige Ven, der med stor Taalmodighed 
fandt sig i Vennernes tidt noget nærgaaende Spøg med 
hans Særheder og hans formentlig stundom uheldige Virk
somhed som Skribent. Saaledes naar Man spøgende sagde 
til ham, at Man hellere vilde have Del i hans timelige 
end „aandelige Skatkammer“ (han var nemlig en velstaa- 
ende Mand). Han kunde da selv briste i hjertelig Latter 
og blev slet ikke fornærmet. Men nogen gjennemgribende 
Indvirkning paa ham var der ikke at tænke paa, og naar 
man troede: nu er han overbevist, kom han med en 
Ytring, der godtgjorde, at han stod akkurat paa samme 
Sted, hvorfra man havde villet rokke ham; men naar En 
eller Anden spurgte ham, til hvilken kirkelig Retning han 
hørte, svarede han gjerne: „Jeg er Mau“. Men han var 
en nidkjær Præstemand og altid rede til at aflægge Vid
nesbyrd om sin Tro paa Herren. Han beskæmmede os 
Andre med sin Ihærdighed i, hvad Man kalder Sjælesorgen, 
skjøndt han drev den paa en temmelig sær Maade. Han 
havde hver Uge udset Mandagen til at gjøre Menigheds
besøg, og valgte da i en af Sognets større Landsbyer at 
tage den ene Husrække for sig den ene Dag og den 
anden Dag den næste. Der var en Slags materiel Regel
mæssighed i hans Fremgangsmaade.

Jeg lærte ham først at kjende paa et Missionsmøde 
i Vejle, hvorfra vi fulgtes ad til en Herregaard ved Hor-
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sens, hvis Ejer levende havde sluttet sig til den kristelige 
Vækkelse der paa Egnen. Paa Dennes Tilskyndelse gjorde 
Mau og jeg en lille Tur til en Nabopræstegaard, i den 
Hensigt at give Præsten der, som var en god Mand, men, 
som Herremanden sagde, ikke levende i Troen, et Stød 
til at blive det. Dette var Noget for Mau; jeg havde dog 
en Følelse af, at Saadant vilde være en Tillavning og 
ingen sund Maade at drive Omvendelsesværket paa. Det 
gik da ogsaa kun kummerligt med denne Tendensrejse. 
Vi kunde slet ikke komme til at slaa ned, og da Præsten 
i sin Have paa et Spørgsmaal om en Nabobys Beliggen
hed pegede ud i en vis Retning og sagde: „Den ligger 
Pokker i Vold derhenne“, stødte Mau mig paa Armen 
og rystede betydningsfuldt paa Hovedet. Nu havde han 
faaet nok, opgav Manden, og straks derefter tog vi bort 
med uforrettet Sag. — Nej, saadan mekanisk Gjerning, 
formentlig i Aandens Navn, beviste kun en Skjevhed i 
vor Tankegang. Man omvender ikke et Menneske i Kraft 
af en forudfattet Beslutning. Det er nok kun, naar Sjæl 
møder Sjæl, og Gud giver Naade og Tilskyndelse dertil, 
at Ordet kan gjøre sin Virkning.

Mau var en godgjørende Mand; men han var noget 
pedantisk og nøjeseende med sine Pengesager. Han 
gik altid med en lille Nøgle i Lommen, som han under 
Samtalen gjerne tog op og legede med imellem Fingrene. 
Vi spøgte da med ham og ønskede at eje den Nøgle for 
at kunne faa Del i Pengekassen, hvortil vi mente, den 
hørte. Stundom advarede vi ham da imod, at hans 
Hjerte ogsaa skulde komme til at ligge i Pengekassen. 
Men selv brugte han denne Nøgle til at lukke Kassen op 
for dem, som trængte, og for Det, han gjerne vilde under
støtte og ophjælpe, f. Eks. Missionssagen m. a. Men paa 
den anden Side var han saare nøjeregnende med at ind
kræve sit eget Tilgodehavende, og om det saa var nogle 
faa Skilling, En eller Anden havde glemt at tilbagebetale 
ham, skulde han ikke glemme det, men krævede ved Lej
lighed sin Rettighed. Deraf kom det, at der var Mange,
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der tillagde ham Mammonskjærlighed. Men det var en 
stor Uret; thi, som sagt, han kunde give store Summer 
ud med et godt .Hjerte, og jeg maa vidne, at han flere 
Gange var mig en redebon og rundelig Hjælper ud af 
Pengenød, som hyppig hjemsøgte mig.

Vort indbyrdes Forhold var — paa enkelte Rivninger 
nær — i det Hele kjærligt og broderligt, skjøndt vi jo med 
vor meget forskjellige Ejendommelighed aldrig kom til 
fuld Forstaaelse og Fortrolighed. Men uden Forbehold 
tiltalte vi hinanden ikke altid paa den æstetisk skjønneste 
Maade. Da jeg havde faaet min Afsked som Præst i Rys
linge, mødte jeg ham kort efter i Kjøbenhavn paa GI. Torv. 
Han raabte da overlydt til mig: „Du er jo gal, saadan 
som Du bærer Dig ad“. Jeg svarede: „Ja, det er ikke 
ualmindeligt, at de virkelig Gale tro, at de fornuftige 
Mennesker er gale“. Han morede sig over detteSvar og 
lo af alle Kræfter.

Imidlertid indtager Mau en hæderlig Plads i vor nyere 
Menigheds Udvikling. Han sluttede sig med stor Iver og 
Kjærlighed til den Opvækkelse, der fandt Sted i Trediverne 
og Fyrrerne, og som gav sig Udslag i de gudelige For
samlinger, hvor han længe var en sejvskreven Ordfører i 
sin Kreds. Og han var flittig, som jeg sjelden har 
kjendt nogen Anden, altid beskjeftiget ude eller hjemme 
og optagen af sine literære Interesser. Der ligger vist 
en stor Mængde Samlerstof af forskjellig Art tilbage efter 
hans Død.

Mau var først Præst i Sjælland, siden i Skjellerup i 
Fyn, tilsidst i Farum i Sjælland, blevRd. af svensk Vasa- 
orden, af Dannebroge og af den franske Æreslegion, det 
Sidste paa Grund af sine Fortjenester ved Indsamlingen 
til Forplejning af de franske Krigsfanger fra 1870. Sine 
sidste Aar tilbragte han i Kbhvn. som afskediget Præst 
og under stor Skrøbelighed. Der besøgte jeg ham nogle 
Maaneder før hans Død. Det var kjendeligt, at han bar 
paa sin Helsot, og han var i Gudsfrygt fattet derpaa. 
Han modtog mig med det gamle broderlige Venskab og 
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talte gudhengivent om sin snarlige Bortgang. Men ogsaa 
nu fornegtede hans underlige, næsten massive Naivetet sig 
ikke. Vi talte om Sygdom og dennes mer eller mindre 
smertelige Beskaffenhed. Da udbrød han: „Ja, men min 
Sygdom er dog den ubehageligste, Man kan tænke 
sig“. En Dødssygdom under Kategorien „Ubehagelig
hed“ er der noget uvilkaarligt Komisk i. Vi sagde hin
anden Farvel med fuld Vished om, at vi sidste Gang 
saas i dette Liv, og han med sin ærlige kristne Tro er 
forvist „faret vel“.

Idet jeg her kun skal nævne nogle andre fynske 
Præster, med hvem jeg kom i livlig Berøring, men som 
mer eller mindre have holdt sig i Fjernhed fra det offent
lige Liv og derfor ikke her skal fremhæves, skjøndt de 
efter Evne og Stræben ikke staar tilbage for andre mere 
fremtrædende Personligheder, — gaar jeg over til at skildre 
en Mand, jeg kom i særligt Forhold til, og som stadig 
mer og mer er traadt i Forgrunden under den kirkelige 
og folkelige Forhandling, ikke mindst i sin Stilling over
for Valgmenigheden i Ryslinge, hvorfor jeg ikke kan for- 
bigaa ham, naar jeg vilde gjenkalde mine Livsoplevelser. 
De Præster, jeg saaledes i Forbigaaende skal nævne, ere 
følgende: Brandt i Ollerup, en Mester Ole Vind i sin 
Kreds, med stærke Aandskræfter og dygtigt Tankeliv, 
Leth i Middelfart, en højt begavet Mand, hvis faa skrift
lige Smaaværker vidne om dybe Indblik i Naadens 
Rige og i Skriften, og hvis ualmindelige Veltalenhedsart 
jeg senere skal komme tilbage til ved at stille ham sam
men med en anden Ordets Tjener, Kisby i Avnslev, en 
stille, varmhjertet Mand, der med ikke store Naturgaver 
var udrustet med ikke smaa A and s gaver. Strøm 
i Marslev var og er en mer end almindelig dygtig 
Præste-Personlighed og har som Rigsdagsmand indtaget 
en ægte dansk og ridderlig Plads i sund Friheds-
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Retning. Den elskelige Provst Knudsen i Gislev maa 
jeg ikke glemme.

Valgmenighedens Dannelse.
Joh. Clausen blev min Eftermand i Ryslinge efter min 

Afskedigelse 1865. Selv havde jeg søgt at gjenindsættes 
som Præst og var altsaa Clausens Medansøger. Man 
undrede sig over dette Skridt og ikke mindst over, at jeg 
kunde være saa enfoldig at tro paa Muligheden af, at 
Regeringen, der havde fjernet mig fra mit Embede, 
skulde kunne’ erklære denne Gjerning for uveder
heftig ved at slaa en Streg over den som uholdbar. 
Dette mit Skridt var dog dybt begrundet i min Betragtning 
af Stillingen i det Hele og af mig selv og mit Forhold 
dertil. Selvfølgelig var jeg ikke blind for, at det for 
Mennesker maatte synes ikke blot usandsynligt, men saa 
godt som umuligt, at der kunde foregaa en saadan Sving
ning i Regeringens Forhold. Men det var mig om at 
gjøre for min egen og for Sagens Skyld at forsøge, hvad 
jeg kunde, for at jeg kunde have den Bevidsthed, at jeg 
havde af al min Evne søgt at forebygge et muligt Brud 
i den danske Folkekirke, og at jeg kun, tvunget dertil imod 
min inderste Lyst og Begjering, maatte vove at indtage 
en Stilling, hvis Følger kunde blive skjæbnesvangre for 
Menigheden. Jeg stod nemlig overfor det Dilemma: enten 
bøje mig for Magtens Afgjørelse og forlade Hjorden — 
eller danne en Frimenighed og driste paa Herrens Hjælp 
alene, trodsende Alt, hvad der afden nøgterne Forstand kunde 
siges derimod. Det Første kunde jeg ikke, da det kom til 
Stykket, ihvorvel Kjød og Blod inderlig gjerne havde gjort 
det — det Andet saa jeg var en farefuld Vej. Var jeg 
og Menigheden modne dertil, eller var der ikke Fare for, at 
vi kunde komme til at gjøre Herren Skam ved at begynde paa 
Noget, vi ikke vare voksne? Jeg maatte have den Beroli
gelse, at jeg havde gjort mit Yderste for at undgaa 
alle Fremtidens Farer og vise Regeringen og Alle, som
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kunde og vilde se, at det var langt fra min Lyst at for- 
aarsage Forstyrrelse og Rivninger; derfor maatte jeg til
byde Folkekirkens Styrelse en Udvej fra Det, jeg vidste, 
Man mindst af Alt ønskede eller havde tænkt skulde blive 
Følgen af det Skridt, der var gjort. Thi jeg havde Grund 
til at tro, at Man ansaa det for en tom Trusel, naar jeg 
sagde, at en fortsat Vedligeholdelse af det engang Paa
begyndte (min Afskedigelse) vilde medføre, at der dannedes 
en Frimenighed i Ryslinge. Man mente ikke, at jeg havde 
en Menighed i Ryggen, der var fast bestemt paa at følge 
mig udenfor den officielle Samfundsorden, hvis Man neg- 
tede mig at indtræde i min gamle Stilling sbm Sognepræst 
i Ryslinge. Det negtedes mig jo, og jeg maatte da med 
Frygt og Bæven gjøre, hvad jeg gjorde; thi jeg kunde 
og turde jo ikke ved at svigte Menighedens Krav til mig 
lade det faa Udseende af, at jeg saa paa Forholdet imel
lem Præst og Menighed som et Forhold, der kunde 
løses af en hvilkensomhelst Regering ved et Magtsprog 
(uden Lov og Dom). Ministeriet kunde fratage mig min 
Sognepræstestilling, fratage mig Præstegaard og Tiende, 
men ikke mit almindelige Kald af Herren som Ordets 
Tjener; thi dette Kald, denne Beskikkelse havde ingen 
jordisk Magt givet mig. Saa skete det da, at Skridtet 
gjordes, og vor Herre holdt naadig sin Haand over os, 
da det skete, og Sagen udvikledes saaledes, at Byrden 
blev ikke tungere, end at den kunde bæres, og Farerne og 
Fristelserne ikke lokkede os ud paa Udskejelsens Vej. 
Og hertil bidrog uberegnelig den Lystanke, som skjenke- 
des mig, og hvorom jeg før har fortalt: at vi besluttede 
for ingen Pris selv at træde ud af Folkekirken, skjøndt 
jeg jo kom til et staa i en Undtagelsesstilling i 2^2 Aar. 
Men det skal dog ikke dølges, at naar senere Valgmenig
heder have dannet sig, da har de ikke havt den Vanske
lighed, den Frygt og Bæven behov, som vi, der brød 
Banen, uden at nogen Lov beskyttede os — vort 
Værn var, at ingen Lov forbød os det — thi disse 
senere frie Menigheder er traadte ind under en Lov af bc-
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skyttende Art. Men hvad jeg her siger, det være 
sagt til Herrens Ære; det var ikke os, det var Ham, 
som bevarede os fra de Yderligheder og den Forvrængelse 
i Sværmeri eller Trods og Hovmod, som kunde synes at 
ligge saa nær;

Der var efter Sigende kun tre Ansøgere til Ryslinge 
Kald, og Ingen af dem kunde Ministeriet bruge i dette 
særegne Tilfælde. Regeringen lod mig igjennem Kultus
ministeren, Rosenørn-Teilmann, sige, at kun under Forud
sætning af, at jeg offentlig bad Kongen om Forladelse og 
tilbagekaldte mine Ord i Rigsraadet, den vedkommende 
Sag angaaende, kunde min Ansøgning om Embedet 
muligvis komme i Betragtning. Dette kunde og vilde 
jeg ikke, og da Man til min Eftermand søgte om en 
dygtig Præst, der havde vist, at han kunde samle en 
Tilhørerskare om sig, for at lamslaa min Indflydelse i 
Ryslinge og Omegn, maatte Man henvende sig direkte til 
en saadan Mand, og Valget faldt paa Johannes C., for
henværende personel Kapellan i Sjælland, senere Feltpræst 
i Krigsaaret 1864. Han var dog noget betænkelig ved at 
efterkomme Opfordringen, og foretog en Rejse til mig for 
at forhandle om Stillingen. Resultatet blev, at han drog 
bort med den faste Beslutning ikke at tage imod Mini
steriets Tilbud. Han syntes dengang, efter at have talt 
med mig og min Hustru, at have følt en vis Gru for 
paa en Maade at fortrænge mig og for de Vanskeligheder, 
som vilde møde ham i Embedet under de særlige Forhold, 
der her var tilstede. Kort efter fik vi imidlertid et Brev 
fra ham, hvori han meddelte mig, at han alligevel havde 
ladet sig indstille til denne Befordring, da han havde faaet 
sikker Underretning om, at jeg ikke vilde blive gjenindsat, 
og det da forekom ham, at han ligesaavel som en Anden 
kunde modtage den ledige Plads. Vi vekslede da adskil
lige Breve med hinanden, fra min Side vistnok ikke uden 
Bitterhed, fra hans Side med den Erklæring, at han kom 
som min kirkelige Modstander. Men han tilbød 
mig forresten at ville bo foreløbig i en af Sognets Gaarde,
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saa jeg i Naadensaaret kunde forskaanes for hans Nær
værelse der, hvad jeg’naturligvis ikke gik ind paa, men 
svarede, at jeg straks vilde fraflytte Præstegaarden, altsaa 
før han kom, for hverken at besvære ham eller mig med 
Hustru og Børn. Han tilbød tillige velvillig, at jeg maatte 
bruge Ryslinge Sognekirke til Gudstjeneste Søndag Efter
middag, hvilket Tilbud jeg heller ikke troede at kunne 
modtage.

Det var i det Hele en ganske ejendommelig Tilstand, 
hvori min Menighed og jeg befandt os under det Inter
regnum, som nu paafulgte, inden Clausen kom, og jeg 
endnu ikke var rejst fra Præstegaarden. Herredets Præster 
prædikede En efter En i Kirken; men der var næsten 
Ingen tilstede for at høre dem. Nogle af disse vare saare 
bedrøvede og bevægede .ved at skulle udføre denne 
Tjeneste. Iblandt dem maa jeg nævne en ædel Mand, 
Jungersen i Skjellerup, der som Provst i Embedsmedfør 
skulde indlede Vakancen; hans Taarer faldt paa Alterbogen, 
da han oplæste Evangeliet i Ryslinge Kirke. Ved denne 
Lejlighed kan jeg ikke forbigaa et højsindet Træk hos 
denne Mand, som senere blev mig en trofast Ven: han 
rejste ind til Kongen og Ministeriet med min Ansøgning 
og skyede ikke at anbefale dem at opfylde min Begjering 
ved atter at indsætte i Ryslinge Kald den i de høje Kredse 
ildesete Præst, der var afskediget i Unaade af Hans Maje
stæt. Jungersen døde nogle Aar derefter; men jeg skal 
aldrig glemme denne Kjærlighedsbevisning af ham. — Nabo
præsterne indtog i denne Tid en saare forskjellig Holdning. 
.En, blev saa grebet af det Uhyggelige, hvori han blev sat 
ved at holde Gudstjeneste under disse Forhold, at han 
erklærede, da hans første Tur paa Omgang var overstaaet, 
at han aldrig mere vilde lade sig drive dertil; men da 
han næste Gang stod paa Listen, mødte han alligevel. 
En Anden havde indbildt sig, at der var Fare for Over
last fra mine kirkelige Venners Side, naar han skulde 
forrette Tjenesten i Ryslinge, og skrev i Forvejen til 
Sognefogeden med Bøn om at sikre hans Person under
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hans tvungne Ophold i Sognet og Kirken. Jeg skal her 
tilføje, at jeg havde i mit Hus en ordineret Mand, der 
kunde udføre alle de forefaldende Præsteforretninger under 
Vakancen, og at jeg i et Omgangsbrev til samtlige 
Herredets Præster bad om, at de broderlig vilde overlade 
ham deres partes hver i sin Uge, for at skaane mig fol
det Smertelige i at se mit gamle Søndagsarbejde delt 
imellem saamange Andre; men kun En, saa vidt jeg 
husker, opfyldte denne Bøn. De Andre vare ikke mindst 
paavirkede af Hensyn til Stiftets Biskop, som tydelig havde 
tilkjendegivet dem, at han ønskede — paalægge det 
kunde han jo ikke — at de selv paatog sig Vakance
turen. Imidlertid havde jeg indrettet Præstegaardens 
rummelige Lade til et foreløbigt Kapel, hvor jeg hver 
Søndag betjente min Menighed med Ordets Forkyndelse 
og Sakramenternes Forvaltning., Vemodigt var det for 
mig paa Helligdagene at gaa forbi min gamle Kirke, hvor
fra vi havde taget saa mange skjønne Samfundsminder 
med os, og at gaa til Siden ind i den tarvelige Ladebyg
ning,^ hvor forresten Gudstjenesten altid var ansat til en Tid, 
da de andre Præsters Gjerning var endt i Sognekirken, for at 
det ikke skulde faa Udseende af, at vi vilde trodse det „Offi
cielle“. Men jeg kan ikke noksom takke fordenNaade, Vor 
Herre viste os under denne vor simple Korstjeneste — 
ja, under Korsets Skygge — og ikke mindst for dette: 
at vi alle fik en levende og velsignet Følelse af, at Guds 
Ord er ikke „bundet“ til disse eller hine Bygninger af 
Sten eller Træ, der kaldes „Kirker“, men at han endnu 
som i sit Kjøds Dage værdiges at bøje sit Hoved og gaa 
ind ad lave Døre og i fattige Huse, hvor han giver sin 
Fred og Velsignelse, uanset hvor det er, naar der kun er 
Hjerter, der trænge dertil og lukke sig op derfor. Det 
Samme erfarede vi ogsaa, daFvi forlagde vor Gudstjeneste 
fra Ryslinge Præstegaards Lade til Herregaarden Bolting- 
gaards Lade. Da jeg med min Husstand flyttede fra mit 
gamle Hjem, aabnede nemlig min gamle Ven, Proprietær 
Langkilde, os denne sin Ejendom til midlertidigt Ophold,
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og dér indrettedes da Laden til dette Brug. Bagved dette 
Rum, Tærskepladsen eller Loen, hvor vi nød vore Søn
dagsglæder, havde vi Sæde-Laden, og stundom hørte vi 
vel ogsaa Lyden af Rotter og Mus, ligesom det stundom 
skete, at en Hane eller en Kat under Prædikenen eller Sangen 
spaserede over vore Hoveder paa Tværbjælkerne; men 
det forstyrrede os ikke, og jeg hørte saare mange Udta
lelser om, at Opbyggelsen under disse Forhold havde en 
ejendommelig kraftig Klangtone, og disse Timer gjemme 
nogle af vore bedste Minder under Vandringen.

Naar nu Nogen vilde spørge mig, om da Overgangen 
fra den gamle Stilling med Ryslinge Sognekirke som Midt
punkt for Menighedssamlingen til de nye Forhold under 
Frimenighedens Vilkaar, — om denne Overgang gik for 
sig aldeles uden Standsning og Forhindringer enten af 
timelig eller aandelig Art, — da maa jeg svare: Nej, 
ogsaa her gjorde forskjellige Strømninger sig gjældende, 
og det var jo heller ikke alle de gamle Sogneboere og 
andre Tilhørere fra Omegnen, der fulgte med, hvad jo 
ikke var at vente eller engang at ønske. Ja, i de første 
øjeblikke, da min Afskedigelse var bleven bekjendt, var 
der tilsyneladende kun et og samme Hjerteslag for den 
gamle Præst, og Man bedømte Regeringens Færd enstem
migt meget haardt. Den første Søndag derefter var det
en storartet frivillig Offergivelse i Kirken, efter at jeg havde 
holdt min Afskedsprædiken. Da kunde jeg have faaet 
mine Venner til at gjøre, hvad det skulde være i Retning 
af Udtrædelse, højrøstet Demonstration o. s. v. Man op
fordrede mig til straks at gjøre Alvor af en Frimenigheds 
Dannelse. Men jeg var bange for at bygge paa denne 
hurtige Opblussen i Sindene. ' Derfor undslog jeg mig, 
og derfor vilde jeg som sagt først forsøge ad Ansøgnings
vejen at slippe for det alvorlige Dilemma, og derfor for
langte jeg, at man skulde oppebie Udfaldet af denne min 
Begjering; jeg vilde, at den første Bevægelse skulde lutres 
i Tidens Ildprøve, for at Slaggerne kunde udbrændes, og 
vor.Fremtids-Stilling kunde blive bygget paa et fast, efter
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rolig Overvejelse fæstnet, Grundlag. Jeg rejste da ind til 
Hovedstaden for at indtage min Plads i Rigsraadet og lod 
saa de mulige forskjellige Strømninger hjemme i Menig
heden bryde sig imellem hinanden, indtil en fast Kjerne 
dannede sig i den ene eller anden Retning. Og ganske 
rigtig — kort efter fik jeg Brev fra en Mand i Kredsen, 
der skrev, at jeg maatte helst komme hjem straks, hvis 
jeg vilde beholde min ledende Stilling i Menigheden; thi 
der løftede sig Røster her, som forfegtede, at Man nu 
skulde se bort fra mig og kun stræbe efter at faa en 
god Præst i Ryslinge, og at Tanken om en Frimenighed 
altsaa skulde opgives. Jeg svarede tilbage, at det var 
ikke mig, som havde sat Frimenighedstanken i Bevægelse; 
skulde der dannes en saadan, maatte det først og frem
mest være Menighedens egen Sag, samt at kunde virkelig 
en modsat Overbevisning med afgjort Overvægt fortrænge 
Folks første Beslutning om og Krav paa en Frimenighed 
— da vilde det være et Vidnesbyrd om, at den første 
Opbrusning havde været uden Kraft og Berettigelse, og 
jeg vilde sidst af Alle puste til en saadan udgaaende 
Ild. Nu vilde jeg overlade Vennerne selv paa egen Haand 
at komme til et fast Stade; at bygge paa løs Grund 
vilde jeg ikke, og derfor kunde jeg ikke komme før 
Rigsraadets Slutning, men afventede deres Afgjørelse. 
Det var jo desuden ikke endnu givet, at jeg ikke blev 
Sognepræst igjen.

Da jeg nu kom hjem igjen efter Rigsraadets Opløs
ning, havde Stillingen imidlertid fæstnet sig; de tvivlende 
Medlemmer af min gamle Menighed i Ryslinge havde ud
sondret sig, og den øvrige Del stod fast besluttet paa at ville 
følge mig, om jeg vilde fortsætte min præstelige Virksom
hed iblandt dem. Og da vi nu endelig havde faaet fuld 
Vished for, at Spørgsmaalet om Sognekaldets Besættelse 
var afgjort til Bedste for Clausen, der havde bøjet sig for 
Ministeriets Tilkjendegivelse til ham: at enten skulde han 
modtage Kaldelsen til Ryslinge eller finde sig i, at han i 
længere Tid ingen Befordring vilde kunne vente (saaledes
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sagdes der i det mindste) — saa samlede jeg Vennerne 
og erklærede mig villig til at fyldestgjøre deres ønske 
om at vove Forsøget med en fri Menighed, dog ikke 
udenfor, men indeni Folkekirken. Jeg udtalte, at den 
Fare kunde ligge nær under disse eksceptionelle Forhold 
at fristes til at anse os for staaende paa et højere aande- 
ligt Stade end de andre Kristne, der befandt sig under den 
gamle officielle Ordens større udvortes Tryk. Paa For- 
haand vilde jeg indskjærpe, at vi ingenlunde maatte tro 
dette, men at vi tværtimod i Følelsen af vor Skrøbelighed 
kun kunde hævde vor Ligestilling med den øvrige troende 
Del af det danske Kirkefolk, ved i Ydmyghed at sætte os 
lavt i Erkjendelsen af, at kun Guds Naade kunde 
holde os oppe og fri os fra at ligge under i de særlige Fri
stelser, som naturligvis vilde møde en saadan ung Menig
hed, der foreløbig stod uden det gamle Rygstød i den 
tilvante Kirkeorden. Jeg slog fremdeles fast, at naar jeg 
paatog mig en saadan ansvarsfuld Stilling, da skete det paa 
det udtrykkelige Vilkaar, at jeg forbeholdt mig min person
lige fri Stilling og ingenlunde var til Sinds at ville være en 
Træl af Menigheden, hvad der altid var Fare for under 
saadanne Frimenighedsforhold, Fare for, at Præsten under 
opstaaende Uenighedsforskjel og urolige aandelige Bølge
brydninger læfnper sig efter og gaar paa Akkord med 
Menighedens Flertal for at holde den sammen, mens jeg 
paa den anden Side'lod dem vide, at jeg selv holdt mig 
for god til at være Menighedens Selvhersker eller Ene
voldshøvding ; de skulde have fuld Frihed, kun begrændsede 
som jeg af „Troens Ordvl i Meninger og Fremtræden, og 
da saaledes, at, naar et stort afgjørende Spørgsmaal 
skilte os ad, etSpørgsmaal, hvor Samvittigheden for
bød nogen af Parterne at blive sammen, — da maatte vi 
skilles. Som bekjendt kom der en saadan Sag imellem 
os 20 Aar derefter, og vi skiltes da ad, men i den gamle 
Kjærlighed, Gud ske Lov!

Vi holdt nu vor Gudstjeneste i Laden i 3 Fjerding- 
aar, medens imidlertid „Nazaretkirken“ i Ryslinge var
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under Opførelse; den indviedes den 9de Avgust 1866. Det 
var en saare velsignet Dag, paa hvilken vi ret følte, at 
Samfundsbaandet med den øvrige Folkekirke ikke var af- 
skaaret; thi ikke blot mødte min egen trofaste Menighed; 
men der var en Tilstrømning af Hundreder, såa at sige, 
fra hele Fyn, ja, 30 å 40 Præster fra det ganske Land 
mødte og stillede sig som en kjærlig Skjoldvagt omkring 
den afskedigede Præst og gav Festen et skjønt, alment 
kirkeligt Præg. Nogle af disse Præster fik vel siden en 
alvorlig Truselsnote fra deres Biskopper for dette Brud 
paa, hvad disse kaldte Folkekirkens gode Orden (iblandt 
dem Helveg i Odense, Viborg i Slagelse, som havde taget 
aktiv Del i Højtideligheden, den Sidste ved at læse Ind
gangsbønnen i Koret, den Første ved at have talt fra 
Prædikestolen til Forsamlingen); men Dette toge de 
sig let.

Forholdene i Menigheden udviklede sig jævnt og for
holdsvis roligt under denne dens første Kjærligheds lyse 
og løftende Tid; men udenfor rejste der sig en Storm 
imod os. Vi havde straks søgt til Rigsdagen med Bøn 
om en Lov, der kunde indordne os under Folkekirken 
som et anerkjendt Led i dennes saakaldte Organisme. Medens 
der herom forhandledes i Folketinget, brød det løs i 
Præstestanden og i Folket, der blev paavirket af hin. 
Seks af Danmarks syv Biskopper traadte op med Paastand 
om, at en saadan Frimenighed vilde være nedbrydende 
for den danske Folkekirke; henved 800 af Folkekirkens 
omtrent 1000 Præster indgik med en lignende Protest 
imod en Anerkjendelseslov, 80,000 Mænd og Kvinder 
indsendte Adresser i Hundredetal og talte om, at Man 
med dybt saarede Hjerter maatte se en saadan Ændring 
imøde. Som Modvægt var der nok omtrent 70 Præster, 
der offentlig i Rigsdagen bad om en Anerkjendelseslov 
for vor Menighed. Hoffet var bittert stemt imod Sagen 
og mig, og En af de højststillede Kvinder, der nylig med 
Sindsro havde set en dansk Prindsesse afsværge den 
lutherske Kirkes Lære for et kunne indgaa Ægteskab med
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en kejserlig Tronarving, udtalte, at, hvis hin Lov gik 
igjennem, vilde den danske Kirke om kort Tid blive 
romersk-katolsk. Landstingets Flertal var ubetinget 
imod et saadant Tillæg til den gjældende Kirkelov. Des
foruden vrimlede i den Tid Pressen af harniskklædte Ar
tikler, der fordømte al vor Færd og Stræben efter at 
blive betragtede som jævnbyrdige Medlemmer af det 
gamle Kirkesamfund herhjemme. Jeg havde besluttet at 
holde mig rolig; men det kostede mig stundom megen 
Selvovervindelse at lade en hel, stor Hob af Beskyldnin
ger og Uvederheftigheder i Fremstillingen af Kjends- 
gjerninger uimødegaaede; Fingrene kløede tidt paa mig 
efter at blotte al den Hadefuldhed og Usandhed, der 
bragtes til Torvs i denne Sag. Men jeg troede, at jeg 
gavnede Sagen bedst ved at lade Stormen gaa over os 
uden Modsigelse og i Tillid til Guds Hjælp afvente Ud
faldet; jeg mente ogsaa, at jeg ved at tage til Gjenmæle 
sagtens kun vilde ægge Bitterheden stærkere frem og 
derved snarere forstærke end svække Modstanden. I 
halvtredie Aar holdt vi denne Stilling og voksede mere og 
mere sammen under de Skygger, der kastedes over os. 
Der gjordes Tilløb til at bandsætte os, navnlig af min 
egen Biskop. En Præst (Brandt), der tog mig med Familie 
og Andre .i Kredsen til Alters, blev det som alt sagt for
budt at gjøre dette, hvilket jo i Virkeligheden vilde sige, 
at belægge os’med det „lille Band“, om det kunde lykkes; 
der blev fra Bispekontoret i Odense udsendt Hyrdebreve 
til Præster og Menigheder, hvori der utvetydig udtaltes, 
at al min Præstetj eneste var ugyldig, og at ingen Præst i 
sin Kirkebog maatte indføre de af mig døbte Børn som 
virkelig døbte. \ Der udbredte sig ogsaa trindt og nær 
den Formening, at vi, naar vi døde, som lige med Selv
mordere, ikke maatte begraves J indviet Jord o. s. v. Et 
vovede man dog ikke. Jeg havde sagt til Biskop Marten- 
sen: „Jeg gaar ikke ud af Folkekirken med min Menig
hed; vil De have os bort, maa De kaste os ud, om De 
kan og tør det.“ Jeg havde gjentagne Gange udtalt:
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„Vis os en Lov, som kan udelukke os af den danske 
Folkekirke; kan De ikke Dette, skal De nodes til at an- 
erkjende, at vi høre til denne Kirke, om vi endog indtage 
en Undtagelses-Stilling deri, dog langt fra en saadan Stil
ling, som alle de døde Navnkristne indtage iblandt os“. 
Og Man vovede da heller ikke at kaste os ud ved en 
formelig højkirkelig Udelukkelses-Handling og Erklæring 
fra Styrelsens Side. — Og tilsidst sejrede vi; trods alle 
Protester og al den rejste Storm sejrede vi. Det Forun
derlige skete: det samme Ministerium, som saa ihærdig 
havde modsat sig min Gjenindsættelse, hvorved det havde 
undgaaet det slemme Spørgsmaal om en Valgmenighed i 
Folkekirken, som var saa højst fatalt, — erklærede det 
tilsidst for et Kabinetsspørgsmaal: at Menigheden i Ryslinge 
anerkjendtes som organisk Led af Folkekirken; Ministeriet 
vilde træde af, hvis ikke en Lov -i den Retning blev ved
taget, og, støttet af Folketinget, overvandt det Modstan
den i Landstinget og paa allerhøjeste Sted. /. Jeg glædede 
mig inderlig derover og fik Bestyrkelse i min Tro til, at 
Herren saa mildt paa vort Forehavende, idet han, som 
har Hjerterne i sin Haand og leder dem som Vandbække, 
her trods al Menneskers Modstand brød Banen for en 
friere Aandsudvikling i den danske Kirke, aabnede den 
Ventil, der kunde hindre dens Sprængning og sørge for, 
at vor unge Menighed og de følgende lignende Menig- 
.heder gik fri for den overhængende Fare, som en saadan 
fremskudt Stilling uden Indordning i det øvrige danske 
Kirkefolk kunde føre til: betænkelige Udskejelser og til at 
skyde .fordærvelige Vanskud, ligesom ogsaa derved af- 
vendtes den Fare, at Folket i kirkelig, ja, maaske i folke- 

■lig Retning kunde før Tiden spalte sig i fjendtlige Mod
sætninger, og dets Kraft lammes.

I vor mere indskrænkede Omkreds fandt der jo i 
Førstningen adskillige Rivninger Sted. [Johannes Clausen, 
der havde meldt sig som min „kirkelige Modstander“ og 
vistnok af Regeringen var sendt til Ryslinge i det Haab, 
at han kunde knuse Røret der, — samlede en talrig
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Kreds omkring sig i Sognekirken. Alle de Medlemmer af 
Ryslinge Menighed, som ikke havde fulgt mig — thi kun 
enTrediedel af Beboerne gik med — og en stor Mængde 
af den gamle pietistiske Retning, som jeg ikke havde 
kunnet tiltale, rundt omkring fra Omegnen, og maaske et 
ikke ringe Antal af dem, som kom til ham for at demon
strere imod min Forkyndelse (de holdt dog ikke længe 
ud, men forsvandt snart; thi et saadant negativt Formaal 
har ingen Udholdenhedskraft), flokkedes om den begavede 
og trosvarme Prædikant. Der fandt da det Særsyn Sted, 
at de to Kirker, hans og min, hver Søndag var fulde af 
Tilhørere, skjøndt ikke mere end et Par Bøsseskud fra 
hinanden, saa ingen af os skulde fristes til Misundelse i 
daarlig Lavs-Nidkjærhed. Det skulde jo ogsaa synes, at 
vi to Præster og vore kirkelige Venner godt kunde se 
mildt til hinanden; thi begge Ordets Forkyndere vare jo 
i Grunden trosenige, om end med forskjelligt Tonefald og 
med forskjelligt Syn paa flere Ting. Men ogsaa her for- 
negtede den gamle Adam sig ikke. Det var saaledes 
tragikomisk at lægge Mærke til, naar jeg en Søndag 
Eftermiddag kjørte ud og mødte tætte Skarer af Clausens 
Folk, der kom fra hans Kirke, deriblandt mange gamle 
gode Bekjendte, jeg hidtil havde staaet i venligt Forhold 
til, og da saa Mange af disse syntes at holde det for en 
Pligt at lade mig kjøré forbi uden at hilse. Det var, som 
om det hørte til deres fjerde Trosartikel, at Clausens 
Venner skulde være mine Fjender og omvendt. Det 
morede mig da hver Gang selv at tvinge disse Folk til 
at hilse ved selv at tage Hatten dybt af for dem. At 
noget Lignende kan være sket fra mine Tilhøreres Side, 
tør jeg ikke negte, skjøndt jeg ikke gjorde nogen person
lig Erfaring derom; thi vi vare heller ikke Engle, men 
beheftede med megen Skrøbelighed, og jeg ved, at der 
gik ikke saa kort en Tid hen, inden Adskillige af Valg
menighedens Medlemmer kunde frigjøre sig fra den 
Bitterhed mod Clausen, som hidrørte fra deres Harme over, 
at han havde villet søge et Embede, som paa en saadan
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Maade var blevet ledigt ifølge en Regerings uforsvarlige, 
næsten lovløse Fremfærd mod deres gamle Præst. Selv 
kan jeg ikke ganske sige mig fri for at have næret en saadan 
Bitterhed. En Herremand i Sognet, som jeg aldrig havde 
kunnet komme til Rette med, men der nu en Tid sværmede 
for Clausen som en ganske anden Mand end jeg, mødte 
en Dag en Sadelmager af mine Venner og sagde til 
ham: „Hvorfor bliver I ikke hos denne nye Sognepræst 
og hører ham; han prædiker os, F. t. m., ind i Himmerig.“ 
Den Tiltalte svarede: „Det nytter dog ikke, Hr. B., naar 
Fanden tager os, forinden vi komme ind i Himmerig.“ — 
Værre blev det dog i de første Aar efter min Eftermands 
Komme. Han havde sagtens ondt ved at staa Side om 
Side med en Anden i den Nærhed. Han havde jo været vant 
til, hvor han hidtil havde virket, at staa som en Høvding 
for en stor Kreds uden paa nært Hold at have en anden 
Forkynder for sig, som ogsaa indtog en Slags Hoved
stilling for sin Kreds og til Dels viste andre Veje til 
Sikkerhedi Troens Sag end han. Dette gjærede nok stadigt 
i ham, og jeg var stundom ubillig nok til at tænke paa 
'Haman (i Esters Bog), naturligvis mutatis mutandis, der 
løftedes til Skyerne af Konge og hele Folket, men ikke 
kunde være lykkelig alligevel, fordi e n Mand, Mardokæus, 
ikke vilde rejse sig op for ham og hylde ham. Ellers 
syntes jeg, at Clausen kunde være veltilfreds med den 
Hyldest, han nød, og den Virksomhed, han udfoldede med 
lykkeligt Udfald; thi hans Gjerning var ikke ringe, og 
fjernt og nær fra strømmede Man til ham. Men han var 
en noget urolig Sjæl, og han anede Fornærmelser og 
Overgreb overalt, hvor han ikke stod" som Enemand. 
Han krævede mig til Regnskab for Stykker- i Bladene, 
som angreb ham, og vilde ikke række mig Haånden til 
god Forstaaelse, naar jeg foreholdt ham, at jeg umulig 
kunde svare for, hvad der tryktes imod ham af Andre. 
Jeg tør sige, at jeg holdt mig tilbage fra noget direkte 
eller hemmeligt Angreb paa ham; thi det var mig mod
bydeligt, at det skulde kunne siges om os, at to kristne
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Præster levede som Hund og Kat. Ikke desto mindre 
kom der tossede Rygter ud iblandt Folket om vort For
hold, saaledes at jeg engang havde mødt Clausen paa 
Vejen og under et Skjenderi havde vippet ham ned i 
Vandgrøften — og lignende Ting. Han sendte Flyve
skrifter ud imod os, og, inden vor Menighed var aner- 
kjendt, gjorde han gjældende, at det vilde være fordærve
ligt at indrømme os Plads i Folkekirken. Jeg tav dertil, 
som til Alt, der rykkede frem imod os. Men allermest 
nærgaaende var det, da han udgav en lille Bog, hvori 
han beskyndte Grundtvigianerne for at have svigtet „vore 
Fædres Tro“. Overfor Dette kunde jeg ikke holde mig 
stille. Jeg udgav da en Prædiken om, hvad der var vore 
Fædres Tro, og paaviste, hvor grundig Forfatteren havde 
aabenbaret sit Misforhold i.Tank en til denne Sag. Fra 
nu af forstummede denne Beskyldning, som havde be
gyndt at udbrede sig i de pietistiske Kredse, og vi fik 
Lov til, uanfegtet af saadanne umodne Domme, at leve 
vort Trosliv. Men personligt kulminerede Clausens over
drevne og uberettigede Kamplyst overfor mig engang, da 
der var forefaldet Valg til Bestyrelsen for de „Fattiges 
Kasse“, der her som andetsteds var en Sognesag. Man 
havde nemlig valgt et Medlem af min Menighed ind i 
denne Bestyrelse, og det ansaa Cl. for et fornærmeligt 
Overgreb, da Valgmenigheden efter hans Formening Intet 
havde med denne Kasse at gjøre, skjøndt dens Formaal 
var at understøtte alle Sognets Fattige, uanset om de 
hørte til hans eller min Menighed. Han kom til mig, som 
slet Intet havde havt med den Sag at bestille, hverken 
offentlig eller privat, og krævede, at jeg skulde formaa 
den vedkommende Valgte til at træde ud af Bestyrelsen; 
i modsat Fald vilde han klage til Biskop og Ministerium. 
Han gjorde »mig bitre Bebrejdelser, og var højst ube
hagelig, idet han klagede over Fornærmelser og Tilside
sættelser, han led, og kom med nærgaaende Sigtelser. 
Jeg var nu inderlig kjed af alt dette lange og fortsatte 
Væsen, og sagde ham lige ud, at han lagde en utilbørlig
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Vægt paa sin egen Person; at han, naar han var saa 
ømfindtlig i Tide og Utide, skulde have kunnet vurdere 
sig selv, og tage sig i Agt for at komme herhen, hvor 
Ingen havde havt Bud efter ham, og endelig: at længe 
havde jeg tiet stille til hans mange Nærgaaenheder, fordi 
jeg nødig vilde give Verden Forargelse; men, vilde han 
have Strid, saa skulde han faa den. Jeg var slet ikke 
bange for at møde ham i offentlig Færd; jeg var en 
gammel Stridsmand, der vel skulde vide at værge mig 
imod hans Angreb. Saa gik han bort meget vred og 
indsendte ganske rigtig sin Klage, som naturligvis i alle 
Instanser blev afvist som aldeles uberettiget. — Med disse 
Rivninger gik det op og ned i nogle Aar; siden kom Cl. 
og jeg i et saare venligt Forhold til hinanden. Jeg skal 
senere komme tilbage hertil.

Imidlertid gik det jævnt fremad med vor saaledes 
stillede og nu anerkjendte Menighed. Hvad dens Talrig
hed angaar, tog den efterhaanden til i større og større 
Grad, og jeg kunde tidt have ondt ved at betjene dens 
Medlemmer, især naar de havde deres Bopæl flere — ja, 
indtil 4 — Mil borte fra Ryslinge. Tilsidst maatte jeg jo 
ogsaa have Hjælpepræst. Og aldrig kan jeg noksom 
skjønne paa, at der var indbyrdes Tillid og Kjærlighed 
iblandt os, som ikke formørkedes væsentlig, selv da det 
politiske Røre ogsaa her greb ind, og mine Veje i dette 
Stykke skiltes fra Flertallets. Menighedslivet hos os var 
jo vistnok uhyre langt fra at kunne staa for en apostolisk 
Maalestok: der var Skrøbeligheder nok, ogsaa Fald; men 
der var en ærlig Stræben hos os efter ikke at gjøre vort 
Kristennavn Skam, efter at rette det Vrange i nogen 
Maade og at rejse det Faldne efter Evne. Der kan jo i 
en saadan Menighed af frivillige Samfundslemmer, som 
kunne komme og gaa, og som Man kan modtage, afvise 
eller udelukke uden nogen Tvang fra oven, finde en 
Kirketugt Sted, som ikke er mulig i en Sogne menighed. 
Jeg havde faaet mig et udmærket godt Menighedsraad til 
Hjælp i alle Henseender, saa jeg stod ikke ene, som

n. 12
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Præsten jo ikke bør, naar jeg vilde hævde en forholdsvis 
Renhed iblandt os, en Afværgelse af Forargelse og et 
kristeligt Vagthold omkring Herrens Bord, samt i fornødent 
F'ald Retten til at udslette dem af Menighedslisterne, som 
efter gjentagen Formaning fremturede i en Synd, hvori 
de vare grebne. Jeg holdt paa, at de, som havde givet 
aabenbar Forargelse, ogsaa personlig skulde ydmyge sig 
og mundtlig bede om Tilgivelse i Menighedsraadets For
samling. Heri støttedes jeg af mine Medhjælpere, og 
skjøndt Tilfældene vare saare faa i Forhold til det talrige 
Samfund, havde vi dog adskillige Gange den dybe 
Alvorsfølelse af Kristendommens Krav, naar en Synder 
saaledes tidt med Taarer bøjede sig for Sandheden og 
Naaden i Kristus Jesus vor Herre, eller ogsaa, naar han 
var haard, fik Tilhold om ikke mere at regne sig til vort 
Samfund.

Lidt efter lidt listede som sagt Politiken sig ind i 
Menigheden. Jeg var jo ogsaa paa en Maade Politiker, 
saasandt jeg maatte indtage en bestemt Plads i mit Folks 
Forhold til de almindelige Rørelser, der nødvendigvis 
maatte komme efter Borgerfrihedens Indførelse og Dan
marks Sønderlemmelse. Jeg havde før denne sidste 
skjebnesvangre Katastrofe allerede fra 1848 været En af 
dem, der vilde Friheden tilbunds, og havde i min lille 
Kreds kjæmpet imod Reaktionen og Bureaukratiet. Jeg 
havde som Medlem af Rigsraadet gjort Alt, hvad jeg 
kunde, for at bevare Grundloven af 1849, og det ligesaa 
ihærdigt, som jeg'havde angrebet det daværende reaktio
nære Ministerium for den forsmædelige Fred, det vilde 
slutte med Fjenden, en Kamp, som kostede mig mit Em
bede. Jeg var og blev ved indtil denne Time at være en 
Friheds- og Fremskridtsmand. Under hele denne Tid af 
min folkelige og frisindede Færd fulgte min Menighed 
med mig. Men saa kom der i Aaret 1872 et Vendepunkt, 
hvor vore Veje politisk skiltes, da det „forenede Venstre“ 
proklameredes. Her kunde og vilde jeg ikke være med; 
thi jeg saa’ deri en „falsk Alliance“ imellem Aand og
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Kjød, der for mig varslede om, at det danske Aandsfolk, 
forsaavidt det gik ind paa dette Forbund, maatte ombytte 
sin Fanes rene, ublandede Farver med et andet Banner, 
der ikke blot vilde blive et Krims-Krams-Banner, men i 
rfidens Løb besudles med Snavs, med Løgnens og Giftens 
og Uvederheftighedens Mærker, og at det er sket, vil 
Ingen med et sundt Øje negte. Skulde det være vort 
Samfundsflag, der skulde samle Samfundsmændene som 
en Helhed og Enhed om sig, da følte jeg, at enhver 
ædel Stræben efter en velsignet Fremtid havde faaet et 
Ulivssaar. Hverken folkelig eller kristelig kunde jeg her 
være med: ikke folkeligt, fordi her i Grunden ikke var 
nogen Folke-Aand, der kunde herske, — ikke kristeligt, fordi 
det var at „gjøre sig delagtig i fremmede Synder“ (Pavlus). 
Jeg maatte slaa en Streg over alle mine Ungdoms- og 
Manddoms-Idealer, om jeg her skulde følge, og det kunde 
jeg ikke. Kald mig en Romantiker; men saaledes følte 
jeg det. Flertallet i Menigheden kunde derimod ikke staa 
imod de stærke Strømninger fra den Side: der taltes jo 
om Frihed i store Ord og navnlig om Menigmands Frihed 
og Vælde, om at knuse Bondens gamle Tyranner, Herre- 
mænd og Embedsmænd, om Lettelse af Byrder o. s. v. 
Man havde ikke det skarpe øje til at kunne skjelne de 
virkelig fribaarne Røster fra deres Vrængbilleder, og saa- 
dan som vi Mennesker er, var det ikke saa underligt, at 
hine smigrende Tiltaler til den saakaldte tredie Stand 
øvede deres betagende Virkning, saa at den største Del 
af Folk i vor Kreds i god Tro — det er jeg vis paa 
— gik ind paa hint Program. Saa begyndte en lille 
Spalte at aabne sig mellem Præst og Menighed i et stort 
Samfundsspørgsmaal. Jeg kunde ikke være blind for, at 
dette stærke politiske Røre, som greb om sig, hvorunder 
Man ivrig tidlig og silde forhandlede om Rigsdag og fore
lagte Love, om Strid mellem „Højre og Venstre“ inde i 
Kjøbenhavn og ude i Landet o. s. v. — at det i ikke 
ringe Mon sugede Kræfter fra det kristne Aandsliv, saa 
at det Politiske svulmede ud, og det Kristelige stod Fare
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for at trænges tilbage; thi efterhaanden tog Dette saaledes 
Overhaand, at En af mine Venner i Menigheden, der 
selv havde været helt revet med af Strømgangen, men 
siden kom til Besindelse efter sin politiske Rus, — sagde: 
„Vi talte om Politik paa Vejen til Kirken hver Søndag; i 
Kirken maatte vi jo tie stille; men aldrig saasnart kom vi 
ud af Kirkedøren, før vi begyndte paa Politiken igjen og 
havde intet Andet at tænke paa. Det var dog anderledes 
i gamle Dage— da førtes der andre Samtaler paa Vejen 
til og fra Guds-Huset11. — Som Præst kunde Dette ikke 
være mig ligegyldigt, og allermindst, naar den politiske 
Gift stadig og uformærket igjennem den jammerlige Presse 
tylledes spandevis i Folket. Som det vilde være saare 
uforsvarligt, om en Præst, naar Kolera rasede i hans 
Menighed, forholdt sig i olympisk Ro og ikke kunde eller 
vilde tale til sine Tilhørere om, hvorledes de som Kristne 
under en saadan Hjemsøgelse havde at forholde sig over
for Gud, dem selv og Brødrene — saaledes vilde det 
være en daarlig Præst, der, naar en aandelig Sygdoms
smitte angreb hans Sognefolk, tav stille og lod Soten 
uanfegtet gaa sin Gang i Stedet for at formane og ad
vare imod Udskejelserne.

Jeg prædikede dog ikke Politik; jeg følte mig kun 
forpligtet til at indskærpe, ikke ofte, men jævnlig, at, hvor 
vi Kristne end stod, paa Højres eller Venstres Side, skulde 
vi aldrig glemme, at vor Kamp skulde være under et rent 
Banner, at vi ikke maatte blande os i deres Skare, som 
brugte alle Slags Midler til Fremme for deres Formaal, 
aldrig glemme, at enhver Færd og ethvert Forhold, hvori 
vi ikke kunde tage Vor Herre Jesus med os, var af det 
Onde. Man kaldte det dog Politik, og lidt efter lidt slog 
Man uvilkaarlig den Sætning fast, at Man skattede mig 
som Forkynder af Evangeliet, men kunde ikke følge mig 
i min Betragtning af den borgerlige Friheds-Sag, som 
om hin Paamindelse om at staa paa Vagt mod det For
vrængede ikke hørte ind under Evangeliet. Men om der 
end saaledes kom en delvis Kjølighed ind i vort Forhold,
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slukkedes dog ikke den gamle Kjærligheds Glød, og vi 
blev ved at leve gode Dage med hinanden. Da opkom 
første Gang Spørgsmaal om Skattenegtelse, som Agita
tionen satte i Bevægelse ogsaa blandt os. Jeg kunde og 
vilde ikke være Præst for Skattenegtere og sammenkaldte 
et Møde for at faa at vide, hvorledes Man i Kredsen 
vilde stille sig til denne Sag. Her erklærede jeg, at jeg 
paa Forhaand vilde sige dem, at jeg under ingen Betin
gelser kunde blive hos dem, naar de her gik med paa 
denne Yderlighed, men at jeg i samme øjeblik, Man her 
negtede at gjøre sin borgerlige Skyldighed, var ophørt at 
være deres Præst. Man svarede mig undvigende, og vi 
forlod hinanden under dyb Bevægelse. — Denne Vanske
lighed kom jeg dog over, da Ingen i Menigheden undslog 
sig for at betale Skatten, da det kom til Stykket. Men 
adskillige Aar derefter blev det til Alvor. Jeg havde hid
til kunnet holde Tingen gaaende, uden at noget afgjørende 
Brud kom tilstede, og det vel ikke mindst af den Grund, 
at Kredsen i sin egen Midte ikke havde nogen Venstre- 
h øv din g til at føre an; den daglige, personlige, over
legne Kraftbevægelse savnedes. Det var kun i mer eller 
mindre Frastand, at Venstres Ordførere kunde virke paa 
Mængden; men nu traf det sig, at der kom en ny ener
gisk Forstander til Ryslinge Højskole: han havde adskillige 
Betingelser for at kunne føre an som Venstremand, ikke 
saameget paa Grund af sin fremragende Aandsbegavelse, 
som fordi han var et kraftigt Vil li es menneske, der gik 
paa i hensynsløs Iver for den for ham „gode Sag“, som 
han troede paa. Fra nu af blev Stillingen for mig van
skeligere, til sidst uholdbar. En kompakt Venstremasse 
trængte paa med en ung, villiestærk og resolut Mand i 
Spidsen, der forstod at skildre Modstanderne som forlorne 
tyranniske Størrelser, ja, endog som servile Lakajer. Det 
slog an. Hvor hensynsløs denne Mand kunde være i 
god Tro, vil jeg anføre et enkelt lille Eksempel paa. Et 
Aar efter min Bortgang, da C. Berg var sat i Fængsel, 
fik han de unge Højskolepiger, 80 i Tallet, til at under-
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skrive en Hengivenheds- og Anerkj endelses-Adresse til 
Denne, hvori hans Politik og retfærdige Sag fremhævedes. 
De Fleste af disse unge Kvinder havde ikke Begreb om 
Sagens Kjerne. Det Hele var i Grunden Humbug fra 
Først til Sidst, det var en taktløs storartet Forsyndelse 
mod disse Piger at drage dem i deres Umiddelbarhed og 
med deres gode Tro paa Forstanderen, ind i et politisk 
Røre, som skulde være holdt langt borte fra dem. Men 
forinden kom „Riffelsagen“, som for. mig slog Hovedet 
paa Sømmet. Højskoleforstanderen opkastede sig her 
naturligvis til Fører, og stevnede til et Møde, hvor han 
trængte ind paa de alt i Forvejen opagiterede Mænd og 
Kvinder. Jeg talte paa dette Møde indtrængende der
imod ; men den langt overvejende Del af Menigheden 
meldte sig som Medlemmer ind i den anbefalede Riffel
forening. Saa følte jeg, at min Tid her var forbi, ikke 
som om jeg ikke godt kunde være bleven — man vilde 
ikke slippe mig som Præst: 36 Aars Samliv havde 
bundet os altfor fast sammen; — men jeg maatte da 
have taget Kampen op, og jeg forudsaa’, at jeg saa dog 
alligevel efter kortere eller længere Tid havde maattet 
fortrække; thi jeg kunde ikke være blind for, at, naar jeg 
i 14 Aar forgjæves havde kæmpet imod det „forenede 
Venstre“, vilde jeg nu, da Heden var steget til den 
højeste Grad, langt mindre kunne haabe at faa dem til 
at vende sig bort fra hele det skjeve Syn og den ufor
svarlige Færd, og da havde vi maaske maattet skilles i 
Bitterhed, hvad jeg ikke havde kunnet taale, mens vi 
endnu kunde sige hinanden Farvel i den gamle milde 
Kjærlighed. Jeg gruede ogsaa endnu for noget Andet. 
Det var mig klart, at jeg, ved, som jeg maatte, at be- 
kjæmpe, hvad jeg ansaa for ukristeligt og ufolkeligt uden 
at kunne trænge igjennem med dette mit Vidnesbyrd, kun 
vilde bidrage til, at Man satte sig fastere i det Uforsvarlige, 
og at jeg saaledes, ved at blive, vilde skade den mig saa 
dyrebare Menighed. Thi det er altid saa, at ethvert 
Sandhedsvidnesbyrd — og det maatte jeg anse mit Vidnes-
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byrd imod hin oprørste Bevægelse for.— naar det ikke 
modtages, men stadig afvises, lægger en tykkere Skorpe 
omkring Hjerterne, og det vilde jeg til ingen Pris være 
Redskab til. Saa skiltes vi da; men vi skiltes under den 
gamle Kjærligheds klart lysende Flamme, og det var med 
Taarer, at vi sidste Gang rakte hinanden Haand til Af
sked. At Baandet endnu ikke er bristet, det har jeg 
siden i min Fjernhed faaet rige Vidnesbyrd om, sidst ved 
mit Guldbryllup, da Valgmenigheden sendte mig et stort, 
skjønt Oliemaleri af min gamle hjemlige Ryslingeegn, med 
Nasaretkirken og Præstegaarden i Baggrunden, et Billede, 
jeg ofte stirrer paa med Vemod og Tak til Gud for, hvad 
jeg her af ham og Mennesker har modtaget af Sødt og 
Velsignet.

Men jeg vender tilbage til Johannes Clausen, min 
Eftermand. Han var i en vis Henseende en begavet 
Mand, en ærlig Kristen, uegennyttig og opsat paa at 
sætte mange forskjellige praktiske Foretagender i Gang, 
hvortil han ikke blot havde Drift, men et ikke alminde
ligt Greb. I hans livlige Aand arbejdede saadanne Tan
ker stadig, og ikke Lidet fik han udrettet til Begyndelse 
af Sligt; thi hans Udholdenhed holdt ikke altidSkridt med 
hans Foretagsomhed, og at koncentrere al sin Kraft paa 
et Enkelt i længere Tid havde han ondt ved. Børnehjem, 
Sygehjem, Missionsmøder, Kirkemøder, tilsidst fædrelandske 
Sager, især Forsvarssagen, prøvede han vekselvis at vie 
sin Virksomhed. For at skabe en Modvægt imod den 
Grundtvigske Folkeoplivelse igjennem Højskolerne byggede 
han paa Aktier, som han fik baade Herremænd og Bøn
der til at tage Del i, en stor Højskole i Ryslinge By, som 
han selv stod i Spidsen for og vilde give sin Aands 
Præg, der vel dengang var halvt af gammel pietistisk, 
halvt af „Indre Missions“ Farve. Han var ofte borte fra 
Hjemmet, tidlig og silde færdedes han paa Rejser ikke 
blot for sin private Fornøjelses Skyld alene, men for at 
arbejde for Et eller Andet, som havde grebet ham. Der 
var et Vaaben, som kom ham til Hjælp i alle hans Be-
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stræbelser: det var hans ualmindelige Mesterskab i at 
holde Taler og Foredrag — han var altid slagfærdig og 
altid i Stand til at udbrede sig veltalende over sin Gjen- 
stand. En rolig, stille Virksomhed i en snevrere Kreds 
laa ikke ret for ham. Han maatte ud og sætte i Røre 
for sine Tanker. Denne hans Veltalenhed eller store 
Færdighed i at finde Ord paa staaende Fod var og er 
hans Styrke, men paa samme Tid hans Svaghed. Den 
frister ham til at ryste sit Foredrag ud af Ærmet, fordi 
det tidt har lykkedes ham paa den Maade at gjøre Ind
tryk og vinde Tilhørerne Jor sig. Men ofte sker det 
rigtignok, at han drukner sin Tanke eller dog dens 
Kjerne i en Strøm af Ord, der kun efterlader et saare 
forsvindende Indtryk. Jeg har hørt Prædikener af ham 
med sande og skjønne Tanker, hvori der var et varmt 
Hjerteslag, og som vidner om, at han havde gjort dybe 
Indblik i Skriftens og det kristelige Naadelivs Inderste; 
men atter har jeg hørt saadanne af ham, som altfor 
meget vare prægede af Hastværks-Arbejdets og øjeblik
kets Umodenhed og Famlen. Om ham tror jeg at kunne 
sige, at han havde faaet ind at tale paa; der gaves ikke 
en Lejlighed, hvor han var tilstede, uden at han maatte 
holde Taler og tidt lange Foredrag, og han søgte saa
danne Lejligheder og lod det ikke altid komme an paa 
Tilfældet, om de tilbød sig, ligesom han selv foranstaltede 
Møder, hvor han naturligvis var Hovedtaleren. Jeg har 
lagt Mærke til ham, naar han stundom ikke kunde komme 
til at udgyde sig, fordi det traf sig, at Talernes bestemte 
Række var sluttet og Tiden saa fremrykket, at der maatte 
brydes op. Jeg tror da at have erfaret, at et Mørke 
lagde sig over Aasynet, og det syntes, at han betragtede 
Festen eller Mødet som forfejlet — han i det mindste havde 
ingen ret Glæde havt af det. Men med alle disse og 
alle andre Skrøbeligheder hos ham, som hos os alle, var 
han en ærlig, troende Mand og Præst, der har været til 
Velsignelse for mangfoldige Sjæle. Og han var en varm 
Fædrelandets Søn, navnlig efter at have forladt den
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pietistiske Anskuelse om, at alt Saadant som Fædrelands- 
kjærlighed var af saare underordnet Betydning for en 
Kristen. Hans ihærdige Kamp for Danmarks Forsvar har 
været og er en Hjertesag for ham.

Han er et komplet Stemningsmenneske med dettes 
Elskværdighed og dettes Svaghed. Hans Sjæls Tavle 
modtager den forskjelligste Skrift i Tidernes Lob, den 
ene Skrift udviskes af den anden; faste, uforgængelige 
Kuner og et Mærke, som er det samme under alle For
hold og til alle Tider, hans ærlige, uforanderlige Kristen
tro undtagen — thi den slipper han ikke — maa ikke 
soges hos ham.

Han har gjort adskillige Svingninger baade i kirkelig 
og folkelig Retning. Han havde været en fuldblods Indre- 
Missions-Mand i Forening med Vilh. Beck. Han kom til 
Ryslinge som Den, der havde trukket sig ud af Missionens 
Bestyrelse, fordi han i flere Stykker ikke følte sig tilfreds 
med dens Virksomhed; men det var dog væsentlig vist
nok en pietistisk Tone, der gjennemgaaende lød i hans 
Vidnesbyrd. Da vi saa efter de første Rivninger kom i 
saare venligt Forhold til hinanden, mildnedes lidt efter lidt 
hans strenge, mørke Syn paa Menneskelivet i Forhold til 
Kristendommen, og i et af de sidste Aar, vi vare sam
men, kom han hen til mig og erklærede, at han nu gav 
den Grundtvigske Betragtning Ret og var kommet til at 
se, at det var „Ordet af Herrens Mund“ ved Daaben 
(Pagten), der var Kristendommens Kjerne og Grund
kilden til alt kristent Liv; han tilføjede vel, at det ikke 
var de Grundtvigske Ordføreres Udviklinger (han kom 
ligefra et Grundtvigiansk Vennemøde i Odense), der 
havde bevirket dette Omslag: det var tvertimod slaaet 
selvstændig ned som et Lyn i ham, og fra nu af sagde 
han: „Vi Grundtvigianere“, som var det ogsaa hans 
Kjendingsnavn som kristeligt Vidne. Jeg kjendte jo Cl. og 
holdt meget af ham; men jeg skal ikke negte, at jeg ikke slog 
særlig Lid til Fastheden af denne hans Bekjendelse, ikke 
fordi jeg tvivlede det mindste om, at han selv fuldt ærlig
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og oprigtig troede, hvad han sagde, men fordi jeg saa tidt 
havde erfaret, at saadanne Svingninger ikke havde af- 
gjørende Betydning og snart kunde afløses af en anden 
Strømgang hos ham. Og det viste sig jo ogsaa efter 
hans Bortgang fra Ryslinge. Nu er der vel Ingen, og vel 
heller ikke han selv, der vil kalde ham Grundtvigianer. 
Hvor han nu kirkelig staar, er mig ikke klart; nærmest, 
mener jeg dog, han igjen staar Vilh. Beck, hans gamle 
Ven, om end med nogen Nuance.

I folkelig Henseende har der ogsaa hos ham været 
ikke faa Strømkæntringer. Første Gang jeg saa' ham, 
var han afgjort Højremand — om han i det Hele den
gang var Noget i denne Henseende. Han saa bittert paa 
Rigsdagens Kamp (1865) for Frihedens Bevarelse og i 
det Hele paa Kristnes Deltagelse i de politiske Forhand
linger. Da han havde været en Tid i Ryslinge, slog han 
helt om og blev Venstremand, holdt med I. A. Hansen og 
de fremtrædende Venstre - Ordførere i Folketinget, og 
jeg, skjøndt Frihedsmand, maatte bryde mangen Landse 
med ham herom. Saa blev han igjen Højremand, og vi 
véd alle, hvor mørkt han ser paa Venstre og dets For- 
negtelse af hans „kjære, stadige Tanke“, Forsvarssagen; 
thi denne Sag har han med sjelden Trofasthed hængt 
fast ved i mange Aar. Det var derfor ikke ganske uden 
Føje, at Man sagde om ham i Fyn, at han „havde gjen- 
nemgaaet alle det politiske Kompas’ Streger“ under sit 
Ophold paa denne O.

Efter, mange Rivninger kom han og jeg i et virkeligt 
godt og venligt Forhold til hinanden. Det varede nogle 
Aar, hvori vi ogsaa indgaaende forhandlede vort forskjel
lige Syn paa Kristendommens Grundvold og Kjerne. Vor 
Kamp paa dette Omraade kulminerede en Aften, da jeg 
ligefrem sagde til ham: „De er en oprigtig Kristen; men 
De kan ikke give en bekymret Sjæl, som spørger til
bunds og ikke lader sig nøje med et overfladisk Svar, 
tilbunds Svar paa det Spørgsmaal: hvad skal jeg tro 
for at blive salig? De maa vise hen til Skriften, der
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forudsætter Fællestroen som bekjendt for alle Kristne, 
og derfor ikke ligefrem besvarer dette Sporgsmaal, 
eller De maa opstille Deres egne Meninger og Fortolk
ninger om Troen, som naturligvis ikke kan tilfredsstille 
Den, der vil vide „Herrens“ Mening og Krav, og selv 
om De lægger al Vægten paa Daabens Pagt, kan det ikke 
gjore Sagen klar for en saadan Spørgende, fordi han vil 
forlange Vished for, at denne Pagt er fra Jesus selv, og 
De maa jo sige: Nej, den er fra Mennesker““. Først blev 
han, godmodig som han er, hjertelig glad over denne 
min Fortrolighed og Tillid til hans Sandhedskærlighed; 
men om Natten derefter rejste sig hans Selvfølelse, og det 
tyktes ham, at jeg ved mine Ord havde gaaet ham for 
nær. Dette er ret betegnende for ham som øjeblikkeligt 
Stemningsmenneske. Men dog — denne ærlige og fortro
lige Ordveksling jævnede lidt efter lidt Hjertevejen imellem 
os, og vi blev meget gode Venner. Underligt nok — 
det Første, der bragte os til at lægge vore Kræfter sam
men til et fælles Foretagende, var ikke noget Kristeligt, 
men noget Folkeligt. Han begyndte at arbejde, rastlos 
som sædvanlig, for at rejse en Bavtasten i Ryslinge for 
Frederik den Syvende; her tilbød jeg ham min og 
min Menigheds Medhjælp, og en skjøn Granitblok med 
gamle nordiske Symboler og en skjøn Indskrift af Mads 
Hansen staar der endnu og skal forhaabentlig i lange 
Tider staa som et Mindesmærke, der ikke blot bevarer 
den folkelige Konges Ihukommelse paa disse Steder, men 
tillige vidner om, at Fædrelandskærligheden og Folke
ligheden ogsaa har en Kraft til at sammenbinde forskj el
ligt bankende Hjerter, som den bragte Clausen og mig 
til, trods alt Andet, der kunde staa os imellem, at lægge 
Haand i Haand til deres Tjeneste. Fra nu af stod vi i 
flere Stykker Side om Side med hinanden, og da For
svarsbevægelsen begyndte kraftig at komme op, var vi 
ogsaa enige om her at arbejde i Forening, skjøndt 
vel nok paa en noget forskjellig Maade. Hans Forflyt
telse fra Ryslinge bragte ham vel, som sagt, til at slutte
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sig nærmere til sin første Arbejdsfælle, Vilh. Beck, og 
Disses Samvirken har sagtens bragt ham længere bort fra 
mig; men indtil det Sidste har han vist mig Venskab og 
Kjærlighed og var med til mit Guldbryllup den 4de April 
1887. Om han bliver længere Tid i Slagelse, hvor han 
nu er Præst, er tvivlsomt; thi hans higende Sind har ondt 
ved at finde stadig Hvile, og hans mørke Blik paa For
holdene, naar de ikke vil bøje sig for hans Bestræbelser, 
drive ham i Længsel hen imod bedre Forhold. Ligevægt 
er der ikke hos ham, og at „haabe imod Haab“ har han 
ondt ved. Derfor ser han ogsaa utilladeligt mørkt, 
næsten fortvivlet, paa Danmarks nærværende Jammer og 
fristes i det Stykke at kappe Fortrøstningens Anker.

Inden jeg forlader Fyn, maa jeg nævne en Mand 
der indtager en saare fremragende Plads i Folkets øjne, 
ikke blot i Fyn, men overalt i Danmark. Det var

Kristen Mikkelsen Kold.
Han var født i Thisted af fattige Forældre. Faderen 

synes at have været uden stor Betydning i Familien, 
medens derimod Moderen har været en kraftig selvtæn
kende Kvinde med stærke demokratiske Tendenser og 
med stor Gave til at fængsle sin Børnekreds, ikke ved 
Kundskab, men ved overvejende Karakterkraft og Ejen
dommelighed. Alt som en lille halvvoksen Dreng blev 
han Omgangslærer paa Landet, hvor han holdt følgende 
Tiltrædelsestale til sine Skolebørn: „I ser, at jeg er min
dre end Mange af Jer, saa I kunne let banke mig af; 
men skulle vi ikke træffe den Akkord, at I lade være at 
komme mig til Livs, og at jeg saa til Gjengjæld fortæller 
og lærer Jer Noget, som I kan have Fornøjelse af“.- Saa 
gik det fortræffeligt. Han havde det Princip, at Man 
aldrig maatte tage Noget, et Menneske glædede sig ved, 
uden at give ham noget Bedre i Stedet. Og den Grund-
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sætning gjorde han Fyldest allerede under denne sin 
første ungdommelige Skolegjerning, idet han fik Børnenes 
tidt urene raa Forlystelser og Lege lagte paa Hylden der
ved, at han morede dem paa en anden, bedre Maade i 
deres Fritid. Da han var gammel nok dertil, kom han 
paa Snedsted Seminarium, hvor Dr. Brammer var For
stander, og den senere bekjendte Algreen (død som Præst 
i Aakirkeby paa Bornholm) var Lærer. Navnlig den Sidste 
fik stor Indflydelse paa Kold, og da det var i den Tid, 
de gudelige Forsamlinger blomstrede, og jævnsides Grundt
vigs ejendommelige Livs- og Kirkesyn begyndte at vække 
Opmærksomhed, kom Kold ind under begge Paavirkninger, 
idet han hos Algreen deltog i nogle temmeligt uskyldige 
Aftenmøder med nogle andre Seminarister og ligeledes 
der fik en spredt Forestilling om den „kirkelige Ansku
else“. Disse Møder kostede Algreen hans Embede, da 
det kongl. Kancelli, som dengang regerede, med megen 
Mistænksomhed snusede Alt op, der kunde smage af 
kristelige Sammenkomster udenfor den officielle Guds
dyrkelse i Sognekirkerne. Imidlertid fik Kold sin Semina
risteksamen, men med den Tilføjelse fra Dr. Brammer, at 
han havde nogen Tilbøjelighed til usundt Sværmeri. Han 
blev da en kort Tid Lærer paa Mors, hvor han ogsaa 
blev Gjenstand for Forfølgelse af de frihedssky Præster, 
medens han blev forsvaret af øens Provst, Sørensen, hos 
hvem Algreen imidlertid var bleven Huslærer, og som 
var en af Grundtvigs første, ædle Tilhængere. Senere 
kom han som Lærer til Meolden Sogn i Sønderjylland, 
hvor han i sin Skole for Størstedelen kastede ‘ Balles 
Lærebog bort og fængslede Børnene ved sin livlige og 
indtrængende mundtlige Fortælling af Bibelhistorien. Som 
et Vidnesbyrd om, hvorledes han kunde føre sine Lær
linge ind i en levende og betagende Forestillingskreds, 
kan Følgende tjene: han havde en Dag fortalt dem om 
Abraham og sluttede med Beretningen om, at Patriarken 
havde lagt Offerbrændet paa Isaks Skulder og drog med 
ham op ad Moria Bjerg, hvor Sønnen skulde ofres.
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Morgenen derefter hørte Kold i Haven en lille Pige af 
Skolen bag ved Gjærdet føre en barnlig Samtale med 
Abraham: „Du skal ikke være bedrøvet, lille Abraham; 
Du beholder nok din Søn; thi jeg har læst videre i 
Bogen og der set, at han skal ikke dø“. Men denne 
fri Undervisning behagede ikke Myndighederne. Der ud
gik Klage fra Præst og Provst, og Stiftets elskelige Biskop 
Tage-Miiller, der stod bestedt mellem tvende Ting: en 
Følelse af, at der var Noget i Fordringen paa Frihed i 
Aandens Verden, og paa den anden Side en Indsnevring 
i den gamle Fordom om Udenadslæsnings-Nødvendigholen, 
kaldte Kold til sig, advarede ham i Kjærlighed og for
manede ham til at være mere imødekommende imod det 
gamle System og imod Avtoriteterne. Det var da, at 
Kold paa Bispens Ord: „Slib de skarpe Kanter af, kjære 
K.!“ svarede som før anført: „Nej, Deres Højærværdighed, 
saa blev jeg altfor rund og trillede bort“. — Det var her 
i Sønderjylland, at Koids Fædrenelandsfølelse vaagnede 
og kom til Bevidsthed hos ham, og det skete navnlig 
ved Læsningeh af Ingemanns danske historiske Romaner. 
Hans Kristendomsopfattelse gik mer og mer i Grundtvigs 
Retning, og dens Inderlighed var nu mere blevet en 
dæmpet brændende Flamme, efter at den først havde 
havt en Bismag af Sværmeri. Han fortalte selv, at hans 
Kristendomsglæde forskrev sig fra en Time, da han 
havde hørt den bekjendte P. Larsen Skræppenborg i en 
Forsamling henrivende at skildre Gud som Kjærlighed. 
Han sagde: „Før havde jeg kun havt det Syn paa Gud, 
at han var en streng Politimester, der holdt Styr paa 
Verden og os; men dette Ord om, at Gud er Kjærlighed, 
fyldte mig med en saadan Jubel, at jeg kunde gaa hele 
Dage og gjentage det for mig selv: Gud er Kjærlighed“.

Der var nu i Sønderjylland, iblandt mange Præste- 
fjender, dog især en Præst, til hvem han sluttede sig, 
Hass i Meolden. Denne Mand nedlagde, som bekjendt, i 
1840 sit Embede og drog til Smyrna som Jødemissionær, 
og da han trængte til en Medhjælper i denne- Gjerning,
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var Kold straks villig til at følge med. Missionen mis
lykkedes for Hass, og Kold, der hos ham tilsidst ikke 
havde havt Andet at gjøre end at være en Slags Tjener 
i Huset, forlod saa Missionen, lærte sig selv Bogbinder- 
Haandværket og nedsatte sig i Smyrna som Bogbinder. 
1 3 å 4 Aar arbejdede han der paa denne Maade, indtil 
han endelig 1847 med 600 Rd., han havde kunnet spare 
sammen i disse Aar, drog til Fædrenelandet paa et Skib 
til Triest og derfra til Fods gjennem Tyskland til Dan
mark, kjørende sin lille Bagage paa en Trillebør foran sig 
og beværtende rejsende fattige Haandværkssvende, som 
han traf paa Vejen, af sin tarvelige Tæreskilling. Han 
kom original tilbage, som han var rejst bort original. Da 
han kom i Nærheden af Ribe, mødte der ham en Mand i 
stor II. „Hvad løber Du saaledes for?“ spurgte K. „Aa“, 
svarede Manden, „jeg skal til Herredsfogden i Ribe, for 
at melde, at min Kone har hængt sig i Nat.“ „Herre 
Gud“, udbrød K., „nu mærker jeg, at jeg er kommen 
hjem. Skal Du have al den Ulejlighed for den Sags 
Skyld — i Smyrna kan* Man hænge sig saa meget, Man 
vil, og der er Ingen, der spørger derom“. — I Nørre
jylland traf han paa Vejen sammen med En, der paa 
ægte jydsk Vis spurgte: „Hvor er Du fra?“ K. svarede: 
„Jeg kommer fra Smyrna og skal til Thisted“. Paa den 
Hjemrejse saa’ jeg K. første Gang, da han besøgte mig 
i S. Omme.

1848 udbrød den første slesvigske Krig, og K. gik 
med som Frivillig; men Aaret derefter havde han ladet 
sig fæste som Huslærer hos Pastor Østergaard i S. Fel- 
ding, hvis eneste Søn han skulde undervise. Her maa 
jeg fortælle en tragi-komisk Scene, der forefaldt ved den 
første Prøve, hans lille Elev skulde underkaste sig i 
Faderens, min og Fleres Nærværelse. Der blev spurgt: 
„Hvor løber Jordans Flod ud?“ Drengen svarede: „I 
Skjern Aa“. Der boede nemlig en Præst, som hed Jordan 
— det var da i den lille Johans Øjne i sin Orden, at 
Jordans Flod og Præsten Jordan ikke maatte skilles ad.
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Jeg havde gjort saa tilstrækkelig Bekjendtskab med 
denne ejendommelige Mands Dygtighed og særlige Gave 
som Lærer, at jeg formaaede ham til i Efteraaret 184^, 
da jeg var bleven forflyttet til Ryslinge, at blive Huslærer 
hos os, men tillige under det Vilkaar, han stillede, at 
maatte søge i min Præstegaard at prøve paa at samle 
den konfirmerede Ungdom om sig til en begyndende Høj
skoleundervisning. 13—14 unge Karle afgave her den 
lille Spire til den store Folkehøjskole, som han indtil sin 
Død stod i Spidsen for i Fyn, og som var Moder til de 
talrige Skoler af samme Slags, der nu findes trindt og 
nær i Landet. Han blev hos mig i ét Aar, og opførte 
saa selv en Bygning i Sognet, hvor han i flere Aar fort
satte den i Præstegaarden begyndte Gjerning. Det var 
dog først, da han flyttede sin Skole til Hindholm, nord 
for Kjerteminde, siden til Dalum ved Odense, at hans 
Virksomhed tog det Opsving, der har efterladt dybe Spor 
i det danske Aandsliv, navnlig hos Almuen.

Kold var, som alt antydet, en ualmindelig Personlig
lighed. Hans Styrke som Eolkeopdrager og Folkeopliver 
bestod ingenlunde i en stor Kundskabsfylde. Han var 
tværtimod temmelig blottet for positivt Lærddoms-Stof; 
han havde for det Meste glemt, hvad han havde lært af 
Bøger,.og jeg var Vidne til, at han hvert Vinterhalvaar, 
naar hans Elever kom til hans Skole, maatte for sig selv 
paany gjennemgaa Grundtvigs „Haandbog i Verdens^ 
historien“ for at kunne holde sine historiske Foredrag; 
thi han havde i Sommerens Løb glemt Navne og Begiven
heder og de tilsvarende Aarstal, og Man kunde stundom 
høre ham begynde et Foredrag, f. Eks. om et Afsnit af 
Frankrigs Krønike saaledes: „Der var en Konge i Frank
rig, lad os sige i det og det Aarhundrede, som hed, lad 
os antage, Ludvig, o. s. v.“ Han havde heller ingen be
stemt Metode som Lærer uden den, at han fulgte sin 
Aands umiddelbare Indskydelser, og talte snart indtrængende, 
snart spottende og tilspidset, saa det slog igjennem, men 
næsten altid saaledes, at der aabnedes et Syn, et Indblik
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ind i den Verden, som laa bagved det Haandgribelige, 
blæste paa øjet, saa Støvsløret bortvejredes, talte til Sjælene, 
saa at de fik Lyst til at leve i noget Højere og Skjønnere 
end det blot Hverdagsagtige. Indadtil var han som en 
Sokrates, der forrettede Jordemodertjeneste til Forløsning 
af de Aands- og Hjertefostre, der laa i Svøbet inde hos 
de Unge, satte en Tankebevægelse i Gang hos dem og 
lod dem føle mere eller mindre, at et virkeligt, ædelt 
Menneskeliv var Maalet for vor Tilværelse. Hvor 
fast han stod paa, kun at ville tale eller holde Foredrag, 
naar han følte sig drevet eller baaret af Aand, fremgaar 
af følgende morsomme Begivenhed. P. Rørdam var, 
lokket af Koids voksende Ry, rejst til Fyn for at høre 
ham. Uheldigvis traf han at komme paa en Dag, da K. 
ikke følte sig aandelig oplagt. Han vilde slet ikke tale 
den Dag. Rørdam bad ham betænke, at han var draget 
den lange Vej alene for at blive Vidne til hans Gjerning. 
„Nej“, sagde K., „i Dag taler jeg ikke“. „Men“, udbrød 
R., „husker De ikke Vor Herre§ Ord om, at vi skulle 
gjøre imod Andre, hvad vi ville, at de skulle gjøre mod 
os?“ „Det kommer jeg let fra“, gav K. til Svar, „for 
jeg gider ikke høre Dem“. Det var vist første og eneste 
Gang, P. Rørdam hørte saadant, han, den fejrede, af Til
hørere omsværmede Mand og Prædikant. Han sagde og- 
saa siden til mig i sin Harme over detteSvar: „K. er en 
Jætte“. Og det hjalp ikke, at jeg indvendte, at denne 
Jætte havde lukket Mangfoldige ind i Aandens Verden, 
som de maaske ellers aldrig havde gjort Bekjendt- 
skab med.

En Del af hans Styrke laa i hans Selvsikkerhed og 
Ensidighed, forbundet med hans umiddelbare Indblik i 
det menneskelige Sjæleliv. Ja, selvsikker var han i 
høj Grad. Jeg med andre 4 Præster mødte ham engang 
til Vogns og standsede for at veksle nogle Ord med ham. 
„Nu, K., hvordan har De det?“ „Jeg?“ svarede han, 
„jeg har det saa godt, at jeg har mere Liv i mig, end 
der er i alle de 5 Præster tilsammen“. Ensidig var han 

ir. 13
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ligervis tilbunds og skjærende. Mens han var Huslærer 
hos os, besøgte en svensk Magister Ekendahl, Seminarie
forstander i Strångnåss, Ryslinge Præstegaard og indlod 
sig i flere Samtaler med Kold. I en af disse udviklede 
Denne, efterat have udtalt sin Harme og Foragt for Ty
skerne, at ethvert Folk havde sin bestemte Plads og fast
satte Gjerning i Verdens store Husholdning. Det syntes, 
som om denne Betragtning var Svenskeren fremmed, og 
han spurgte da: „Hvilken mener da Hr. Kold, er Tyskernes 
Beskikkelse?“ „Det skal jeg sige Dem. Dersom De har 
læst Ingemanns „Ole Navnløs“, vil De huske, at der er 
en Tankemester Stagefyr, der vil holde Tale til en stor 
Forsamling. Han rejste sig saa en Tribune af luftfyldte 
Svineblærer, der som en Pyramide endte i en Spids med 
en enkelt saadan. Med stort Besvær stiger han op paa 
denne Talerstol og udvikler sit filosofiske og æstetiske 
System, endende med, at det System er Kronblomsten af 
al Tænkning, at her er Toppunktet, hvortil Mennesket skal 
komme eller er kommet, at der udenfor denne Tanke
kreds gives ingen holdbar Livsanskuelse. Men mens han 
taler saaledes, er der en ondskabsfuld Person, der med 
en Knappenaal stikker Hul paa Blærerne; Luften pibler ud 
med en hæslig Lyd, Pyramiden styrter sammen, og Dr. 
Stagefyr vælter sig imellem alle disse Svineblærer til 
stor Lystighed for Publikum. — Det er“, sluttede Kold, 
„Tyskernes Beskikkelse“. „Det er en sørgelig Beskikkelse“, 
sa^de Magisteren.

Som Sjælekyndig kunde K. komme med mange træf
fende og overraskende Iagttagelser, skjøndt ogsaa med 
andre vildfarende; thi han delte alle Avtodidakters Skjebne: 
at løbe med barokke Indfald, fordi de ikke korrigeres af 
et omfattende Kjendskab til Andres Tanker, ikke bliver 
baaret af Fortidens Tankeudbytte. Men selv disse mere eller 
mindre Tankeløsgængere havde hos ham en saadan Frisk- 
hedéns og Beaandelsens Skjær, at de bidrog til at bringe 
Røre frem i de Hørende, og da de ikke vare af uædel Art, 
skadede de ikke i moralsk Henseende. Dog var det ikke
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helt urigtigt, skjøndt maaske overdrevent, naar jeg sagde 
til en Anden af de dygtigste Højskoleforstandere, at 
hans Foredrag, aldrig indeholdt noget Galt og Urigtigt, 
men at K. saa tidt lod den halve Del af, hvad han kom 
frem med i sin Tale, være blandet med historiske og psyko
logiske Urigtigheder, hvorimod Denne havde det forud 
for den Anden, at det altid var en Oprindelighedens Kilde, 
der sprudlede hos ham og befrugtede Tilhørernes Sind.

Koids Indflydelse paa den danske Bondestand (ogsaa 
Mange udenfor den) var, tror jeg, enestaaende, og hans 
Avtoritet var næsten ubegrændset i alle de Kredse, hvor 
han kom frem. Ja, Avtoritet er maaske endog for svagt 
Udtryk for den Aandens Myndighed, han var i Besiddelse 
af overfor sine Elever og Venner. Det var snarere et 
Slags Pavedom, han sad inde med. „Kold har sagt det“, 
var formentlig nok til at slaa alle Indvendinger ned, og 
Den, der i nogen Maade tvivlede om hans Ufejlbarlighed, 
blev let mistænkt for at være ufolkelig og „vild paa Kar
reten“. Og han havde ogsaa en sjelden Gave til at 
lokke det Inderste og Bedste frem i Sjælen, tidt endogsaa 
igjennem en skj ærende Spot og Satire over det Forkerte 
og Forvrængede, han fandt hos sine Lærlinge, hvad 
først maaske opirrede Vedkommende, men dog for det 
Meste tilsidst havde den Virkning, at den afskudte Pils 
Saar gav det Daarlige et Knæk, saa dets Modsætning 
kunde komme frem. Han havde et skarpt Blik for Aan
dens og Hjertets forskjellige Udtryk igjennem Aasynet§ 
Træk og Sjælens Spil derover. Han sagde: „Naar de 
Unge komme til mig, er der hos de Fleste slet Intet at' 
læse i deres Aasyn, uden det skulde være enten kun 
Kjød eller i det Højeste lidt overfladisk Livlighed af den 
gjængse Slags. Saa gaar der nogen Tid, og nu kommer 
der en før ukjendt Giands i Øjet, et spillende Lysglimt i 
det bliver kjendeligt, et aandeligt Vift paa Panden og 
noget Lysende og Kvikt i Holdning, Gang og det hele 
Væsen. Saa ved jeg, at Aanden har begyndt at blæse 
paa dem og fængslet dem. Men endnu er jeg ikke der- 

13*
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med tilfreds; først naar jeg derefter lægger Mærke til et 
underligt, ubeskriveligt blødt Udtryk omkring Mund og 
Læbe og ser paa deres lyttende Stilling, at de ere grebne 
af noget Dybere — da glæder jeg mig; thi da ved jeg, 
at Hjertet er kommet i Bevægelse; det er Kjær lig
heden til Aandslivet, som derigjennem udtaler sig.“ Jeg 
tror, at dette er en slaaende psykologisk Iagttagelse.

Naturligvis kunde det ikke undgaas, at en saadan 
Mand med en saadan ualmindelig Personlighed og med 
sine nye, ejendommelige Udtalelser tidt og ofte maatte 
blive misforstaaet af de Unge, ligesom det jo ogsaa vilde 
være for meget forlangt, om Man krævede, at Alle de, 
der kom paa hans Højskole, skulde blive overflyttede fra 
en Kjødets Verden til en Aandens. Han maatte tidt blive 
en tvivlsom Avtoritet for Folk, som opfattede hans Ord i 
forkert Mening, og han kom saaledes hos dem, der ikke 
kjendte Manden, til at opvække skjeve Forestillinger om ham 
og hans Skole. Ganske uden Skyld var han jo vistnok 
ikke, naar Man saaledes uden Begrændsning tog imod 
hans Udtalelser; thi han var en Banebryder, og en Saadan 
tager sig ikke altid i Agt for at anbringe sine Murbrækkere 
saaledes, at de ikke ogsaa komme til at antaste det, som 
ikke skal kasseres med det Gamle, der er ubrugeligt. 
Han anbragte ikke noksom Korrektiver i sin Virksomhed. 
Det kan nok være, at han ikke ganske kan frikjendes 
for, at han har givet Anledning til enSkjevhed, som den, 
En af hans Elever gjorde sig skyldig i, da han siden kom 
til at tjene en Præst paa Fyn. Stundom vilde denne Karl 
ikke om Morgenen hilse paa sin Husbond, naar Denne 
mødte ham i Gaarden og høflig sagde: „Godmorgen“ til 
ham. Da Præsten saa spurgte ham, hvorfor han undlod 
denne Høflighed, svarede den unge Karl: „Kold har lært 
mig, at jeg skal være mig^selv. Og naar jeg nu ikke 
føler Lyst til at hilse Husbond, men gjør det alligevel, 
saa er jeg jo ikke mig selv“. Det er rimeligt nok, at 
Kold i sin Bestræbelse for, at vi skulle finde og svare til 
vort eget Selv og værne om det imod alle løgnagtige
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Skaller, som Konveniensen i Verden vil • lægge omkring 
vort inderste Væsen, har undladt at gjore opmærksom 
paa, at en selvisk Hensynsløshed og stødende Uhøflighed 
imod Medmennesker ogsaa hører til saadanne Skaller, og 
at det Selv, som paa den Maade kommer frem, ikke 
er vort gode virkelige Selv, men et løgnagtigt Selv, og 
at Man just ved at trodse og kue dette Selv hjælper det 
virkelige Selv til sin Ret.

Ved Siden af denne Mands omfattende Syn paa Men
neskelivet kunde der dog — saa sammensat er vor Natur 
— i visse Retninger aabenbare sig hos ham noget underlig 
Bornert, Filistrøst — en vis Snusfornuftighed, der staar 
i grel Modsætning til det Første. Saaledes var det Til
fældet, at han i de sidste Aar af sit Liv lod sit Kristenliv 
— thi en Kristen blev han til Enden — udarte til et 
Ensomhedsliv i Hjemmet og mente at kunne undvære 
Samfundet med Menigheden og navnlig Søndagsguds
tjenesten i dens Midte. Han sagde: „Præsten kan ikke sige 
mig Andet og Mere, end jeg kan sige mig selv i mit Kam
mer“. Som om Man gaar i Kirke alene for at høre 
noget Nyt, i Stedet for at Man under sit Kirkebesøg ønsker 
at erfare en Aandens Engrislen over Naadesæden i sit 
Hjerte. Denne hans Anskuelse fik dog, saavidt jeg ved, 
ingen. Indflydelse paa hans Skoleungdom, som vedblev at 
søge Hospitalskirken i Odense, hvor den elskelige og 
aandfulde L. Helveg hver Søndag samlede Skarer om
kring sin Forkyndelse.

Personlig holdt jeg meget af Kold og maatte agte 
hans Stræben, hans Begavelse og hans Kjærlighed til det 
danske Folks underste Lag. Vel kom der stundom Riv
ninger imellem os, og jeg maatte af og til træde op imod 
hans Fristelse til Hovmod; men han tog altid imod mine 
Ord med stor Taalsomhed, rigtignok tidt saaledes, som om 
det i Grunden ikke anfegtede ham videre. Naar jeg spurgte: 
„Naa, K., er De nu ligesaa hoven som før?“ fik jeg til 
Svar: „Aa ja, saamænd“. Men jeg lagde ogsaa Mærke 
til, hvorledes han under Livets Skygger, naar noget Al-
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vorligt ramte ham, naar under en Sygdom Dødstanken 
traadte ham nær, — det inderste og dybeste til Grund lig
gende Hjertelige kom frem, og han blev blid og bøjelig 
som et lille Barn. Da kunde han være saare elskelig, og 
jeg erindrer endnu, hvorledes min Hustru og jeg, da han 
saaledes var bragt ned i Ydmyghed, mens han var Hus
lærer hos os, forhandlede med hinanden om, paa hvad 
Maade vi skulde se at glæde og oplive ham ved en Kjær- 
lighedsbevisning. Men naar da Skyggen var svunden, og 
især naar Lykkens Solskin tilsmilede ham, da kom den 
gamle Fristelse tilbage, som han ikke altid kunde faa 
Bugt med, da krøb en Selvsikkerhedens Orm i hans Aarer; 
men jeg er vis paa, at han aldrig slap Troen og For
trøstningen paa Naaden i Kristus, og den har' nok 
hjulpet ham over det Svære til det Sidste. Ydmyg for 
Gud, tidt hovmodig overfor Mennesker. Da han laa 
paa Sottesengen, og utallige Hilsener bragtes ham fra Dron
ningborgen som fra Hytten — Enkedronningen sendte 
ham skjønne duftende Blomster — var hans Sind smeltet, 
bevæget og blødt, og han sagde til sin Hustru: Lille 
Marie, vi overvældes af Guds og Menneskers Kjærlighed“. 
Saaledes sov han hen. En mægtig Skare fulgte hans 
Støv til Graven, og der lød mange Hjertevidnesbyrd over 
hans Kiste. Han havde i sin Kreds været en Høvding for 
Folket, et Hoved højere end de Andre.

Han døde i rette Tid. Han havde gjort vel imod 
Folket paa sin Maade. Men der var en Fare, der vilde have 
truet ham og hans Tilhængerskare, hvis han havde levet 
længere. Han var, som sagt, i højeste Grad selvsikker paa 
sit Syn, sin Tankegang og sine Erfaringer, og hans Natur, 
der ikke tøjledes af Meget udenfor ham selv, vilde let 
have kunnet afføde Udskejelser i Livs- og Tankeretning, 
naar han havde været ganske overladt til sig selv og 
sine sokratiske Grublerier. Der var kun en Aand, han 
ubetinget bøjede sig for: Grundtvigs. Han alene kunde 
lægge en Dæmper paa hans selvraadige Tankegang. 
Havde han overlevet Grundtvig i flere Aar, havde der
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været Udsigt til, at han kunde have indgydt sine mange 
begejstrede Tilhængere, der næsten ikke kunde tro, atK. 
kunde tage fejl, mangehaande vilde Lærdomme, som ikke 

•kunde enes med Guds aabenbarede Sandhed. Der var 
Spire dertil ved Enden af hans Liv. Han havde grublet 
saaledes over det af alle Tænkere uløste og for Tanken 
uløselige Spørgsmaal om den frie Villie, og var saa godt 
som kommet til den Slutning, at Mennesket ingen saadan 
havde. Ved et Møde i Nyborg udtalte han denne Tanke, 
og da En af hans Tilhørere, en Almuesmand, udbrød: 
„Hvad, har jeg ikke fri Villie?“ svarede K.: „Nej, Du har 
ikke, Per Nielsen!“ —Et andet Problem havde han ogsaa 
grublet meget over; det var om Synden og dens Nød
vendighed, og her var han kommen til den Betragtning, 
at Gud havde villet Synden, for at derigjennem Naaden 
kunde blive saameget herligere. Det har ikke været frit 
for, at disse Tanker har sat sig fast hos Adskillige af 
hans Venner. Men havde han levet længere efter Grundt
vigs Død, den Mand, so/n dog, mens han levede, gjorde, 
at han kun lavmælet lod disse Skjevheder træde frem, 
havde han kunnet bringe megen Usundhed og Fare for 
det enfoldige Trosliv ind i en stor Del af det danske 
Kirkefolk. Derfor, siger jeg, han døde i rette Tid; men 
hans Navn skal vistnok overleve ham i lange Tider.

Peter Rørdam. (Andr. Leth.)
Jeg havde vel havt et flygtigt Bekjendtskab til Rørdam 

selv fra mine Skoledage, skjøndt han alt den Gang var en 
ældre Student; men i nogen nærmere Berøring med ham, 
kom jeg først, efter at jeg som Præst var kommen til Fyn, 
og han var Præst i Mern i Sydsjælland, hvor jeg første 
Gang besøgte ham i Aaret 1850. Jeg havde dog alt i 
længere Tid hørt om ham som en ualmindelig original 
Personlighed, der gik lige paa og ændsede ikke Konveni
ensens Skranker. Fra Barndomshjemmet i Ondløse og 
Tølløse havde han medbragt uforglemmelige, uudslettelige
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kristne Indtryk, og der har vist aldrig været noget omend 
nok saa kort Tidsrum i hans Liv, hvor han har været 
anfegtet af Tvivl og Uro paa Troens Vegne. Som Kan
didat kom han til at høre til de grundtvigske Disciple, 
der søgte og fandt deres faste Stade paa Klippegrunden: 
Ordet af Herrens egen Mund i Daab og Nadvere. Men 
slavisk Underkastelse var ikke hans Sag; frit og ejen
dommeligt tilegnede han sig og anvendte den store Sand
hed paa sig selv i sit private Liv og paa Andre under 
Ordets Forkyndelse senere i Menigheden. Stærk i Logiken 
var han ikke; Man kunde endogsaa sige, at han i ual
mindelig Grad var fremmed for at slutte skarpt og tankeret 
fra det Ene til det Andet, om det end var overdrevent, 
naar En af hans Venner sagde om ham, at han vanskelig 
kunde forbinde to Tanker med hinanden paa organisk 
Maade. Hans Styrke bestod i at sænke sig i Oprindelig
hedens Kilde, og derfra at dukke frisk og forynget op 
paany til fortsat ihærdig Færden i sin Aandsverden. Livs
tankerne bleve ham givne uden logisk Sjælsarbejde, saa 
at sige, i Brudstykker; men hvert af disse Brudstykker 
var præget med Friskhedens Stempel og lisesom Blomster 
endnu bedugget fra Oprindelighedsvældet. Men at sætte 
dem sammen til en Helhed formaaede han i Grunden ikke. 
Alt sprudlede frem hos ham i ustandselig Fart, og han 
var istand til ved sin Nærværelse i Selskabslivet som i 
Præstemøder at sætte i Røre enten ved et originalt, stundom 
barokt Spørgsmaal eller ved en kjæk Paastand eller ved 
at udtale et helt nyt Standpunkt angaaende Tro, Menig
hed, et Skriftsted eller et Nutidsforhold i Debatten. Hold
bart var det ikke altid; men det bragte Livlighed og tvang 
tidt en dybere Begrundelse af Sagen frem, som maaske 
ellers ikke var blevet Udbyttet af Forhandlingen. Han var 
„populær“ i den gode Betydning af Ordet, saasandt han 
kunde finde Indgang hos de forskjellige Folkeklasser: i 
Kongeborgen som i den ringeste Hytte kunde han vinde 
Tillid og Ørenlyd; han omgikkes med Enkedronningen 
som med sin Lige, uden at støde an imod virkelig god
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Tone, og med hver uanselig Bondemand ligervis. Der 
gik mange morsomme Rygter om ham iblandt Folk. Saa- 
ledes da en fremmed Diplomat engang havde Avdiens 
hos Dronning Karoline Amalie, og der i hendes Kabinet 
fandtes en ung Mand, der syntes som hjemme og kun 
hilste paa den fornemme Mand paa sin sædvanlige, lige
fremme Maade. Da Diplomaten kom ud, spurgte han 
den jourhavende Adjudant i Forværelset om, hvem den 
unge Mand havde været derinde hos Majestæten. Adju
danten, der ikke yndede denne Fortrolighed imellem Dron
ningen og Rørdam, og var en Fjende af Det, der særlig 
bandt de To sammen, foldede Hænderne og sagde: „Det 
er min Broder i Kristo, Kandidat Rørdam“. — Som Præ
dikant var han saare original; Monrad sagde om ham, 
at han havde 3 Taletoner: en, naar han, beaandet og 
hjertegrebet, bar sin inderlige kristne Tros Sjæleindhold 
frem under dyb Bevægelse, en, naar han, saa at sige, 
bogstaveligt paa Fingrene talte de Momenter op i sin 
Tanke, han vilde slaa fast, og en, naar han i Noteform 
skjød en Bemærkning ind paa en Maade som med en 
Tankestreg eller som i Parentes, for saa igjen at fortsætte 
sin Hovedtanke. Denne hans Tankegang i Prædiken var, 
som sagt, ikke altid i logisk Sammenhæng; han tænkte i 
Spring, og det kunde tidt være vanskeligt at forstaa, hvor
ledes det Ene affødte det Andet. Naar Man læser hans 
trykte Prædikener, forbavses Man over, hvorledes han, 
som altid lærte sin Tale ordret udenad, kunde huske at 
knytte det Første til det Følgende; Man synes tidt, at 
Slutningen af Prædikenen ligesaa godt kunde staa foran 
og Begyndelsen sidst som omvendt; men for ham maa 
der have været en rød Traad,’der bandt Alt sammen; 
han tænkte nemlig som sagt i Spring og sprang ofte 
Mellemleddene i Tankegangen over. Hans Billeder vare 
for det Meste hentede fra det daglige Liv og derfor yderst 
praktiske og aktuelle, som naar han, idet han skildrede 
den uendelige .Usalighed for de Vantro, engang slog ned 
med det Spørgsmaal: „Synes Nogen af Eder om at sidde i



'202

Vridsløselille Cellefængsel? Det er meget skrækkeligere i 
Helvede“. Da han engang talte om, at det var forgjæves 
at hore Guds Ords Forkyndelse, naar Man ikke gjemte 
det i et godt og trofast Hjerte, endte han med at spørge 
sine Tilhørere: „Hvad nytter det, at Koen malker godt, 
naar I spilder Mælken paa Marken, inden I kommer 
hjem?“ Naar han talte om det Fordærvelige i den aand- 
løse og kjærlighedsløse Sladder, hvormed man besmitter 
Næstens Rygte eller lader den udarte til Skjænderi, kunde 
han sige: „Tungerne gaa som en Peberkværn“. — Men 
altid var det meget tiltrækkende at høre P. Rørdam, og 
Man gik, naar man da havde Øren at høre med, aldrig 
fra hans Gudstjeneste, uden at have faaet Indtryk af, at 
denne Mand, der forkyndte Ordet, selv var hjertelig grebet 
af den Herre, han tjente, og uden at føle, at et forfrisk
ende Aandebad var gaaet over En. Det er jo i det Hele 
ikke det regelrette, tankebygte gudelige Foredrag, der i 
Almindelighed er afgjørende for den enkelte Tilhører, med 
Hensyn til Prædikenens Virkning og Opbyggelsen — det 
er snarere et Enkelt, Særligt, en Tanke, tidt en lille Sæt
ning, et mægtigt eller smeltende Ord, som Tilhøreren 
tager med sig — den Ene Dette, den Enden Hint, og 
naar Man spørger om, hvad det var, der greb dybest ind 
i en Tilhørers Sind under et Vidnesbyrd, skal man ofte 
faa at høre, naar Man gaar til Bunds, at det var ikke 
Helheden, der vel kunde efterlade et harmonisk eller 
æstetisk Indtryk, men dog ikke religiøst havde beriget 
ham; det var noget Enkelt, der særlig gav Gjenklang i 
Sjælen, som det Opbyggende for denne. P. Rørdam var 
enestaaende som Prædikant i Folkekirken, ikke saaledes 
at forstaa, at han var den Forreste, stod paa Højden af 
Kirkens Vidner, men saaledes, at der, mig bevidst, var 
Ingen, der paa nært Hold kunde tale som han i denne 
specielle Maade at prædike paa. Der har været dem, 
der vilde efterligne ham; men som al Efterligning i Aan
dens Verden er mislig og gjerne bliver Eftersnak, saaledes 
bliver det navnlig frastødende, naar det prøves i Guds
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Ords Forkyndelse; Man taber sin egen Tunge for at tale 
med en Andens, hvorved det egne Hjertes Indhold for
krænkes og kommer ikke til sin Ret, Hjertets egen Røst 
afdæmpes, og Klangen bliver mat, omend højrøstet, og 
uden ægte Fynd. At efterligne P. Rørdam vilde være 
særlig endnu forkasteligere. Thi som Man under enhver 
Efterligning snarest forledes til at hænge sig i den Efter
lignedes Særheder og mindre gode Sider, som lettest lader 
sig eftergjøre, saaledes ville Farerne derved være aller
størst overfor en Prædikant som han, der kunde tillade sig 
Ting paa Prædikestolen, der vilde være stødende i enhver 
Andens Mund, medens de var saaledes sammenhængende 
med hans hele Personlighed, at de saas og hørtes i 
Lyset af dem og gled ned som et naturligt Tilhæng til hans 
Ejendommelighed. Hos andre vilde de blive skurrende; 
thi, ganske vist, han kunde komme med Udtalelser, der 
var alt andet end efter Skjønhedens og Harmoniens 
Regler, men som tilgaves paa Grund af, at Man havde 
en umiddelbar Følelse af, at det kunde ikke være ander
ledes hos denne Mand. Hans Efterlignere tilgiver Man 
ikke Saadant, og det har vist sig, at der her hos hans 
Beundrere har været en Fristelse til at tale barokt og 
uskjønt under Floskelvæsen og i en Slaabrokstone, som 
stundom kan være modbydelig.

Men en, som jeg tror, grundet Bemærkning kan jeg 
ikke undlade at gjøre gjældende i Anledning af Bedøm
melsen af P. Rørdams Prædikemaade. Hans Fremtræden 
paa Prædikestolen havde, som Man alt vil kunne forstaa 
af det Foregaaende, en underlig tiltrækkende Kraft ikke 
blot for de Troende eller for dem, der alvorligt sukkede 
efter Sandhed og følte Syndens Byrde —' den var til
talende for Alle, der havde Sands for det Pikante og Inter
essante uden selv at søge nogen dybere Tilfredsstillelse 
for Hjertet i Forhold til Gud. Saare Mange, der aldrig 
tænkte paa alvorligt at vende sig til den levende Gud, 
kunde drages af denne Mands originale Maade at tiltale 
Folk paa, og de kunde blive ved med at høre ham, uden
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at deres Forhold til Evighedssporgsmaalet om Synderes 
Frelse blev væsentlig forandret. De fangedes af det 
Fængslende, Ualmindelige, tidt Komiske i hans Forkyndelse. 
Det kunde blive en æstetisk Nydelse for dem, skjøndt det 
var langtfra, at hans Prædiken i almindelig Forstand var 
af æstetisk Art. Det var Overfladen, Farven og den 
særlige Lysbrydning i hans Ord, der gjorde sin Virkning 
paa dem. For dem var det ofte, at det Interessante 
slugte det Opbyggelige. Men for dem, som havde faaet 
fast Stade paa Kristendommens Grund, blev Rørdam en 
uforglemmelig kristelig Resonlighed, som aldrig glemmes. 
Disse, som i store Skarer søgte ham, ikke mindst fra 
Hovedstaden, da han var Præst i Lyngby, kunde under
lig bevæges af hans troskyldige Barnevidnesbyrd og 
stødtes ikke af hans stundom krasse Indfald og Billeder, 
om endogsaa de tidt maatte smile ad, hvad de horte, 
og Dette var ham ingenlunde imod; han sagde til En, 
som fortalte ham det: „Ja, det er bedre, end om de 
kjedede sig og faldt i Søvn under Prædikenen“. Der 
forefaldt ogsaa engang imellem morsomme Scener under 
hans Forkyndelse. Da han var Feltpræst 1864, begyndte 
han en Prædiken for Soldaterne med de Ord: „Skal vi 
nu ikke Allesammen bekjende, at vi i Grunden ere store 
Slyngler for Gud.“ „Nej, nej“, raabtes der fra Geledderne. 
Obersten kommanderede: „Ret Eder!“ — Hvad der ikke 
behagede mig og var en Svaghed hos denne min Ven, 
var Dette, at han ikke afviste de ikke faa, især hysterisk 
sværmende Kvinder, naar de omringede ham efter Guds
tjenesten og i strømmende Betagethed udbrød til ham: 
„Ah, hvor var det dejligt, hvad De sagde i Dag om Det 
eller Det!“ Han kunde da gaa ind herpaa, og i sin barn
lige Glæde over at have glædet Andre sagde han da: 
„Ja, ikke sandt'“ Saadant hører til det, vi Præster skal 
tage Afstand fra; vi skal erindre Herrens Ord: „Hvorledes 
kunne I tro, I, som tage Ære af hverandre“.

Som Rørdam var i sin Kirke, var han ogsaa i sin per
sonlige Færd og Tale under Omgangslivet overfor Høje og
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Lave. Ogsaa her var han den originale Mand, der fæng
slede ikke ved stor Tankedybde og Gave til at hævde sig 
ved stærke Grunde i Ordvekslen med Andre, men ved 
sin Umiddelbarhed og livsfriske Maade at forholde sig 
paa, idet han naivt lod sine øjeblikkelige Indfald spille og 
derved satte Røre i Samtalen. Jeg var saaledes Vidne til, 
at han ved et fornemt Middagsselskab hos En af Mini
strene pludselig ved Bordet kastede det Spørgsmaal ind i 
Gjæsternes Kreds og henvendte det til en bestemt Dame 
i Kredsen: „Kommer Kjærligheden mellem Mand og 
Kvinde som et Lyn, der paa en Gang slaar ned, eller 
kommer den gradvis lidt efter lidt?“ Damen gav et und
vigende Svar; men der udspandt sig en morsom Debat: 
den Ene svarede saaledes, den Anden anderledes. Han 
kunde ikke sjelden give gode, træffende Svar. Engang 
mødte han paa en Ridetur, hvor han sad paa Hesten i 
en kort Jakke som Jokey med store Ridestøvler og blanke 
Sporer samt en lille flot lavpullet og bulet Hat, En af sine 
gamle Venner, en Hovedstadspræst, der spadserede paa 
Strandvejen i gejstligt Anzug, sort fra Hals til Fod med 
stivet hvidt Halstørklæde og høj Silkehat. Denne udbrød, 
da han saa’ R. saaledes kostumeret: „Der skulde Ingen 
se paa Dig, at Du er Præst“. „Det kan saamænd være 
det Samme“, svarede R., „naar Man kun kan høre det“.

Noget Menneskeligt af besynderlig Art kunde ogsaa 
stundom løbe af med ham i hans Naivetet og Troskyldig
hed. Derom haves der en meget komisk Fortælling, som 
er sand; jeg har selv spurgt R., om Sagen virkelig for
holdt sig saaledes, hvad han bejaede. Han sad en Lørdag 
i Mern Præstegaards Studerekammer og tænkte paa sin 
Prædiken til næste Dag; men Aanden var borte, han 
kunde ikke faa en levende Tanke, der fyldte ham selv, 
og han var nedbøjet over denne Tørhed i Sjælen. Da 
faldt det ham ind, at han og hans Nabo, Sognefogeden, 
havde havt noget Udstadende med hinanden, og havde 
været vrede paa hinanden. Han trak sine Vandstøvler 
paa og gik hen til Manden, der sad for Bordenden i sin
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Stue, og sagde til ham: „Jeg kommer, Per Nielsen! fordi 
jeg- ikke kan faa en Prædiken i Stand til i Morgen, og 
det er, fordi vi To ikke lever i god Forstaaelse som 
kristne Naboer, og vor Herre er vred paa os derfor. Det 
skal have en Ende: nu skal Du bede mig om Forladelse, 

’saa er Alt godt, og jeg kan skrive min Prædiken“. — 
„Nej, gu om jeg gjør, Hr. Pastor“, svarede Per Nielsen.

Han ægtede i en ikke ganske ung Alder Jutta Carl
sen, en Søster til Hofjægermester Carlsen til Gammel 
Kjøgegaard, og Søster til Grundtvigs anden Hustru. Han 
var særlig afholdt og skattet af denne sin Læremester, 
og det var fornøjelig at se Forholdet mellem disse to 
Svogre, saavidt forskjellige i Alder og hele Naturvæsen. 
Ingen kunde som P. Rørdam oplive den Gamle og ved 
Spørgsmaal faa ham til at udvikle sine Tanker, ligesom 
han bedst af alle os Yngre kunde gaa ham paa Klingen, 
naar der var Noget i hans Færd, der stødte eller ikke 
forstodes. Ja, han var i et alvorligt Tidspunkt for Grundt
vig i særlig Grad Dennes Skriftefader og alvorlige For
maner, da denne i 1846 led af stærke og mørke Anfeg- 
telser og var nær ved at fortvivle om sin Frelse. Thi 
da talte han den nedbøjede Mand til med Aandens Myn
dighed og skammede ham ud, at han, som Herren saa 
vidunderlig havde bevist sin Naade og havde brugt til en 
mægtig Gjerning i sin Kirke til at kunne trøste saa Mange 
og fore dem til Sjælens Hvile i Ordet, at han nu var saa 
hjælpeløs og blottet for Trøst, at han ikke kunde anvende 
det eneste guddommelige Lægemiddel for en syg Sjæl 
paa sig selv. Det er blevet mig sagt, at denne kraftige 
Tiltale i væsentlig Grad kunde rejse den Sjunkne op.

P. Rørdams Hustru gik bort, og i en lang Aarrække 
stod han ene i sit Hjem med en eneste Datter, indtil og- 
saa hun forlod hans Hus med sin Ægtefælle. Men han 
vedblev at forkynde Ordet med lige Ungdommelighed og 
paa Højden af sin bedste Kraft indtil faa Aar før sin Død, 
da han ramtes af et apoplektisk Anfald, hvorefter han vel 
af og til rejste sig for at fortsætte sin kjære Præstegjer- 
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af de Sygesenge, han i denne Tid maatte holde, besøgte 
jeg ham. Han var da fuldt aandsklar under Legemets 
Svaghed, og jeg fik fornyet Vidnesbyrd om, hvor stadig 
han syslede med den kristne Tros Indhold i Daabspagten. 
Men jeg erindrer tillige, hvorledes hans Tankegang kunde 
gaa ind paa nye overraskende Forestillinger, der hos 
Andre vistnok aldrig kunde gjøre sig gjældende. Han 
spurgte mig nemlig den Gang om, hvad jeg mente om 
det Ord i 3<iie Trosartikel: Syndernes Forladelse, navnlig 
om jeg ikke kunde gaa ind paa den Forklaring deraf, 
der just da laa ham paa Sinde, nemlig den, at der her 
ogsaa var taget Sigte paa Dette: at forlade Synden i den 
Forstand, at Man selv forlod Synden, gik bort fra den 
og gav den Afsked. Det var Dobbeltbetydningen af dette 
danske Ord, der bragte ham paa Vildspor: forlade d. e. 
tilgive, og forlade d. e. gaar bort fra. Jeg kunde naturlig
vis ikke give ham Ret, men henviste ham til det græske 
og latinske Grundord, der findes i Daabspagtens oprinde
lige Tekst, saaledes som vi have modtaget den: dysmc, 
-tov dpapTuov og remissio peccatorum, hvorimod For
sagelse af Djævelen og Alt hans betegner Det, som han 
havde fundet i hint Troens Led.

Den sidste Gang, jeg var hos ham, laa han som 
sagt paa Sygesengen, men havde godt Haab om atter at 
kunne rejse sig fra den og sagde: „Du skal se, jeg 
kommer nok op igjen“. Men ikke længe derefter slukkedes 
alt Haab om hans Helbredelse, og Soten kastede sig saa
ledes paa hans Hjerne, at han aldeles tabte Sind og 
Sands, ja, kunde end ikke røres ved det Alvorlige, der 
ramte hans Slægt, f. Eks. da hans ældste Søster døde. 
Han forblev ganske følesløs derved. Der er noget 
saare Betagende ved en saadan Slutning af en aandelig 
og ædel Mands Liv; men, Gud ske Lov, hvad han selv 
havde glemt med Hjernen, det var dog vistnok tilstede 
og gjemt i Hjertets Dyb, skjøndt ubevidst, ja, gjemt paa
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det bedste Sted: i Gud Faders Hjerte. P. Rørdam døde 
her, men lever hisset.

En Præstemand, som efter Reglen skulde have været 
omtalt under Rubrikken: „Fynske Præster“, har jeg gjemt 
til nu, fordi jeg vilde sammenstille ham med P. Rørdam, 
med hvem han trods al Ulighed dog med Hensyn til den 
Virkning, de havde paa en stor Del af deres Tilhørere, 
fik en vis Lighed. Det er Andreas Leth i Middelfart. 
De kunde, stillede Side om Side, kaste Lys paa Hinandens 
Personlighed og Forkyndelsesmaade. Leth er en højst 
begavet Mand. Man skulde ikke, ved det første Syn paa 
hans Udseende og Fremtræden, ane, at der i denne uan
selige Skikkelse gjemte sig en Fylde af Aandsindhold og 
fremragende Dygtighed som Ordets Forkynder. Men saa’ 
og hørte Man ham paa Prædikestolen, kom Man snart til 
at beundre hans store Gaver. Bibelkyndig som Faa var 
han i Stand til at afvinde den hellige Skrift' nye og over
raskende Indblik i Naadens Dybder, ligesom han havde 
et omfattende Syn for Menneskehjertets Trang og Rørel
ser og overfor Verdens Tomhed og Meningsløshed forstod 
at stille Horoskopet for de Forskj elliges Livs vandring og 
Livsmaal. Det var en formelig Nydelse at sidde som 
Tilhører og lytte til hans dybe og klare Udviklinger; thi 
han havde Klarhed i stort Mon, og veltalende stod Ordet 
ham til Raade til at udtrykke sin Tanke og sin Følelse i 
en skjøn og harmonisk Form. I saa Henseende var der 
en mægtig Forskjel og Ulighed mellem hans og P. Rør
dams Forkyndelse. Medens den Sidstes Form var saare, 
om end ikke knudret, saa dog langt fra at gjøre Moders- 
maalets udviklede Sprogbygning fyldest, stundom barok 
og uden logiske Overgange, var Leth en Mester i at be
handle vort Tungemaal korrekt og overensstemmende 
baade med dets Ynde og med dets Kraft. De havde 
Begge øst af de kristne Erfaringers som af Skriftens rige 
Forraadskildé, de havde Begge Syn og Sands for, hvad
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det kom an paa, den samme personlige Tilegnelse af 
Evangeliets Kjerne og samme alvorlige Stræben efter at 
bringe Sjæle til at staa fast paa Troens Klippegrund. 
Men medens Rørdam talte, saa at sige, i Spring og lod 
enkeltvis sine Tanker spille, tidt uden organisk Sammen
hæng, havde Leth særlig just Gave til i Sammenhæng at 
udvikle, hvad han havde paa Hjerte, uden at glemme 
noget Væsentligt og uden ved indskudte Noter at standse 
Talens regelrette Strøm. Begge drog Skarer til sig, og, 
stod Man i Forvejen paa kristen Grund og kjendte af 
Erfaring Naadens Liv, da havde Begge en mægtig og 
velsignelsesrig Virkning til at føre videre og til at lade 
en hellig Engrisling gaa over Sædekornet i Hjertet. Men 
hos Leth som hos Rørdam var der maaske Dette, der 
ikke i lige Grad var givet dem: at forhindre, at de, som 
endnu levede i og af Verden (selv i bedste Forstand, som 
i Forhold til Kunst og Kultur, Vidskab og borgerlig Ret
færdighed) dog kunde blive hængende i det Interessante, 
Aandrige, Nye og Overraskende, medens det Indholds
vægtige i kristelig Forstand gik dem forbi. Hos Rørdam 
kunde det Originale, det saa at sige Dramatiske i hans 
Tale, hos Leth derimod det Skjønne, Harmoniske, Form
fuldendte sluge Opbyggelsen hos denne Tilhørerskare. 
Hos R. var der ganske vist fuldt op af Udtalelser, der 
havde Ærende til det Personlige hos et Menneske; men 
det gik tidt over Hovedet paa de Beundrende, der endnu 
stod uden for Kristendommens Liv, fordi det Pikante fan
gede dem. Hos L. var der ikke saaledes personlige Hen
vendelser; der savnedes stundom den Hage, der kunde 
og skulde tage fat i Personen i Dennes Enkelthed, og 
Skjønhedsindtrykket blev det herskende hos dem.

Men hvad jeg tøer har skrevet, maa naturligvis for- 
staaes cum grano salis, og ikke saaledes, at jeg negter, 
at Sjæle, som stod udenfor Kristendommen, kunde 
vindes for Troen ved s^adanne Vidner som de nævnte. 
Jeg har kun villet pege paa en nærliggende Vanskelighed 
for et til Bunds gaaende Hjerteindtryk overfor adskillige

ii. 14



210

Naturer, knyttet til en Omtale af to Personligheder, der 
med sjeldne Gaver have virket til stor Velsignelse i den 
danske Folkekirke. Enhver af os Præster har sin Akilles
hæl, og den antydede hos P. Rørdam og A. Leth hører 
sandeligen ikke til de mest saarlige, der kan findes hos 
kristne Prædikanter: Faren for hos Adskillige at lade det 
Interessante eller det harmonisk Skjønne sluge mer eller 
mindre af Opbyggelsen.

C. J. Brandt, Otto Møller, C. Hostrup.

Jeg maa nok skynde mig, Tiden gaar, og Aften
skyggerne falder over den gamle Mand og varsler om 
Solens Nedgang for ham her paa Jorden.’ Og jeg har 
endnu mange Minder fra mit lange Liv, og alt som jeg 
kommer længere frem i Beskrivelsen af disse Blade, 
dukker fler og fler op og kræver at komme med. Men 
det kan være, at jeg nødes til at fatte mig kortere end 
hidtil, og jeg gjør da en Begyndelse med under Et eller 
samtidig at omtale de ovennævnte tre Præstemænd, med 
hvem jeg ogsaa er kommet i mer eller mindre nær Be
røring.

Da Gr. gik bort 1872, var der Spørgsmaal om, hvem 
der skulde betræde den Prædikestol, hvorfra det stærke, 
mægtige Aandsvidnesbyrd i 33 Aar havde lydt ud over 
Menigheden, og staa der, hvor han i sin apostoliske Skikkelse 
som den gamle Johannes havde lagt os paa Hjertet ved 
Nadveren: „Elsker hverandre!“ Thi Vartov havde været en 
lille Højskole ved Siden af den store saakaldte videnskabe
lige paa Frueplads, hvor Tusinder var ledede ind i Livets 
Videnskab, og hvorfra Hundreder /if unge Mænd var 
gangne ud over Landet, for at afdække Hyllet, hvormed 
Kirken var tildækket af Skriftteologi og Pietisme, for at 
vor Herres Jesu Kirkebrud kunde staa der klar i sin 
evige Jomfruskikkelse og drage Sjæle til Frelse i Jesu 
Navn. Som sagt, der var Spørgsmaal om: hvem er
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Manden, som skal fortsætte denne Grundtvigs Gjerning? 
Det var ikke saa let at afgjøre; thi Gr. stod der som af 
Guds Naade Indehaver af en Mangfoldighed af Aands
betingelser for at udføre det ham af Herren beskikkede 
Ærende. Naturligvis var der ikke Tale om, at én Mand 
kunde erstatte ham, og paa den anden Side kunde der jo 
ikke tænkes paa at ansætte Flere. Ellers kunde Man 
have havt Lyst til at bringe Adskillige i Forslag, af hvilke 
Hver kunde forholdsvis repræsentere en enkelt af For- 
gjængerens Naadegaver. Jeg havde saaledes den Gang 
tre Mænd i min Tanke, som jeg kunde ønske valgt: 
Brandt som Talsmand for det historiske Aandsblik paa 
Slægtens og Menighedens Levnetsløb gjennem Tiderne, 
Leth som Den, der med Syn paa Skriftens Dybder og 
Sammenhæng kunde kaste Lys over dette mægtige Hav, 
Biblen, der er saa dybt, at, som det er sagt, en Elefant 
deri kan svømme, og dog saaledes, at en Myg deri kan 
vade, og Hostrup, der som skjaldebegavet i nogen 
Maade kunde udgjøre det poetiske Element i Trekløveret. 
Imidlertid blev det Brandt, som blev den Udkaarne, og 
Valget var godt; thi denne Mand besad et Fond af Alvor 
og Besindighed, forenet med grundig Kundskab, der var 
baaret af Aand, og var navnlig Kjender i dansk historisk 
Retning af vort Folks Ejendommelighed, og ejede selv 
en poetisk Aare (han var en varm Kjender og Elsker af 
vor Salmeskat) og en hjertelig Begejstring for alt Stort 
og Skjønt. Han var en etisk Personlighed med den rette 
Aandsmyndighed, som maatte aftvinge Højagtelse, og 
kunde afvise al uberettiget Paatrængenhed og alle sværme
riske Udskejelser i den Grundtvigske Kreds, som der nok 
ogsaa kunde være Fare for fra egenraadige, udisciplinerede 
Faktorer i Samfundet. Hans ædruelige, støtte Natur slog 
en Bom for alt Saadant. Og med alt Dette bundede og 
grundede han i en oprigtig og dyb Forstaaelse af Grundt
vigs Livssyn og kristelige Grundsætning, saa Man maatte 
tilstaa, at Valget af ham var godt og i sin Orden, naar 
der kun kunde være Tale om én Mand til Posten.

14
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Det kunde jo imidlertid ikke være Andet, end at der 
hos Mange maatte føles et Savn, naar Man nu, efter i en 
Menneskealder at have siddet under Grundtvigs Prædike
stol med hans ualmindelige Vidnesbyrd, skulde høre en 
anden Røst. Overgangen var dog i Virkeligheden ikke 
saa stor, som Man skulde tænke. Thi ganske vist havde 
de sidste Aaringer i Grundtvigs Liv været mer eller min
dre prægede af den tiltagende Alders Skrøbeligheder og 
Aftagelse i Kraft. Han lukkede ikke mere som forhen op 
for nye, friske Tankegange, kaldte ikke mere som før til 
Udsigter ud over Aandslivets Vidder, skjøndt alene Synet 
af den gamle, ærværdige Skikkelse med de troværdige 
Ord paa Læben aldrig undlod at gjøre sin Virkning. Brandt 
begyndte, saa vidt jeg har erfaret, med friske Kræfter, og 
lagde i Førstningen al Vægt paa den historiske Udvikling 

»af Kristendommen gjennem Tiderne. Det kunde synes, 
at denne Prædikemaade maatte medføre Adskilligt af 
Foredragets Form paa Bekostning af Prædikenens Ejen
dommelighed, som er det personlige Vidnesbyrd, der af
lægges ud af Erfaringens Hjerteindhold. Men jeg følte 
altid, naar jeg hørte ham, at der gik en dyb og varm 
Understrøm i hans Tale, og, alt som Aarene gik, vendte 
han sig mer og mer til en klarere og klarere Uddybning 
af Evangeliets Livsherlighed, og det var skjønt at høre 
denne udprægede Personligheds varme Forkyndelse som 
kristeligt Vidne, og hans Tilhørere paaskjønnede stedse 
mer og mer, hvad de i ham som Præst og Vej leder havde 
vundet.

Men ved denne Lejlighed, hvor jeg har nævnet det 
Ord „Foredrag“ , skal jeg ikke undlade, ikke for at 
anvende min Betragtning af denne Sag paa Brandts 
Præsteforhold — thi, som ovenfor paapeget, var der altid 
den personlige Tilforladelighed i hans Forkyndelse — men 
paa Grund af en Mislighed, som jeg tror, har været til 
Stede ved Flere af de Grundtvigske Præsters Maade at 
optræde paa i Forsamlingen, at give et lille Indlæg i 
Sagen om, hvad en kristelig Prædiken har at sige. Den
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skal efter sit Begreb være et personligt Vidnesbyrd om 
Frelsen i Kristus. Et Foredrag er en Tale om en fore
liggende Gjenstand, der kan være sand og uomtvistelig 
fra Indholdets Side, men ikke i sig selv behøver at være 
et Udtryk for den Talendes eget personlige Livsstade og 
Livserfaring; det kan være en klar Redegjørelse for, 
hvad der er Gjenstandens Væsen, men behøver ikke at 
give Indtrykket af, at Vedkommende selv lever og aander 
i Det, der foredrages. Men en kristelig Prædiken skal 
efter sin Bestemmelse være et Vidnesbyrd, der aflægges 
ikke blot om Sagens Sandhed og Virkelighed, men ogsaa 
om Mandens eget Livsindhold og Erfaring af denne Sand
hed og Virkelighed. Nu mener jeg rigtignok, at der i 
vore Dage er en Fare for, at Foredraget breder sig i 
Forkyndelsen paa Vidnesbyrdets Bekostning. Man for
kynder om Kristus og om Evangeliet i det Hele, eller 
Man behandler større eller mindre Tanker og Syner, og 
det er utroligt, hvor vidt vi er komne i saadartne Tanker, 
Syner og Anskuelser i vore Dage, og det er ofte, som 
om Man mener, at dette kan erstatte Hjerteslaget, der 
skulde banke gjennem Udviklingen, eller kunde erstatte 
Mangelen paa Helligaandens Kraft i Forbindelse med 
Præstens Aand: et Vidnesbyrd om Guds Børns herlige 
Frihed. Et Foredrag kan bevise, men ikke overbevise 
i kristelig Forstand, som betyder dette: at Begrundelsen 
her ligger „over“ Beviset, er en Begrundelse oven over 
den almindelige Bevisførelses Sfære — er en med den 
sædvanlige Aarsags og Virknings Kavsalitet og Slutnings
metode uensartet Ting, fordi den er baaret af en Underets 
Logik. Jeg har erfaret, at ikke faa yngre Præster af den 
Grundtvigske Skole mer end ønskeligt giver sig hin 
Maade at prædike paa i Vold, og det er ikke saa under
ligt, at Fristelsen netop hos dem ligger nær, fordi vor 
Lærefader har givet Stødet til saa mange nye og frugt
bare Tanker om Liv og Død, om Synd og Naade, om 
kirkehistoriske indtil hans Tid ofte uanede Dybder, — at 

.Man kan ledes til at fortsætte Tankegangen i hans Spor
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og forlyste sig ved Synerne, uden at alt dette Meget er 
blevet Kjød og Blod i En selv; thi dette er saa meget 
lettere end at gjennemarbejde Naadelivet hos sig selv og 
saa tale ud af dette. Men et Vidne er Den, som selv 
har været med. Ganske vist nødes vi Præster til at 
prædike ogsaa om Det, vi endnu ikke selv har erfaret, 
fordi vi skulle pege paa den hele Kristus, og vi endnu 
langtfra har oplevet Alt, som er i ham; men da gjælder det 
om at være sig bevidst, at Man selv endnu ikke er kom
met saa vidt, og at Man forkynder dette endnu ikke Op
levede som noget for os Tilkommende, og det saaledes, 
at den personlige Længsel derefter og Anelse derom klinger 
igjennem. Thi ingen Prædiken maa savne det Stempel 
af personlig Vederheftighed og Erfaringsvirkelighed, som 
kræves for at være et virkeligt Vidnesbyrd.

Brandts Natur var anlagt som en i god Forstand 
aandsaristokratisk Personlighed, og der var noget Stejlt 
eller Tillukket hos ham, som kunde holde paa Afstand fra 
ham. Det var derfor ikke underligt, at der, hvor han 
traadte frem i en Forsamling eller ved et Møde, var Noget, 
der hindrede en utvungen Meddelelse. Man syntes stun
dom, at han mer eller mindre lukkede Munden paa Folk, 
ikke fordi han tilsigtede det, men fordi han ligesom var 
omgivet af en Forbeholdenhedens Atmosfære. Nej, tvert- 
imod, han vilde ikke hindre en fri Underholdning, og han 
var tidt bedrøvet over, at han saa lidet kunde bringe en 
saadan i Gang ved sine Møder. Han var en i Sandhed 
ydmyg Mand, der Intet heller ønskede, end at træde til
bage og give Andre Ordet. Han kunde, hvad ikke Alle 
kan, sidde og nyde, hvad Venner og Trosbrødre førte 
frem, og begjærede ikke at spille første Violin. Men det 
laa i hans Naturbestemthed, som han ikke kunde for
andre, at en strømmende og løsende Indvirkning paa 
Andre udenfor Gudstjenesten ikke laa for ham. Ogsaa 
Mand og Mand imellem var han tidt noget vanskelig at 
faa lukket op til fuld fortrolig Meddelelse; det inderste 
Hjertedyb hos ham var det vistnok udenfor Forkyndelsen
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sjelden at faa et Indblik i. Men skete det, da var han 
saare elskværdig, og Man havde stortUdbytte, naar Man 
saaledes kunde faa ham til give sjælelige Udtalelser. 
Da kunde ogsaa denne alvorlige Mand stundom vise en 
Barnlighed og uskyldig Naivetet, Man maaske ikke havde 
tiltroet ham. Jeg har nogle Gange været Vidne til saa- 
danne rige Sjælsaabenbarelser hos ham. — Jeg kom først 
i nærmere Forhold til ham i den sidste Tid af min Præste- 
stilling i Ryslinge, navnlig da den frie Menighed der blev 
dannet. Da var han En af dem, der antog sig Sagen 
med stor Kjærlighed og Kraft og blev En af dens mest 
fremragende og mandige Talsmænd.

Biskop Martensen sagde en Gang til mig, at Brandt 
og andre af Grundtvigs Disciple var som Enesteskillinger 
med Grundtvigs Billede og Overskrift. Det var nu en af 
denne Mands mange uforsvarlige og falske Udtalelser 
om Grundtvigianismen. Brandt var tvertimod en selv
stændig , alvorlig Tilhænger af den saakaldte kirkelige 
Anskuelse, en Mand, der paa ejendommelig Maade for
arbejdede det store Livssyn ind i sig, lærte det ikke 
udenad, men lod det synke hos sig til et virkeligt Hjerte
eje. Det er i det Hele karakteristisk for Mange af vore 
Modstandere, at de ikke i denne Sag kunne skjelne Efter
snak fra organisk Udvikling, men rask væk paastaar, at, 
naar et Menneske er Grundtvigianer og faar samme Syn 
som Lærefaderen paa Enkelthederne af Dennes Tanke
gang, som han har paa det-Centrale i Anskuelsen, da 
faar han det paa den aandløse Avtoritets Bud, uden at 
det er tilegnet som noget Selverhvervet. Snarere kunde 
Man sige, at Det: at en virkelig Discipel af en stor Mand 
kommer til at se paa Gjenstanden som Mesteren, er et 
Vidnesbyrd om, at Grundsynet med aandelig Nødvendig
hed maa afføde denne Enhed, og at dette altsaa bliver 
et Bevis for dette Grundsyns ægte Fødekraft. — Men 
ganske vist: enhver levende Personlighed maa præge 
sine Tanker med sin ejendommelige Form, og det vil 
maaske blive vanskeligt at paavise saa stor Særkjendelig-
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hed hos store Tænkeres Disciple som just hos Grundt
vigianerne fra J. Kr. Lindberg gjennem Fengerne, Kierke- 
gaard, Hammerich til O. Møller, Fr. Jungersen, P. N. 
Petersen og de mange Yngre — for kun at nævne en
kelte Navne —. Hos Brandt sporer vi altid en bestemt 
nuanceret Opfattelse af Tilværelsen og Kristendommen 
ud fra hans Grundtvigske Stade.

Han har været en forholdsvis frugtbar Forfatter. 
Navnlig har han i Salmesagen og under Fordybelsen i 
den ældre danske baade folkelige og kirkelige Literatur 
aflagt Vidnesbyrd om Grundighed og Kjærlighed til Folket 
og den danske Kirke. Ogsaa har han i sine smaa spo
radiske Digtninge vist sig i Besiddelse af poetisk Sving 
og Smag, og her aabenbarer sig hos ham paa elskværdig 
Maade hans dybe kristne Hjertelag. Som mangeaarig 
Udgiver af „Dansk Kirketidende“ har han indlagt sig stor 
Fortjeneste og har her vist sig saare rummelig, idet han 
har givet Plads for meget afvigende Meninger, medens 
han selv ved mange kvikke og dygtige Artikler har 
hævdet sit eget Standpunkt til alle Sider. Under hans 
tiltagende Sygdoms-Tilstand blev han ved at forkynde 
Ordet, som om en Engel blæste al Tyngsel bort, og han 
talte saa kraftigt og varmt — ja, mer end nogensinde — 
som i sine Upgdomsdage. Men saare træt blev han efter 
sin Kirketjeneste; thi der satte han al sin Kraft ind. Paa 
hans halvfjerdsindstyvende Aarsdag fejrede Vennerne ham 
ved et stort Møde, hvor Takken og Kjærligheden til ham 
fik Røst, og jeg vil her afskrive en lille Sang, hvormed 
ogsaa jeg hilste ham:

Hil være Dig, som trofast staar 
som Vidne Vagt i Huset, 
som gjemmer fra de svundne Aar 
en Klang af Vingesuset 
i Aandens Vidnesbyrd af ham, 
det stærke og det milde, 
der kaldte Overhyrdens Lam 
til Livets Naadekilde.
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Hil Dig, som, Had og Spot til Trods, 
stod Vagt for store Minder, 
et Vidne om „Guds Ord til os“, 
som Verden overvinder;
en Understrøm med Graad og Smil 
fra Daabens Hav i Ordet, 
en Straale af den Pintseild, 
som kroner Nadverbordet.

Du ydmyg stod paa Prækestol, 
kun baaret af Guds Naade, 
og peged paa den Himmelsol, 
som klarer Livets Gaade;
Du sagde: kun i dette Skin 
Du sikre Trin kan træde, 
„at gaa som under grønne Lind 
ind til din Herres Glæde“.

Du lukked op ej for Enhver 
det Dyb, Du bar i Hjerte; 
men Ven Du var, og altid nær 
Du var hans Fryd og Smerte. 
Og naar det gjaldt i Farens Frist, 
og Vennen stod i Striden, 
da vidste vi, at Du forvist 
Dig stilled ham ved Siden.

Lad Dagen skride Nat imod, 
lad Skyggerne de lange 
sig lejre om din gamle Fod 
og sagtne dine Gange; 
thi Stjernerne fra Naadens Hjem 
des klarere skal skinne, 
mildt vinkende paa Vejen frem, 
did hvor din Ven er inde.

Saa Tak da for de mange Aar, 
vi vandrede tilsammen, 
tidt under Kampens bange Kaar, 
tidt under Lyst og Gammen. 
Tak, Tak, Du kjære Ven! vi véd, 
vor Tak Du fra din Skammel 
vil sende Ham, som holdt med Fred 
Dig op, skjøndt Du blev gammel.
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Han døde ved Juletid 1889 med den skjønne Be- 
kjendelse: „O, Gud ske Lov!“

Otto Møller lærte jeg at kjende i Halvtredserne, 
mens han endnu kun var Student og besøgte en Slægt
ning i min Nærhed. Hans Fader, som efter Kr. Rørdams 
Udsagn den Gang var den lærdeste danske Teolog, var 
Præst i Gylling, hvor ogsaa Sønnen blev først Kapellan, 
dernæst Sognepræst. Han var en stille, alt den Gang 
grublende Natur og i Besiddelse af ikke faa udmærkede 
Egenskaber til at blive en mer end almindelig dygtig 
Forfatter. Tidlig igjennem sin Fader hjertelig indviet i 
den Grundtvigske Oplysning, fortsatte han i Samliv med 
sin Ungdomsven, Skat Rørdam, sin Udvikling i den Ret
ning, og blev vist ikke mindre lærd end Faderen, men 
langt overgaaende Denne i udadvendt videnskabelig 
Virksomhed, idet han har givet os en voluminøs Række 
af større og mindre Bøger, hvori først og fremmest Kirke- 
spørgsmaal, men ogsaa Skole- og politiske Spørgsmaal, 
ere behandlede. I Alt aabenbarer han en selvstændig, 
næsten haandfast Grundighed og en Slagfærdighed med 
grovt Skyts, som er ham egen. Thi hans hele Person
lighed er paa aandelig Vis grovkornet, og han skaaner 
ikke sin Modpart — en stor Del af hans Skrifter ere 
polemiske — han kjører med sit Kanonbatteri under 
skarpe Skud hen over Alt, hvad der kommer ham i Vejen. 
Han er en grundmuret Logiker, men af en egen Art. 
Thi fast og støt følger han sin Tankegang indtil dens 
yderste Spidser; men Korrektivet fattes ikke sjeldent. Og 
mens han saaledes i én Sag gaar paa sin Logiks Trappe 
til det yderste Trin paa Tankestigen, tager han sig ikke 
i Agt for, naar han i en anden Sag giver sig den samme 
Logik i Vold, at komme i Modsigelse med sine Udtalelser 
om den første Sag. Thi han har ondt ved at sammen
arbejde sine logiske Tanker til en Enhed, en sammen
hængende Helhed. Jeg vilde derfor kalde ham en spredt
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Logiker eller, rettere sagt, hans Logik en spredt Logik, 
jernhaard, konsekvent i det Enkelte, men ikke altid saa- 
ledes i det Samlende.

Men han har sendt værdifulde Bøger ud fra sin stille 
Præstegaard i Jylland og kastet mangfoldigt nyt og friskt 
Lys, navnlig paa Skriftens, Kirkens og Dogmatikens Om- 
raader. Det er altid vækkende, men ogsaa tidt æggende 
Synsmaader, han har søgt at gjøre gjældende. Som alt 
sagt, er hans Metode massiv og næsten haandgribelig, og 
Man kan maaske sige, at han her i Danmark har i Teo
logien ligesom forudgrebet, hvad den skotske Forfatter 
Drummond i Sammenhæng har villet paapege, men hvad 
først i det sidste Aar har fundet Vej til os i Paavisningen 
af „Naturens Lov i Aandens Verden“, skjøndt O. M. ikke 
saaledes har forfulgt denne Tanke igjennem et helt 
færdigt System. Jeg synes nok, at han i adskillige 
Punkter gaar for vidt i realistisk Behandling af de aande- 
lige Problemer. Men hans Udviklinger ere i høj Grad 
fængslende, hvad enten Man er enig med. ham eller ikke.

Mig har han altid vist stor Hengivenhed, og efter at 
jeg engang spøgende havde ytret, at jeg som „Fripræst“ 
havde en Slags Ret til at kræve et Frieksemplar af de 
grundtvigske Skribenters udgivne Bøger, har han stadig 
sendt mig et saadant af alle sine Skrifter, et undtagen. 
Men det var af en Grund, som jeg senere skal komme 
tilbage til. Jeg besøgte ham i Gylling, hvor jeg samlevede 
et Par Dage i uforstyrret Forstaaelse med ham. Jeg fik 
her Syn for en anden Side af hans Væsen, som Man 
ellers ikke skulde være tilbøjelig til at tiltro denne ellers 
saa stille, bundalvorlige og noget indesluttede Mand, naar 
Man ikke havde set ham i hans daglige, hjemlige Om
givelser. Der kunde da aabenbare sig en barnlig Naive- 
tet og elskværdig lys Tone i hans Omgængelse, som var 
saare tiltalende. Jeg glemmer ikke en lille Scene fra mit 
Ophold hos ham, en ubetydelig Smaating, men som just 
paa Grund af hans sædvanlige Fremtræden gjorde mig 
godt. Han havde paa en Avktion over de saakaldte
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russiske Prindsessers Efterladenskaber i Horsens kjøbt 
et lille Parti Vin fra deres Kjælder og gjemt den i flere 
Aar. Nu vilde han vise mig sin Venlighed og Glæde 
over mit Besøg ved at trække nogle Flasker op af den 
for deri at drikke min Skaal. Skjøndt Vinen ikke fore
kom mig af nogen sær fin Natur, var den barnlige Maade, 
hvorpaa han serverede denne, som han mente, sjeldne 
Delikatesse for min Hustru og mig, næsten ligefrem 
rørende.

Ved denne Lejlighed hørte jeg ham ogsaa prædike 
paa Kristihimmelfartsdag; det var en ejendommelig dybt- 
gaaende Forkyndelse, og skjøndt der var et enkelt Punkt 
i den, som affødte en Debat imellem os efter Gudstjene
sten, fik jeg et Indtryk af, at der var noget saare person
ligt Betagende og Vægtfuldt i hans kristelige Vidnesbyrd, 
et skarpt Syn til at opdage de dybeste Grundkilder i 
Evangeliet, og Sandheden af dette Indtryk bestyrkes ved 
hans udgivne Prædikener, der ere i høj Grad ejendomme
lige og storslaaede i Anvendelsen af Skriftordet paa For
tiden og Nutiden saavel som Fremtiden.

Jeg har, halvt i Spøg, halvt i Alvor, udtalt, at 
O. Møllers Pæl i Kjødet er hans svage Mave. Han har 
nemlig længe, ja, maaske fra Barndommen af, lidt af en 
mangelfuld Fordøjelse, som i mange Maader har kastet 
Skygger udover hans Liv. Denne Svaghed har mer og 
mer tvunget ham til et Eneboerliv, til en Stillesidden 
i Studerekamret, hvor han har søgt Erstatning i sin Om
gang med Bøgerne for den livlige Berøring med Sam
fundet, som vi Alle trænger til for at bevare os fra at 
spinde vort Tankevæv ensidigt ud af vort eget Indre, 
uden at faa Islæt ind deri udefra i Folke- og Menighedens 
bevægede og bevægende Strømninger. Indelukket i sit 
ensomme Kammer, udestængt fra at kunne blande sig 
i Samfunds-Rørelserne, bliver Man let ensidig og fristes 
til at fortabe sig i Grublerier og til at lade Studerekam
rets Skygger kaste sig over Gjenstandene, og det ikke 
mindst, naar man er anlagt som en Natur, der af uimod-
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staaelig Drift kræver Redegjørelse for Livets Mening og 
Indhold. Jeg tror, at O. M. ikke ganske har undgaaet 
denne Fare. Han har, dels paa Grund af sit Naturel, 
dels paa Grund af den omtalte legemlige Svaghed for en 
stor Del været udelukket fra Paavirkning af Menighedens 
og Folkets Samfundsliv, har siddet i sin stille Præstegaard 
og fordybet sig i sine egne Tanker uden at finde nogen 
kraftig supplerende Tilgift udenfra, og de Faa, der have 
søgt ham, fordi han ikke kunde søge dem, har han i 
Almindelighed været saa overlegen i Kundskab og logisk 
Dygtighed, at de ikke have kunnet bringe ham Det, som 
han undertiden trængte til, en kjærlig og indgaaende 
Imødegaaen af hans Tankegange, men snarere for det 
Meste gik fra ham som vundne af ham, selv dér, hvor 
han saa fejl.

Det er ikke ganske uden Berettigelse, at de yngre 
Mænd af Grundtvigs Skole, som i vore Dage løfte et 
Slags Fribytterflag imod Noget af Det, som Menighedens 
og dens ypperste Ordførere gjennem alle Tider have 
anset for uantasteligt og fritaget for at berøres med 
uvaskede Hænder, have beraabt sig paa O. M. Thi skjøndt 
han aldrig kunde gaa til den Yderlighed som Flere af 
dem, har han dog udtalt Adskilligt, som kunde synes at 
begunstige deres flotte Paastande, ihvorlidet flot han end 
selv var. Naar nogle Psevdogrundtvigianere have op
stillet deres egen lille Forstands- eller, som de mene, 
Aands-Praas som Dommer over de hellige Skribenters 
Alterlys, der er tændt af Helligaanden selv til at lyse over 
Kristenheden i den apostoliske Lære, saa har O. M. vel 
ingenlunde givet dem Anvisning paa noget saadant 
Revolutionært; men han har dog, ved at sætte de to 
Evangelister Markus og Lukas udenfor den egentlige apo
stoliske Inspiration — hvori han kan have delvis Ret — 
og ved at tale Adskilligt mindre ærbødigt om Brevet til 
Hebræerne, givet dem en velkommen Haandsrækning til 
for almindelige Læsere at give sig Udseende af, at de
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væsentlig er i Overensstemmelse med denne ansete Bibel
fortolker.

Men allermest har han i en stor Bog ved sit Forsøg 
paa at undergrave Forsoningslæren, et Skridt, som vi 
Andre har dybt beklaget, givet uvederheftige Fortolkere 
og Skriftstormere Vind i Sejlene til at forsøge sig i 
lignende Undergravelse at gamle kirkelige og kristelige, 
til alle Tider gjældende og evige Sandheds- og Kjærlig- 
hedsmysterier. Her er ikke Stedet til at eftervise O. M.s 
sørgelige Fejlsyn paa, hvad jeg vilde kalde Kristendom
mens Hjertepulsaare: Forsoningen, Jesu Kristi Døds og 
Blods Betaling for vore Synder. Jeg har, saa godt jeg 
kunde, i en lille Bog gjort Rede for den baade i g. og n. T. 
rodfæstede dyrebare og trøstelige Sags Virkelighed og for 
dens for os utvetydige Stadfæstelse i den hellige Nadvere. 
Jeg har heller ikke mindste Tvivl om, at denne min kjære 
yngre Ven ikke vil slaa igjennem med denne i dette 
Stykke nivellerende Betragtning — Forsoningen har skudt 
saa dybe Rødder i Kirkens og de enkelte Troendes Bevidst
hed , ligesom de dybeste kristne Tænkere har saaledes 
løftet denne Kjærlighedens Dronning - Sandhed op paa 
Tronen, at den aldrig vil kunne udslettes paa Evigheds
tavlen her i Tiden. Men hvad vi maa bedrøves over, er 
Dette, om en saa velsignet og begavet samt i mange 
Henseender saa betydelig kristelig Ordførers Navn skal 
overgives Eftertiden med det Mærke, at han, som vi 
mene, har antastet Hjertebladet: Guds Kjærligheds Rose 
og Lilje i ét.

At han skulde tilbagekalde dette Angreb paa Hjerte
punktet i Evangeliet, staar ikke til at vente, hvor inderligt 
det end kunde ønskes og vilde modtages med usigelig 
Glæde af alle dem, som har fundet den sikreste og 
sødeste Hvile ved Forsonerbrystet. Thi det hører til 
de næsten uhørte Ting, at et Menneske, der paa Tryk 
har udtalt en bestemt Paastand, gjør et Tilbageskridt og 
beder om Forladelse. Der er en vis Sandhed i det gamle 
Sagn, at Djævelen tog og førte Bogtrykkerkunstens Op-
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finder op igjennem Skorstenen. Thi der er en underlig 
Trolddomskraft i Dette: at se sine Tanker førte til Bogs 
for Offentligheden. Bogstaverne slaar en Tryllekreds 
om os, og der hører sjelden Villiekraft til at bryde denne 
Ring. Men jeg skal dog her pege paa et saadant sjel- 
dent Tilfælde. Fr. Jungersen, indtil nu Præst i Vig, 
havde for flere Aar siden doceret den samme nedbrydende 
Lærdom og negtet Forsoningen, paavirket af R. Nielsen. 
Han blev imødegaaet i Kjærlighed, og, overbevist af 
Helligaanden, gav han Sandheden Æren. Jeg glemmer 
aldrig den Time paa Borchs Kollegium, hvor han sidste 
Gang ivrig forfegtede hin Negtelse, og hvor Brandt fra 
Vartov og P. N. Petersen, som dengang var Kandidat, stod 
op imod ham. Der nedlagde jeg ogsaa et lille Ord imod 
ham om denne Gudfrygtighedens Hemmelighed, og sagde 
blandt andet det Samme, som jeg ovenfor har skrevet, at 
den levende Menighed aldrig vilde give Afkald paa Kristi 
Blods Igjenløsnings-B etalin g for os, men at det vilde 
være sørgeligt, om en Mand som J., hvem vi alle elskede 
og ærede, skulde gaa over i Fremtidens Kirkehistorie som 
Den, der havde angrebet denne Tro. Jeg talte siden med 
ham, og han undslog sig da ikke for lige saa offentlig, 
som han havde negtet Forsoningen, at bekjende sin 
Vildfarelse. Jeg kalder Dette stort og skjønt, som det er 
sjeldent, og vor Ærbødighed og Kjærlighed til denne ud
mærkede kristelige Tænker og kirkelige Vidne er blevet 
dobbelt befæstet ved dette ædle, mandige Brud paa Ringen, 
det trykte Bogstav havde slaaet omkring- ham. Han er 
blevet En af mine kjæreste Venner.

Men idet jeg vender tilbage til O. M., maa jeg endnu 
tilføje, at han ogsaa synes at have rokket ved den 
Ordets Troskabsring, som Daabspagten omslynger alle 
Kristne med, idet han har udtalt, at en ubetinget Tro 
paa hvert enkelt Led i denne Pagt ikke er nødvendig 
for at høre Menigheden til, heri enig med sin Ungdoms
ven, den udmærkede Skat Rørdam. Selv har hverken 
han eller S. R. tænkt paa at stille sig i et saadant Forhold
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til Pagten, at de har nogen Tvivl om noget eneste Led 
i „Troens Ord“; men det er dog vistnok ikke tvivlsomt, 
at der i denne deres Betragtning af det „Ikke-ubetingede“ 
overfor denne hele Pagt ligger en Fare. Han har ikke 
taget i Betænkning ud fra sit Standpunkt at tale uforbe
holdent til dem, som staa paa den anden Side; han vil 
da ikke negte Disse den samme Ret.

Men trods al denne Uoverensstemmelse skal jeg 
aldrig aflade at anerkjende hans usminkede Tro og ual
mindelig fremragende Dygtighed som En af vore aand- 
fulde Ordførere, ligesom min gamle personlige Kjærlighed 
er usvækket. Og endelig har jeg her den Glæde at 
kunne pege paa et Værk af ham, som han i de sidste 
Dage har skjenket Menigheden: hans Fortolkning af 
Joh. Aabenbaring, hvori han med storslaaet Kraft og 
beundringsværdigt Lys har ledet os igjennem denne Bogs 
mægtige Syner til en Forstaaelse af dens Mening, som jeg 
i det Mindste aldrig har set Mage til.

Da »jeg ved det Festmaaltid, som var anrettet til Ære 
for C. Hostrup paa hans halvfjerdsindstyvende Aarsdag, 
udbragte hans Skaal, udtalte jeg, at, skjøndt der var Det, 
hvori jeg ikke samstemmede med ham, der dog var tre 
Ting, jeg vilde takke ham for i mit eget og mange 
Andres Navn. Først vilde jeg nævne hans Digtning, som 
i Holbergs Spor aldrig havde været æggende og bittert 
sønderrivende, som den saa ofte nu virkede hos Nutids
digterne, i hvis Digt det saa tidt var saaledes, at Harpens 
Strenge til sidst bristede med en hæs Klang og efterlod 
et disharmonisk Indtryk i Hjerterne. Hostrup havde 
stillet sine Skikkelser frem i en harmløs Vittigheds Dragt, 
under hvilken Man altid følte Digterens varme, kjærlige 
Hjerte banke; ja, selv naar han skildrede Karikaturer, som 
de kunne findes i Nutiden, med alle deres Skavanker, 
Filistrøsitet og Bornerthed, havde han altid sørget for, at 
der var noget Sympatetisk hos dem, og han havde faaet
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os til uden Bitterhed over deres og vore egne Skrøbelig
heder at se paa dem, saa at, idet vi lo ad dem og ad os 
selv, løsnedes vi fra det vedhængende Daarlige hos os, saa vi 
gik fra hans Skildringer med et befriende Aandedræt. Der
næst vilde jeg takke ham, fordi han aldrig havde opgivet 
Haabet om Sønderjyllands Tilbagekomst til Moderskjødet. 
Han havde selv lignet den Lærke, han sang om, der fløj 
saa højt og skuede saa vidt og øjnede i Tidens Fjerne 
den Stund, da den rovgridske ørn maatte slippe Duen, 
der da kunde søge tilbage til det gamle Dueslag. Derved 
har han styrket mange af os Andre til at holde fast paa 
Haab imod Haab i denne for Menneskeøjne saa haabløse 
Tid. Endelig vilde jeg række ham min Haand med en 
hjertelig Tak for hans kristelige Vidnesbyrd som Præst 
i den danske Folkekirke. Jeg fortalte, at første Gang, 
jeg havde hørt Hostrup prædike, — det var i Silkeborg — 
havde jeg skrevet hjem til min Hustru, at jeg var blevet 
opbygget af en Præst, hvis „Øjne vare som Alterlys.“ 
Han havde været en Evangelist, der kaldte det Menneske
lige frem hos os, det forhutlede Kongebarn i os til Længsel 
efter at komme tilbage til Kongefaderen og til Hvile i 
Kongshallen, den hellige, almindelige Kirke; thi aldrig kan 
Man af Frygt for Helvede i Kraft af Lovens Torden
tale komme ind i Himmerig. Saaledes omtrent. Og jeg 
tror, at disse tre Ting skal det danske Folk og den 
danske Menighed aldrig glemme, men bestandig være 
ham taknemmelige for.

Jeg traf ham, saa vidt jeg erindrer, første Gang ved 
det skandinaviske Studentermøde 1862, og besøgte ham 
samme Aar i Silkeborg, hvor han da var Præst, og hvor 
jeg stod Fadder til en nyfødt Søn, som nu er Student. 
Det var et Par fornøjelige Dage, jeg tilbragte med ham 
der og paa Himmelbjerget, hvorhen vi droge med Mange 
af hans Venner, og vi vekslede kjærlige Venneord med 
hinanden. Siden kom vi enkelte Gange i Berøring med 
hinanden. Mens jeg 1864 laa inde ved Rigsraadet, var 
jeg hos ham i Hillerød, hvor han da var Præst, i Anled-

11. <5
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ning af et kirkeligt Møde der, som var indvarslet af en 
Kreds kjøbenhavnske Præster, og som sagtens af Hostrup 
formodedes foranstaltet for at modvirke hans Grundtvigske 
Forkyndelse. Han kaldte da paa Hjælpetropper fra Hoved
staden, og jeg var iblandt Disse. Vi leverede saa et Slag 
i al Venskabelighed med den elskværdige Stiftsprovst 
Rothe og Andre, og tilskrev os naturligvis Sejren. Hostrup 
havde selv slet ikke taget Del i Ordskiftet. Ved min Af
sked i Unaade 1865 viste han mig megen Deltagelse, 
som jeg endnu bevarer i taknemmelig Erindring. — Men 
Det, der en Stund bragte os nærmere sammen, var en 
Ulykkeshændelse, der tildrog sig i Boltinggaardskov i Fyn, 
hvor vi 1868 holdt Vennemøde med de afstaaede Sønder
jyder, der var komne i en stor Skare, for med os at 
glæde sig under vort gamle Dannebrog. Der talte Hostrup 
til hjertelig Glæde for os, og boede i nogle Dage hos os 
i vort Hjem. Men under Festen i Skoven gik der, rime
ligvis ved en uforsigtig henkastet Tændstik, Ild i en af 
mine Døtres Klædning, og i et øjeblik var hun omgivet 
af Flammerne, der truede hendes Liv. Hostrup og jeg 
kastede os over hende og søgte at slukke Ilden, hvad 
ogsaa til sidst lykkedes os; men vi kom kun derfra med 
forbrændte Fingre. Medens vi da samlede maatte stikke vore 
Hænder i koldt Vand for at dæmpe Smerten, trykkede 
vi hinanden i disse brandlidte Hænder og indgik Dus- 
Broderskab, saa vort nærmere Forhold indlededes ved en 
dobbelt Daab: en Ild- og en Vanddaab.

Senere er der indtraadt Kølighed i vort Forhold. Vi 
havde et lille Sammenstød i et Privathus i Anledning af 
Bj. Bjørnsons Signalforandring, da han havde strøget 
Korsets Mærke og hejset Fritænkeriets Flag. Hostrup 
mente den Gang, at Man ikke kunde frakjende Bj. Bj. 
Kristennavn, fordi Man, som han sagde, ikke kunde 
„vrøvle sig ud af Troen, og Bjørnsons Udtalelse havde 
været Vrøvl.“ Jeg mente derimod, at den norske Digter 
utvetydig havde sagt sig løs fra Kristendommen — og 
Dette har jo ogsaa tilstrækkelig vist sig, ogsaa for Hostrup.
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Der var den Gang nogen Bitterhed i min Vens Ord og 
Tone mod mig. Men siden har vi personlig staaet fjernt 
fra hinanden, og da jeg engang tilfældig mødte ham, 
rakte ham Haanden og talte nogle venlige Ord til ham i 
den gamle Tone, svarede han kun med et Enstavelsesord, 
vendte mig Ryggen og gik. Jeg fejler vist ikke ved at 
tro, at dette Omslag i vort forrige venskabelige Forhold 
skriver sig fra vor forskjellige politiske Stilling: han har 
sluttet sig til det nuværende Venstre, og jeg kan det 
ikke.

Jeg behøver vist ikke her at slaa fast, at jeg kan 
være enig med H., naar han vil, at det menige Folk skal 
hævde sin efter Grundloven berettigede Magtstilling i 
Danmark, og at den Haan og den Tilsidesættelse, som 
tidt er blevet det til Del fra andre Hold, kan være op
rørende; heller ikke ville vi være uenige om, at det 
Estrupske Regimente er udenfor Grundloven, og at der er 
sket mangfoldige Grundlovsbrud baade med provisoriske 
Love og kongelige Resolutioner, som ingen lovlig Hjem
mel har. Jeg har tidt offentlig udtalt mig herom, og Den, 
der vil se, kan ikke være uvidende derom. Men dog, 
alligevel — jeg maatte slaa en Streg over Alt, hvad jeg 
fra Ungdom og Manddom har set op til som mine Idealer, 
jeg maatte svigte min Fortid og vende Ryg til min 
lysende Forestilling om, hvorledes et stovt Folk skal 
vinde og bevare sin Fremtid og sin ædle Frihed, — om 
jeg kunde gjøre fælles Sag med de nuværende saakaldte 
Folkets Førere, derefter min dybeste Følelse, vistnok uden 
at være sig det bevidste, ikke i virkelig Forstand føre Folket 
frem, men tilbage, ikke løfte det opad, men tynge det nedad. 
Min Frihedstanke er den, at det menige Folk og vi Alle 
skal mer og mer føres fra det materielle Livssyn til Fri- 
gjørelse fra det Lave, hvor Trællesindet har sit Hjem; thi 
naar det ikke sker, bliver Friheden brugt til et Skalkeskjul for 
de smaa, egenkjærlige, kjødelige Attraaer og Drifter — 
og det er ikke Frihed. Og min Forestilling om Kamp 
imod alt Dét, der vil forkrænke Menneskeligheden og 
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antaste Friheden, er den, at Kampen skal føres med Høj
sind og Aand, og ikke selv krænke det sande Menneske
lige. Men jeg ser ikke Andet, end at Utallige, under den 
politiske Kamp, trods al sin Fremgang i Intelligens og 
Dygtighed, ogsaa til at føre Ordet paa Tinge, ikke er 
kommet op, men snarere ned under denne Kamp, idet 
Grændsen slettes ud imellem det Gode og det Slette, 
Sandhed og Løgn, Ridderligt og Uridderligt. Jeg siger 
med Forsæt: „under den politiske Kamp“; thi saa for
virret er Alt blevet, at, skjøndt den danske Bondestand i 
andre Henseender under Paavirkning navnlig af Kirken 
og Højskolen er vokset op til et forhen uanet Syn og 
Sands for Aandens og Hjertets Verden, saa er, underligt 
nok, det Modsatte sket i Politiken, saa der er Man blevet 
vant til at finde sig i, ja, tidt billige, hvad der ikke stem
mer hverken med Aandssyn eller Hjertevarme, og om
jubler just de Folkeførere, som ofte kjæmpe med giftige 
Vaabeh, og uden at Højsindet giver Kampen nogen 
Adel.

Det er altsaa ikke Sagen, Frihedens og det menige 
Folks Sag i sig selv, der skiller mig fra Hostrup, men 
Dette: at han synes ikke at se Vrængebilledet i den nu
værende Kamp for Frihed og Grundlov, og at han til
lader, at Man bruger hans hædrede Navn som et Skjærm- 
brædt, idet Man, naar det Forkastelige i Kampmaaden 
foreholdes Vedkommende, skyder sig ind under dette Navn 
og siger: „H. er med, saa kan vi ogsaa“. Det fore
kommer mig. og jeg siger det i inderlig Kjærlighed til 
min gamle Ven, at just han som Digter, der maa have 
sit straalende Ideal — thi uden det er der ingen virkelig 
Digtning — maatte væmmes ved, hvad der dagligdags sker 
i det politiske Venstre, maatte tage offentlig Afstand 
derfra, og at han vilde indlægge sig usigelig Fortjeneste 
af Folket og Friheden, naar han kastede sit bevingede 
Ord ud over Kampens Bølger, idet han manede det Folk, 
som han elsker, bort fra det Banner, der ikke bærer rene 
Farver, og kaldte det ind under det rette Aands- og
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Hjerte-Flag med sit hvide Kors paa den røde Grund. Hvor 
forskjelligt Man kan se paa det Samme, skal jeg i denne 
Sammenhæng pege paa ved et enkeltstaaende Eksempel. 
Da Bj. Bjørnson sidst var her i Landet, for at holde sin 
Tale*) omSædelighedssagen, hilste H. ham i Kjøbenhavn 
med en Tale, hvori han betonede, at Bj. Bj. havde „sunget 
som en Kjæmpe og kjæmpet som en Sanger“. Om det 
Første kunne vi samstemme, naar Tanken vender sig til 
Digterens første Sange: hans „Kong Sverre“, „Sigurd 
Slembe“, „Arnljot Gelline“ er virkelig store Kjæmpekvad. 
Det Sidste derimod maa jeg i det mindste nedlægge Ind
sigelse imod. Bj. Bjørnsons Kamp i den norske Friheds
sag er saare langt fra at være en Sangers Kamp, naar 
Man da har den Tro, at Kampsangen skal være en har
monisk Toneklang ud over Kampens Bølger, eller en 
Sang, der ligner Orfevs’ Harpetoner, der bragte de uor
ganiske Klipper og Stene, Naturens Æmner, til at samles 
til et Bygningsværk, der kunde glæde Guder og Menne
sker. Hans Optræden har kastet Disharmoniens 
skjærende Klang, næsten Hvin, ind i Arbejdet for at bygge 
en Frihedsborg, der med sine ædle Former og stærke 
Mure kan rumme et virkeligt Folkeliv. — Jeg tvivler ikke 
om, at H. her har talt i god Tro; men det Anførte viser 
kun, hvor meget vort forskjellige Syn afviger fra hin
anden, og, da jeg her taler om mit subjektive Forhold i 
Frihedssagen til denne danske Digter, der bestandig har 
min Kjærlighed, vil Man finde, at hint Eksempel ganske 
godt belyser dette Forhold.

Underligt er det, at Hostrup har kunnet se klart i Meget 
af det Skjæve og tidt Uværdige ved det danske „Demo
kratis“ Fremgangsmaade, og dog kan tillade, at dette

*) Jeg skriver „Tale“, ikke „Taler“; thi det var den samme, han 
holdt de maaske flere hundrede Gange i Danmark, Norge og 
Sverig. At kunne det, uden at det til sidst blev en udenadlært 
Ramse eller en Skuespillerforestilling, forstaar jeg ikke, men skal 
ikke domme derom.
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samme Demokrati tager ham til Indtægt, saa at sige i 
def Hele. I hans „Eva“ snerter han det Forkastelige i, 
at Man i Bondestanden glemmer det hele Samfunds Vel 
for sine egne smaa og egennyttige Formaal, og at Man 
lader sig node til at slaa af paa sine gode Grundsætninger 
for at vinde Stemmer paa Valgdagen. Ogsaa i hans 
Skuespil „Under Snefog“ gjor han sig lystig over den 
Slags uafhængige „Presse“, der lader sig lede ikke af 
Kjærlighed til Sandhed, men af smudsig Rivalitet. Men 
skulde ikke her Mandens offentlige Forhold i Livet helst 
svare til, hvad han digterisk hævder?

Men trods alt Dette skal jeg aldrig miskjende Ho
strups usminkede og varme Kjærlighed til Fædrenelandet 
og Friheden, og, som han en Gang har taget til Gjen- 
mæle for mig, da Man overfusede mig med en Strøm af 
Mistænkeliggjørelser, og anerkj endte mit ærlige Fædrene
lands-Sind, saaledes skal jeg altid være rede til at tage 
ham i Forsvar, naar Nogen vil beskylde ham for Mangel 
herpaa, ih vor uenig jeg end er med ham i Betragtningen 
af, hvad der baader Folk og Frihed bedst, ligesom han 
maa se paa min lille Gjerning i Folkets Tjeneste som 
forfejlet og en Misforstand.

Karl Ploug.
Vi blev Studenter sammen 1829. Men jeg kom ikke 

i noget Forhold til ham før længe efter. I Studenter
verdenen havde han i min Tid ikke noget Navn iblandt 
os. Det var nok i en snevrere Kreds som Regensianer, 
at han senere blev en fremtrædende Størrelse, navnlig da 
det saakaldte „Akademikum“ dannedes. Her begyndte 
nok ogsaa hans Virksomhed som Lejlighedsdigter ved de 
gemytlige Sold, som der bleve mer almindelige. Han 
studerede klassisk Filologi, men tog aldrig Eksamen.

Først da han i Fyrrerne fremtraadte som Politiker, 
og navnlig da han tog Arv efter Lehmann, Monrad, 
B. Christensen, Wessely, som Redaktør af „Fædrelandet“,
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blev han en fremskudt Personlighed, og som Saadan kom 
jeg i nogen Berøring med ham, naar jeg havde Et og 
Andet at henvende mig til Publikum om, skjøndt vi fra 
først af vare uenige om den Politik, der skulde følges. 
Som Grundtvig var jeg indtil 1848 afgjort paa den Side, 
der som han krævede „Kongehaand og Folkestemme, 
begge stærke, begge fri.“ Ploug kjæmpede derimod for 
at faa Enevælden afløst af en fri Forfatning, hvorunder 
den fri Kongehaand skulde bindes af den fri og afgjø- 
rende Folkestemme, og dette skal ikke glemmes af dem, 
som glæder sig over Danmarks Grundlov, at P. var en 
af de Ihærdigste til at hidføre Stadfæstelsen af Folkets 
fri og myndige Stilling i det Offentlige, skal ikke glemmes, 
saasandt en Velgjerning, som ydedes os, altid bør mindes 
med Tak, selv om Giveren siden ikke svarer til de For
ventninger, Man knyttede til ham som Saadan. Thi det 
er ikke smukt. Hvad mig angaar, da slog det ned i mig 
som et Lyn 1848, at, skulde vi gaa frelste ud af den 
Farefrist, som da truede, da maatte det menige Folk 
kaldes til en Kraftanstrengelse, og at Dette vanskelig 
kunde ske, dersom det ikke bares op af Frihedens Løfte
stang til Frimands Ret og derved til Frimands Magt, 
og saaledes blev jeg en varm og ærlig Medstrider for at 
flytte en Del af Tyngdevægten fra Tronen til Folket, og 
jeg frydedes, naar jeg saa’, at, mens vore „Jenser“ skrev 
Frihedens Grundlov med deres Sværd som Pen og deres 
Blod som Blæk, sad de kaarne Mænd i Rigsforsamlingen 
derinde og skrev den med sædvanlig Pen og Blæk. Det 
tyktes mig et godt og velsignet Varsel.

Det var jo det nationalliberale Parti, der den Gang 
spillede den første Rolle under Grundlovsforhandlingen, 
og, skjøndt jeg aldrig ret samstemmede med dette Partis 
Tankegang, som var mer doktrinær, end min folkelige 
Følelse fuldt kunde forenes med, var jeg dog glad ved 
Udbyttet af dets aarelange Kamp for Folkets Frihed. I 
Principet var Partiet ogsaa helt paa det Rene med, at 
navnlig især Folketingets Flertalsstemme burde være af-
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gjørende for Regeringens Førelse indadtil og udadtil. Og 
naar nu dets tiloversblevne Rester tage Afstand fra deres 
eget første, begejstrede Grundsyn paa en konstitutionel 
Statsforfatnings Væsen, ja, søge stundom at ville bort
forklare denne Kjendsgjerning, som om de ikke have 
krævet det saaledes, som det nu kræves af det nuværende 
Folketing, da skal dette dog aldrig forrykke det Faktum, 
at de Nationalliberale paa en Prik fra Først af krævede 
den samme Myndighed for Flertalsstemmen i Rigsdagen 
og navnlig i Folketinget, som nu kræves af det saakaldte 
Venstre. Den politiske Dragt, dette Venstre nu er iført, 
er kun Nationalliberalismens aflagte Klæder, rigtignok en 
Del luvslidte og plettede som en Følge af den lange 
Brug, og paa Grund af vedkommende Politikeres mindre 
Intelligens og større Grovkornethed, samt fordi den Ung
domsbegejstrings-Luftning, som var over Frihedens første 
Grøde og dens første Bannerførere, ikke synes at være 
til Stede nu; men væsentlig er Kravet og Dragten den 
samme. Og det vilde være smukkere, naar Frihedens 
Førstemænd, der ikke behøver at skamme sig ved deres 
gode Tro til Folket og den almindelige Stemmerets Vel
signelse, naar de ligefrem vilde tilstaa, at de havde ført 
Folket an paa den Vej, som Venstre nu følger i deres 
Spor, end at liste sig fra denne Bekjendelse ad allehaande 
kunstige Omveje. Navnlig kunde jeg have ønsket, at den 
djærve og mandige Ploug havde utvetydig sagt: „Jeg 
erkjender, at jeg gik galt i By, da jeg i gamle Dage 
hævdede Flertalsretten, og jeg fortryder, at jeg ved mit 
Eksempel har forskyldt, at Menigmand har taget mig paa 
Ordet og praktiserer i Det, jeg har været med til at ind
føre i Politiken.“ Ploug vilde den Gang ikke have havt 
mindste Tvivl om, at et Ministerium, der regerede med 
permanent provisoriske Love, navnlig Finanslove, og ved 
at sende Rigsdagen hjem, naar Man vilde udstede saadanne 
Love, som denne ikke vil godkjende,” ved kgl. Resolutioner 
midt under Rigsdagssamlingen som Hjemmel for Stats
udgifter — Tvivl om, at saadant var grundlovsstridigt
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og maatte protesteres, ja, den Gang, da hans politiske 
Parti var Flertal i det lovgivende Folketing, hvad han nu 
finder i sin nødvendige Orden, da et andet politisk 
Parti er Flertal i dette Ting. At en Mand kan forandre 
sin Anskuelse efter senere Aars Erfaringer, er der 
Intet at sige til — det kan ske med os alle, og det er en 
ærlig Sag — men det er ikke, som det skal være, naar 
en saadan Mand, trods den skrigende Modsætning til sin For
tids Overbevisninger, bliver ved at hævde, at han er i 
god Overensstemmelse med denne sin Fortid og kun i 
et og andet Uvæsentligt stiller sig noget anderledes under 
de forandrede Forhold; thi her er Principet et Andet og 
modsat, og det skal erkjendes og tilstaas.

Jeg har altid holdt ikke lidet af Ploug; der er saa 
meget hos ham, jeg føler mig hendraget til; men her er 
der et Punkt, som jeg har ondt ved at forene med et 
Grundtræk i hans Væsen, som ellers saa stærkt har til
talt mig, selv hvor jeg ikke har kunnet billige hans Færd. 
Han er en ærlig, dansk og mandig Personlighed, der 
gaar lige paa og ser ikke til Højre eller Venstre for at 
finde Bifald ved at slaa af paa sin Overbevisning eller 
gaa paa Akkord med afvigende Anskuelser. Derfor kan 
jeg ikke ret forlige mig med, at han i dette ovenberørte 
Forhold ikke ligefrem konstaterer sin Frontforandring som 
et Modstykke til sit forrige Stade.

Jeg har fulgt hans digteriske Frembringelser for 
det Meste med udelt Glæde. Der er dansk Malm i hans 
Tone og Mandighed i hans Poesi. Mange af hans folke
lige Sange er smaa Mesterstykker og aander snart Jubel 
over Danmarks Sejre, snart dyb og betagende, men altid 
kraftig Sorg over vore Nederlag samt alvorlig Manen til 
at holde Fanen højt, saa at den ikke smittes af Rust 
eller Plet. Jeg har tidt tænkt, at denne Mand vilde 
have kunnet præstere noget mere end Almindeligt i 
Digtningens videre Kredse, om han, i Steden for at 
maatte „skjære Hakkelse i Døgnets Rejsestald“ som Re
daktør af et politisk Dagblad, havde kunnet sætte sin
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bedste Kraft ind paa at skjenke Fædrelandet større Ar
bejder. Navnlig forekommer det mig, at han som dansk 
Romancedigter vilde have kunnet yde noget Fortrinligt. 
De faa Prøver, han har givet os af denne Sangart, saa- 
ledes „Et Kys“, „Dronning Matilde“, ogsaa hans „Mor
gendrømme” , berettige til at tilskrive ham store Evner i 
den Retning. Det var hans Sange, der først vandt ham 
min varme Hengivenhed.

Som Politiker kunde jeg mindre følge ham. Der 
var, som jeg før har peget paa, hos ham som hos hans 
Parti, det nationalliberale, altid, syntes jeg, en aands- 
aristokratisk Ring, der omgav ham, og det en Ring, han 
ikke kunde bryde, og som tildels hindrede ham i at se Folke
ligheden hos Andre end det saakaldte dannede Element i 
Landet, og som gjorde, at han krævede, at det lavere 
Folkelag skulde afgive Relief for Dem, som „ene vide, 
hvad der baader Folk og Rige.“ Deraf kom den ustyr
lige Bitterhed, som greb dem, da Bondestanden ikke vilde 
indordne sig under deres politiske Førelse. Jeg er vis 
paa, at navnlig Ploug har bidraget umaadeligt til at 
uddybe den nuværende Kløft imellem det menige Folk 
og de højere Stillede i Landet, og ikke mindst ved den 
Haan og Foragt, han lod komme til Orde, naar der fra 
Menigmand opponeredes imod Partiets enesaliggjørende 
Doktriner. Han er i denne Henseende uudtømmelig i at 
finde paa kraftige, tidt geniale Skjældsord imod sine Mod
standere, og gamle Sibbern kaldte ham derfor „Danmarks 
største Skjældsords-Lyriker“. Men hvad der især stødte 
mig, var den Tilbøjelighed til at søge uædle Bevæggrunde 
til de imod ham staaende Partiers eller Mænds Færd, Tale 
og Handlinger. Jeg har altid havt en Gru for at angribe 
Hjertet hos Andre, om de saa stod min Betragtning nok 
saa meget imod. Kun „Gud ransager Nyrer og Hjerter“, 
og vi er kun satte til at prøve Aanderne. Her i Aan
dens Kamp er stærke Ord og svære Sværdslag tidt i sin 
Orden, naar Kampen gjælder, hvad der er Sandhed og 
det inderste Eje hos os, og det tykkes os, at Modstan-
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derne forkrænke disse dyre Goder. Men altid saaledes, 
at Hjertets Inderste bliver et fredlyst Sted, der holdes 
udenfor Stridens Bølger. J. L. Heiberg har her udtalt et 
Slagord, som alle Kæmpende skulde tage til deres Løsen:

Hold Dig smukt til Fakta, Kjære! 
lad Motiverne gaa fri;
Du maa ikke Plathed lære 
i de Andres Kompagni.

Naar jeg skulde særtegne Plougs Ejendommelighed 
som Stridsmand i det Politiske, da vilde jeg sige: Han 
er ingen Ridder, som havde lagt sit Sværd som Angel
sakserne og Nordboerne i det Hele, jeg vil her ikke sige: 
paa Herrens, men dog paaAandens hellige Alter og taget 
det igjen tilbage saaledes indviet, — hvilket betyder, at Man 
vil bruge det alene i Aandens Tjeneste— nej, han er en 
Kj æm p e, en Efterkommer af Nordens hedenske Kjæmpe- 
kuld, der vilde kæmpe for Adel, Ære og Frihed, men i 
sin ubændige Kraft tidt sønderslog, hvad der dog skulde 
skaanes, samtidig med, at Det, de kæmpede for, sejrede. 
Thi P. skaanede ikke altid i sin Kamp Det, der skulde 
skaanes — hensynsløst fo’r han tidt frem og saarede 
der, hvor han ingen Ret havde til at saare. Han 
var „haardhændet“ , som han selv en Gang skrev 
til mig.

Vi stod stadig i et jevnt godt Venskabs-Forhold til 
hinanden. Han optog jevnlig Artikler fra mig i „Fædre
landet“, og vi vare under det ørstedske og senere under 
det Hallske Ministerium fuldt enige om disse Regeringers 
mislige Styrelse, hvad det første angik i dets indre fri
hedsfjendske Politik, og med Hensyn til det sidste i den 
Indrømmelsernes Skraaplan, det gav sig ind paa overfor 
Stormagternes og Slesvigholstenernes Fordringer, hvorved 
vor retfærdige Sags Friskhed og Kraft efterhaanden sattes 
til, og Evropa blev saa led og kjed af dette Spørgsmaal, 
at man tilsidst gik ind paa en hvilkensomhelst Afgjørelse, 
blot Sagen bragtes ud af Verden. — Smaarivninger mel-
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lem P. og mig kunde naturligvis ikke undgaas; men i 
det Hele stod vi den Gang paa samme Side. Men da 
den ulykkelige Katastrofe var indtruffet, og der forhand
ledes om Danmarks Riges Grundlovs Fremtid, blev det 
anderledes. Han stod paa, at Femte-Juni-Loven skulde 
undergaa saadanne Indskrænkninger, navnlig med Hensyn 
til Landstingets Sammensætning, som jeg, der holdt paa, 
at vort oprindelige Frihedsbrev, som tilsikrede Folket al
mindelig Valgret til begge Ting, nu skulde indtræde i sin 
fulde Gyldighed igjen, ikke kunde billige. Her kom vi da i en 
stærk Modsætning til hinanden, og han kunde, sin Natur tro, 
ikke undlade at give ogsaa mig det glatte Lag paa sin massive 
Maade. Jeg tog mig dog denne hans Udæskning saare 
let; .mit Sind var altfor optaget af Smerten over vor 
haarde Skjebne, til at jeg kunde eller vilde forfølge min 
egen personlige Sag overfor ham. Men hvor saarende 
han kunde være, hvor hensynsløst han kunde tage paa en 
Hjertesag, skal jeg dog anføre en lille Prøve paa. Da jeg 
efter min Afsked i Unaade atter indtog min Plads i Folke
tinget, kom han til mig og spurgte: „Hvorledes befinder 
De Dem som Martyr?“

Imidlertid gik efterhaanden vort Forhold ind under 
de gamle venskabelige Former. Der var endogsaa en 
Tid, da det syntes, at han nok vilde træde i en hjerte
ligere Forbindelse med mig, især efter at jeg havde i en 
lille Pjece mod B. Bjørnson, saa godt jeg kunde, afvist 
Dennes Raad til Danmark om at „forandre Signalerne“ 
overfor Tyskland, begrundet paa, at Kong Wilhelm og 
Bismarck havde næsten mer Ret end vi. Ploug hilste 
denne Afvisning med uskrømtet Anerkjendelse og Glæde 
og lod til at mene, at jeg snarest kunde anses som en 
Meningsfælle af hans politiske Program. Der var dog 
nogle Punkter, som han erklærede sig utilfreds med i 
mine Udtalelser; men hans Anker vare holdte i en for 
ham sjelden mild Tone. Det var mig nu kjært at kunne 
føre en Forhandling derom med ham, og jeg glædede 
mig formelig paa Forhaand over, at der her var Udsigt
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til at faa en ridderlig Kamp i Stand midt under de 
uhyggelige, giftige Pennestridigheder, som ellers var 
de gængse i Pressen. Jeg udtalte dette sikre Haab i det 
Motto af „Hagbart og Signe“, som jeg satte over mit 
Svar til ham i „Fædrelandet“:

„Nu Sværd fra Belte!
Vi stride uden Had som bolde Helte“.

Men det gik anderledes, end jeg havde ventet. Ploug 
tiltalte mig atter i sin gamle haarde Tone og undlod ikke 
at benytte sig af sin gamle Stridsmaade: at stikke efter 
Hjertet hos sin Modstander; han lod mig endogsaa vide, 
at han kun saare nødig havde villet indrømme mig Plads 
i Bladet for min Artikel, saaledes at jeg følte mig for 
Fremtiden udelukket fra at skrive i „Fædrelandet“.

Nogen Tid efter traf jeg ham i et Selskab hos Hall. 
Han kom hen til mig, som om Intet havde været i Vejen 
og rakte mig Haanden. Jeg sagde ham da, at jeg ikke 
kunde modtage den som en Vennehaand, før vort Mellem
værende var afgjort tilfredsstillende for mig: „han maatte 
ikke tro, at Man kunde glide saa blødsødent henover 
saadanne Hjertesaar, han havde tilføjet mig, og før jeg 
kunde betragte ham som min gode, venskabelige Omgangs- 
fælle, maatte der fra hans Side ske en Tilbagekaldelse af 
det Fornærmende, der havde angrebet min Ære som 
dansk Mand“. Han tog i Venlighed mod denne min 
Udtalelse, men sagde: „Kom til mig paa Fredag — min 
Hustru er maaske bedre end jeg i Stand til at træffe det 
Rette i denneSag“. Jeg fulgte hans Indbydelse og havde 
en lang, indgaaende Samtale med ham, hvorunder hans 
ædle, højsindede Hustru ganske rigtig gjorde Sit for at 
bringe en Udsoning til Veje, som ogsaa kom i Stand 
efter adskillige stærke Indhug baade fra hans og min 
Side, og det endte da med, at vi, efter at han havde 
gjort Rede for sig, drak et „Fredsbæger“ skummende Vin 
til Forlig.

Siden har vi bevaret det gjensidig venskabelige For-
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hold, skjøndt vi jo heller aldrig kom hinanden nærmere, 
og da jeg senere saa ham ved en Middag i Kjøbenhavn, og 
jeg klinkede med ham til et fornyet Fredsforbund, svarede 
han: „Ja, det kan vi jo gjerne; men det bliver dog ikke 
til noget alligevel“, en Ytring, der jo skal sige, at vi ere 
saa forskjellige i Betragtning af Forholdene, at et For
bund i Grunden ikke er at vente imellem os.

Ved denne Lejlighed skal jeg dog udtale, at der er, 
foruden mange andre, ogsaa den Mislighed og betænke
lige Fremtoning under vor politiske Kamp, at De, som 
strides i Rigsdag og Pressen, kunne dænge hinanden til 
med blodige Æresfornærmelser, som gaa ud paa at fra- 
kjende Modstanderne Ærlighed, Fædrelandskjærlighed, 
Sanddruhed, ja, paa at besudle hinanden paa Hjerte og 
Karakter, — straks derefter, uden at nogen Tilbagekal
delse finder Sted, omgaas hinanden, som om alt Dette i 
Grunden ikke var at regne for Noget. Det vidner om en 
Slaphed i Æresfølelsen, en Udslibning af Karakteradel, 
som ikke er af det Gode. Det er ikke Kjærlighed og 
Medgjørlighed, der uden Gjenmæle ogsaa i det daglige 
Liv lader sit Skjold beholde det Smuds, Man har kastet 
paa det; nej, det er kun Tegn paa en Tidens Brøst, en 
Edderbyld, der fortærer Mandens Marv og Ben og let 
gjør ham til en karakterberøvet Skikkelse. Det er ikke 
virkeligt Brodersind, der tilgiver Fornærmelser, hvad Man 
visselig skal kunne; men det er snarere Mangel paa Kjær
lighed, naar man ikke gaar i Rette med Fornærmeren, 
men lader ham saaledes uden Modstand og uden at uroliges 
blive i den Tro, at Saadant er i sin gode Orden. Lidt 
mere, hellere meget mere Æresfølelse vilde ikke skade i 
vore Dage, som truer med at bringe en forsvarlig Aands
kamp i Forglemmelse, medens den grimme Kjødkamp 
bliver lyst i Kuld og Kjøn. Kampene skulde være som 
de mandige Ejnheriers i Valhal.
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Rasmus Nielsen.
Det var under den Søren Kierkegaardske fremskredne 

Forfattervirksomhed, at jeg først kom i nogen Berøring 
med Rasmus Nielsen. Han var jo, som bekjendt, 
optraadt som en Forsvarer og en Fortolker af hin berømte 
Mands Synsmaade, der vakte Røre trindt og nær og med 
al sin Yderliggaaen luftede ud i mangen gammel teologisk 
Hjerne, idet han vendte op og ned paa gamle tilvante, 
fastgroede, saakaldte Videnskabssystemer. Hvad der den 
Gang drev mig hen til R. N., var det af S. K. udkastede 
Problem mellem Tro og Viden. Jeg vilde gjerne have 
Rede paa denne Sag, og at henvende mig til Problemets 
Ophavsmand selv havde jeg ikke Lyst til, da jeg kjendte 
ham som en subtil Dialektiker, der ofte kunde forvirre 
En istedenfor at give „ligefremme Meddelelser“, — en 
af hans Paastande var jo netop den, at de „ligefremme 
Meddelelser“ var umulige i Kristendommen, — og jeg vilde 
just nu have en saadan. Jeg havde desuden hørt, at 
han viste sig saare afvisende imod dem, som søgte ham 
for at forhandle med ham om de af ham i Bevægelse 
satte Spørgsmaal.

R. Nielsen, mente jeg, vilde være mere tilbøjelig til at 
give ren Besked. Og deri skuffedes jeg heller ikke. Jeg 
traf ham i hans Arbejdsværelse paa Kultorvet, hvor han 
den Gang boede, i Færd med, saavidt jeg husker, at 
klimpre paa en Violin.

Han var straks rede til at indlade sig med mig om 
det gjældende Kardinalpunkt. Hvad jeg vilde vide, var i 
Korthed følgende: var Mennesket før Syndefaldet an
lagt og bestemt til at kunne og skulle ikke blotstaa i For
hold til Gud og de himmelske Ting i Kraft af Troen, 
men til efterhaanden at klare sig begrebsmæssig Troens 
Gjenstande saaledes, at det kunde og skulde blive til 
„Viden“, medens det kun var Synden, der havde be
taget dets Væsen Evnen til ad Tankens Vej at tilegne sig 
i Tanken den guddommelige Sandhed ? Eller var det ikke
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anlagt og bestemt dertil? Thi, mente jeg, havde Adam 
og Eva oprindelig i deres Menneskenatur denne Evne og 
denne Bestemmelse, og havde kun mistet den, fordi Syn
den var kommet imellem, — da maatte Evnen være 
kommen tilbage med Guds- og Menneskesønnen til alle 
dem, der i Troen tilegnede sig ham og hans forklarede 
Menneskenatur, da det syntes at være klart, at Mennesket 
i den anden Adam havde vundet tilbage, hvad det havde 
tabt i den første.

R. Nielsen svarede, at efter hans og S. Kierkegaards 
Syn havde det aldrig været tilsigtet med Menneskets 
Skabelse, at det begrebsmæssig skulde naa til at forstaa 
Guds Riges og allermindst Guds Naades Hemmeligheder, 
som selv „Englene begjære at indkige i“, uden at forstaa 
dem. Det skulde, som han sagde, selv uden Synd 
kun her neden vandre i Tro og Lydighed. — Efter en 
lang og indgaaende Samtale gik jeg da bort og stad- 
fæstedes i den Overbevisning, som i Aarenes Løb har 
slaaet dybere og dybere Rod hos mig, at „Viden“ af 
Kristendommen i videnskabelig Forstand er en Luftspej
ling, der, naar Man sætter sig fast i den, er en Fare for 
Troens Enfoldighed og kan føre til, at Troens Grændser 
blive udslettede til Bedste for en verdslig Forstaaelse, der 
dog ikke er en Forstaaelse; Kristendommen bliver verds- 
liggjort og Korsets Forargelse forflygtiget. Teologien 
er ikke en Videnskab i almindelig Forstand; thi baade 
Skabelsen og Forløsningen grunder i Underet; det vilde 
være meningsløst at forlange at „begribe“ Underet; thi 
kunde det begribes, da var det ikke længere et Under. 
Der er imidlertid, forekommer det mig, to Maader, hvor- 
paa en kristelig Lærebygning uden Begribelse kan op
føres. Den ene er den at sætte et Grundunder, f. Eks. 
Opstandelsen, som givet, under Indrømmelse af, at det er 
et absurdum, eller dog helt Uforstaaeligt for Forstanden, 
og saa ud fra dette Ubegribelige lade Under følge paa 
Under som følgerette Udstraalinger af Grundunderet, 
idet det paavises, at, er dette givet, da maa alt det Andet
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følge deraf, men saaledes, at det Altsammen smager af 
Roden, og er ubegribeligt som denne, inkommensurabelt 
med ethvert videnskabeligt Begreb. Den anden Maade 
vilde være den: at følge alle saakaldte Dogmer til deres 
Bund og eftervise, at de var og er utilgjængelige for 
Tanken, og saa just ved ethvert stille Troen op som den, 
der siger ja, hvor Forstanden ikke kan sige det. Det 
vilde være den „Videnskab“, der er kaldt ignorantia 
docta, d. v. s., at Man videnskabelig beviser, at Man 
videnskabeligt Intet „véd“ om Troens Gjenstand.

Flere Aar efter kom jeg under mine Besøg i Kjøben- 
havn i nærmere Forhold til R. N. Han var jo en Mand, 
det var en stor Fornøjelse og Aandsoplivelse at samtale 
med, altid i Stand til at bringe Røre i Selskabslivets døde 
Vande, idet han stedse ved sin Nærværelse førte Gjen- 
stande af dybere Betydning paa Bane; men, slagfærdig 
som han var, gik han dog i Debatten aldrig udover den 
hensynsfulde og humane Tones Grændser, skjøndt det 
rigtignok tidt syntes mig, som om den Lethed, han havde 
til ikke at støde an i en alvorlig Forhandling, gav Ind
tryk af, at der var en Mangel paa virkelig Sammenhæng 
imellem hans Tankegang og hans Hjerteliv, en Mangel, 
der kunde vække Tvivl om, at der ingen dybere Glød 
var i hans Udviklinger; thi, er det virkelig Livsalvor med 
vor Tilegnelse af afgjørende Overbevisninger om en Livs- 
og Dødssag, da kunne vi vel ikke altid undgaa, at der 
kommer en ædel Lidenskab til Syne under Forhandlingen. 
Der er Forskjel paa det Livlige, krydret med Vittighed, 
og det Levende. Selv naar Man opponerede mod hans 
„kjære S. Kierkegaard“, —saaledes kaldte han ham — var 
der i Grunden ikke at spore noget særligt Sindets Bølgeslag 
hos ham. Men, som sagt, saare fængslende var hans Om
gang, og vi kom lidt efter lidt i et forholdsvis fortroligt For
hold til hinanden. Han kaldte mig endogsaa sin „Aands
frænde“, hvad jeg dog langt fra var, og foreslog mig paa 
sin ejendommelige, lette Maade at „forlove“ mig med ham. 
Jeg spurgte: „Ja, men hvem skal være Manden i denne

II. 16
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Forlovelse; thi jeg kan ikke være Kvinden“. Han svarede: 
„Vi skal begge To være Mænd“.

Da jeg under Krigen 1864 laa i Kjøbenhavn ved 
Rigsraadet, anmeldte han i Bladene en Forelæsning, han 
agtede at holde over „Begejstring og Klogskab“. Jeg 
tegnede mig straks som Tilhører. Det var just et Æmne, 
jeg særlig attraaede at høre grundigt behandlet. Jeg havde 
hele mit Liv igjennem stræbt at forene disse to Sider i 
mit aandelige Liv; men det forekom mig, at jeg aldrig 
havde opnaaet denne min Hensigt: naar jeg var begej
stret, sagde Man tidt — og jeg maatte ofte sige det 
selv —: „Nu er Du ikke klog“, og naar jeg engang 
imellem mente, at jeg bar mig meget klogt ad, hviskede 
en Stemme inden i mig: „Men hvor er nu Begejstringen 
henne?“ Jeg mødte da hos R. Nielsen paa Høresalen 
med store Forventninger. Han knyttede sine tolv Fore
drag om Æmnet til en af Shakspeares Tragedier, jeg tror 
Rikard den Anden, hvor Rikard staar som Repræsentant 
for Begejstringen og hans Modstander som Type paa 
Klogskaben. Der var’mange ypperlige Enkeltheder i disse 
Forelæsninger; men i det Hele besvaredes Spørgsmaalet 
ikke for mig. Han talte tidt udmærket om Begejstringens 
Tilstand uden Klogskaben og om Klogskaben uden Be
gejstringen hos et Menneske — men Sammensmeltningen 
mellem disse Tvende, som han dog vilde hævde ikke 
blot- Muligheden, men ogsaa Nødvendigheden af i et helt 
Menneskeliv, lykkedes det ham ikke at gjøre indlysende, 
idetmindste ikke for mig. Jeg har selv siden lagt Sagen 
til Rette for mig; men han hjalp mig ikke dertil. Jeg 
maatte beundre hans Veltalenhed og de Vittigheder og 
Tankens Lynglimt, der ledsagede hans Foredrag; men der 
var Noget, jeg savnede; jeg vilde med et bibelsk Udtryk 
kalde det: „den stille Aands uforkrænkelige Væsen“. Efter 
at jeg .havde hørt disse Forelæsninger, samledes jeg ved 
et Middagsselskab hos Kammerherreinde Neergaard iblandt 
Andre ogsaa med R. N. I en Skaaltale for ham ytrede 
jeg det Ovenstaaende, og gjorde Krav paa, at han skulde
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holde endnu et Foredrag over dette Æmne, da jeg og 
Flere ikke vare komne til Klarhed derover ved de tolv, 
han havde holdt. Jeg bad vor Værtinde om 8 Dage atter 
at gjøre et Selskab, hvor Professoren kunde efterkomme 
dette Krav. Hun var ganske villig dertil, og, skjøndt R. N. 
ytrede, at jeg vist havde sovet under hans Taler i Uni
versitetets Høresal, vilde han dog imødekomme mit ønske. 
Det skete da ogsaa 8 Dage derefter; men jeg maa sige, 
at heller ikke her løste han Opgaven for mig. En lille 
Episode, som fandt Sted ved denne Lejlighed, skal jeg 
dog her berøre. Digteren H. C. Andersen var til Stede, 
og kom under Maaltidet med den Bemærkning: „De véd 
jo nok, at jeg er langt fra at være forfængelig“. Sagtens 
imod god Tone ytrede jeg hertil, at det vidste vi ikke. 
Men saa fik den ellers saa elskværdige Digter „Tandpine“ 
og var længe tavs og forstemt, indtil Man mod Slutningen 
af Selskabet bad ham om at oplæse et af sine Æventyr, 
og han gav os Fortællingen: „Fatter har altid Ret“ paa 
en ganske udmærket Maade.

Men den alvorligste Forhandling, jeg havde med 
R. N., angik S. Kierkegaards Kristendomsopfattelse. Jeg 
har før omtalt, hvorledes jeg under denne mærkelige 
Mands sidste Optræden i hans „Øjeblikke“ maatte bestaa 
en stærk indvortes Kamp, før jeg kom til Hvile, idet jeg 
fik et klart Syn paa, at denne hans næsten helvedes- 
haarde Dom, der gik ud paa, at den nuværende Kristen
dom, selv i dens bedste Skikkelse, dog var en „Fortoning“, 
et realt Afslag paa den virkelige, „det ny Testamentes 
Kristendom“, — dog selv var et fuldstændigt Fejlsyn, og 
at hans under Grin og Spot i det mindste tilsyneladende 
hjerteløse Henvisning af alle os Præster, som Forvanskere 
af den guddommelige Sandhed, i Grunden til Fordømmelse, 
aldrig kunde stemme med den Herres Hjertelag, der græd 
over Jerusalem og alle sine Fjender. Jeg paastod da i 
en Samtale med R. N., at vi Kristne ikke kunde og skulde 
anerkjende det S. Kierkegaardske Syn, og det ikke mindst 
af den Grund, som han selv havde givet os i Hænde,

16*
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idet han havde indrømmet, at han selv ikke var en 
Kristen, skjøndt han, som han sagde, vidste bedre Besked 
om, hvad Kristendom var, end alle vi Andre. Jeg mente, 
at Den, som erklærede sig selv udenfor Kristendommen 
paa samme Tid, som han hævdede, at Kristendommen er 
en Ek s is ten s-Bestemmelse, umulig kunde belære os om, 
hvad den er, eftersom Den, der ikke er inde i denne 
Eksistens, kun maatte dømme som den Blinde om Far
verne, saasandt som ethvert Liv kun forstaas af Den, 
som har Del i dette Liv. S. K. dømte altsaa sig selv 
som en uvederheftig Dommer i denne Sag, og laa i Strid 
med sit eget Grundsyn paa Eksistensen.

R. Nielsen vilde Intet høre derom, benegtede rent ud, 
at S. K. nogensinde havde fraskrevet sig selv Kristen
navnet. Vi disputerede frem og tilbage, uden at kunne 
blive enige. Det endte da med, at han foreslog et Vædde- 
maal. Jeg havde i Kjøbenhavn ikke Aktstykkerne ved 
Haanden, men skulde senere fremlægge dem, om jeg 
kunde. Væddemaalet gik, efter hans lette Maade at tage 
saadanne Ting paa, ud paa, at den Tabende skulde er
lægge 1 Mark og 1O gode Cigarer. Da jeg kom hjem, 
angav jeg ham i et Brev to Steder i S. K.s Bøger, hvor 
denne ligefrem siger, at han ikke var Kristen, og kort 
efter, da jeg atter kom til Hovedstaden, endnu et præg
nant Sted, der sagde det samme. Jeg skulde nu have 
min Mark og mine Cigarer, men fik dem ikke dengang, 
og da jeg senere skriftlig krævede min Ret, fik jeg føl
gende karakteristiske Brev fra ham, som jeg her hidsætter, 
fordi det giver Bidrag til Stadfæstelsen af en Sandhed, 
der kun altfor meget gjør sig gjældende hos os syndige 
Mennesker: hvor haardt det holder for os at tilbagekalde 
én en Gang udtalt Paastand, ihvor øjensynligt det end er, 
at den er gjendrevet.

Tak, kjære Pastor Birkedal! hjertelig Tak for Deres 
venlige Brev. Marken og de 1O Bjørne (Cigarer) ere til 
Tjeneste, naar jeg bare turde afsende dem. Men, er det
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ikke besynderligt? hver Gang, jeg vil begynde paa Ind
pakningen, er det, som stod der etAandevæsen bag mig, 
truede med Fingeren og sukkede; det er, om jeg ikke 
tager fejl, Deres egen hermenevtiske Samvittighed.

Spørgsmaalet var, som De vil erindre, dette: har 
S. Kierkegaard nogensteds sagt ligefrem: „Jeg er ingen 
Kristen?“ Til Bevis herfor har De anført øjebi. Nr. 6, 
S. 15; men nu hører jeg Sukket igjen. S. K. taler om 
den forfærdelige Tanke, som — efter hans Opfattelse — 
er den sande Kristendomstanke, nemlig: at det, at blive 
elsket af Gud, er, menneskelig talt, at blive ulykkelig for 
dette Liv, og gjør saa den ydmygende Tilstaaelse, at han 
for sit Vedkommende maa hjælpe sig med en langt lettere 
Tanke, en jødisk, ikke en i højeste Forstand kristelig, at 
han lider for sine Synders Skyld. Han tilføjer i en An
mærkning: „Derfor kalder jeg mig heller ikke endnu en 
Kristen, ja, jeg er endnu langt tilbage“.

Det kan jegforstaa, naarMeningen er: „Jeg er, Gud 
bedre det, endnu kun en ufuldkommen Kristen; jeg har 
ikke allerede grebet det, men jager derefter, om jeg dog 
kunde gribe det, saa sandt jeg er grebet deraf“. Dette 
kan jeg, som sagt, forstaa. Men skal jeg dreje det saa- 
ledes, at det kommer til at betyde: „Jeg .staar udenfor 
Kristendommen, jeg er ingen Kristen“, saa er det ude 
med min Forstand; det sukker i Hermenevtiken, Bjørnene 
brummer, og Marken dirrer.

Se, derfor er det, jeg vrider og vender mig, og tør 
ikke tage nogen Beslutning, før jeg endnu har hørt et 
Par venskabelige Ord fra Dem og nærmere erfaret, hvor
ledes det staar sig med Hermenevtiken i „Kirkely“.

Vilde De med det samme meddele mig lidt om, hvor
ledes det gaar med „den levende Kraft“ i Natur og Aand 
o. s. v.*), da vilde det meget glæde Deres „Forlovede“, som 
har saa skjønne Erindringer om vort endnu korte, men 
lykkelige Samliv.

*) Jeg læste den^pang hans Naturfilosofi.
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Mange Hilsener fra min Familie til Dem og Deres 
kjære Frue!

Deres 
altid hengivne 

R. Nielsen.“

Endnu skal jeg meddele en saare indgaaende Sam
tale, jeg havde med R. N., og som berørte et dybt per
sonligt Forhold. Jeg sad ved et af de bekjendte Venne
møder paa Grundtvigs Altan ud til Haven, som helt var 
opfyldt med Tilhørere, der lyttede til de Taler, der holdtes. 
Under en Pavse kom R. N. hen til mig og sagde: „Hvis 
De ikke har Andet for i øjeblikket, ønsker jeg at tale et 
fortroligt Ord med Dem“. Jeg gik da ned til ham, og 
han begyndte: „Jeg har en Følelse af, at De ikke ret 
har Tillid til mig som en Mand, der virkelig har svoret 
til den gamle Høvding, Grundtvigs Fane, hvad jeg dog 
forsikrer Dem om, at jeg har. Sig mig nu oprigtig Deres 
Mening!u Jeg svarede da omtrent saaledes: „Et saa 
uforbeholdent aabent Spørgsmaal kræver et ligesaa ufor
beholdent og aabent Svar. Det er min Overbevisning, at 
en Mand, med Deres Aand og tilsvarende Evne til at 
kunne vurdere Aandsaabenbarelser, har ærligt bøjet Dem 
ogsaa for en Aandskjæmpe som Gr., at De hos ham har 
fundet en Personlighed, der, som selv xMartensen har sagt, 
„har drukket af Kilder, der udspringe paa Aandens 
Højder“. Men naar jeg skal være ærlig, maa jeg tilstaa, 
at jeg har næret Tvivl om, at De virkelig er gaaet ind i 
den Ordets Livsstrøm, Gr. har søgt at pege paa for 
Menigheden, saaledes at De ikke blot har tilegnet Dem 
Synet, men har i Troen ladet Synet blive Kjød og Blod 
i Dem. En god Kikkert kan trylle os en langtfra liggende 
Gjenstand nær til øjet; men derfor er det ikke sagt, at 
vi har været der, hvor vi i Synet har drømt os hen“. — 
Han sagde da, og det i en Tone, som mer end sædvanlig 
havde Klang fra Hjertet: „Jo, De maa tro mig; jeg'er 
Grundtvigs Discipel, og hører ham stadigt Vartov Kirke“.
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Jeg spurgte ham saa: „Gaar De ogsaa til Alters der?“ 
Han blev noget forlegen og svarede: „Ja, der er Noget 
i mit personlige Forhold, som gjør, at jeg gaar til Alters 
hos min Svoger, I. Nielsen, ved Trinitatis, og det vilde 
volde et ærgerligt Misforhold i vor Familie, hvis jeg for
lod hans Alter“. Vi talte endnu i længere Tid om disse 
Ting; men jeg kan ikke nu nøjere huske Enkelthederne i 
vor Samtale. Derpaa skiltes vi som gode Venner; men 
jeg mindes med Glæde denne Time, der gav mig et Ind
blik i R. N.s Hjerte, som jo ellers ikke særligt kom til 
Syne hos ham.

Han var en ualmindelig begavet og aandfuld Mand, 
der virkelig bevægedes og var fyldt af Ideer og Tanke- 
problemer — rigtignok vist ogsaa ofte spillede med dem, 
uden at de altid havde Rod i en virkelig Livs-Fordybelse — 
og som Professor var i Stand til at kaste Gjæringsstof 
ind i mange Studenters og Tilhøreres Sjæle, Frø, der 
kunde fremkalde Tankeliv hos Utallige. Det formelig 
sprudlede, ja, spruttede med Lyn paa Lyn i hans Fore
drag; men, mens han saaledes i høj Grad kunde vække 
de slumrende Aandskræfter hos Mange, var han maaske 
mindre skikket til at føre ind i en stor og sammenhæn
gende Begrebsverden, udgaaet fra et bestemt afgrændset 
Grundsyn paa Tilværelsen, et livssvangert Moderskjød for 
en fast og forsvarlig indhegnet Livsanskuelse. Der var 
noget Gyngende i hans Udviklinger. Det var vel Dette, 
Martensen tænkte paa, da han i Fortalen til sin store 
Dogmatik saa’ ned paa dem, som mente ved „Aforismer, 
Indfald og Glimt“ at kunne løse Livets Gaade. Det var 
dog saare uretfærdigt at affærdige R. N. med saadanne 
henkastede Afvisningsord; thi var der end Adskilligt hos 
ham, der ikke gav fast Grund under Foden, saa var der 
dog saa meget Oprindeligt og aabenbart Fængslende hos 
ham, og hans Glimt og Aforismer kastede saa tidt Klar- 
hedslys over hundrede Spørgsmaal, ofte mere befrugtende 
end de skolerette Dogmers Fremstilling- i snevre Rammer. 
R. Nielsens Kritik af Martensens Stade som Teolog og
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spekulativ Tænker var da ogsaa i en vis Henseende 
knusende. Navnlig paaviste han, at, vilde M. være kristelig 
Filosof, da maatte han ét af to: „enten løse alle kristelige 
Dogmer til Bunds, eller lade dem alle være uløste, just 
i Kraft af Tanken“. Kant erklærede sig for det Sidste: 
han viste, at ingen af dem laa indenfor Tankens Om- 
raade; Hegel gik den første Vej: han paastod, at de alle
sammen kunde forklares ved Spekulationen. Martensen 
gik en Mellemvej. Han lod paa den ene Side „Troen“ 
føre Ordet, men paastod paa den anden Side, at Tanken 
kunde afspejle Dogmerne og til en vis Grad gjøre viden
skabelig Rede for dem. Men nu hændte det sig, at han 
i Udførelsen af sine Udviklinger stødte paa Tanke-Vanske- 
ligheder, og saa lod han ofte Tanken svække Troens 
Fordringer og Troen svække Tankens Konsekvenser, ja, 
endte med et stort Dilemma, et Kors for Tanken: enten 
Apokatastasis eller en evig Fordømmelse for de Vantro. 
— Men her skal det dog ogsaa ihukommes, at Martensen, 
som i denne Strid, saavidt jeg ser, laa under, i en anden 
Strid, hvor Talen var om R. N.s store Bog: „Grundideer
nes Logik“, hvori Forfatteren vilde give sit. filosofiske 
System og paastod, at hans Gudsbegreb var teistisk, o: 
en Hævdelse af Guds bevidste Personlighed, — til Tak 
for Sidst blev fuldstændig gjendrevet af Martensen, der i 
sit Lejlighedsskrift: „Tro og Viden“ godtgjorde — saa vidt 
jeg kan skjønne, —at dette Begreb i Grunden var panteistisk, 
idet R. N. her vilde oplyse de to Grundbestemmelser i 
Guds Væsen: Magt og Viden, under Billedet af den lamme, 
men seende Mand, der blev baaret af den stærke, men 
blinde Mand, og ikke kunde give Resultatet af en teistisk 
Guddom. Naturligvis var det ikke Meningen, at R. N. 
personlig var Panteist, men kun, at hans System maatte 
føre dertil. / 1

Skal Man hos R. N. pege paa en central Tanke, som 
behersker alt Andet hos ham, hvad Aabenbaringen angaar, 
baade i hans polemiske og videnskabelige Udviklinger, da 
er det denne: Kristendommens og Troens Gjenstande er
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„Aandsvirkelighed, Virkelighed for Aanden“. Hvad den 
første Halvdel af denne Grundsætning udtaler, maa Man 
indrømme Sandheden af — Evangeliets Omraade er i 
alle sine Dele Aandsvirkelighed, naar det kun ikke glem
mes, at dets Kjendsgjerninger tillige er faktiske Virke
ligheder, hvad imidlertid Forfatteren ikke altid synes til
strækkelig at fastholde. Hvad den anden Halvdel angaar, 
maa jeg fra mit Stade nedlægge Indsigelse imod den, 
naar det skal være Meningen, at kun Aanden hos os kan 
faa øje paa denne Virkelighed. Før Kristendommen bliver 
A and s virkelighed for os, maa den blive Virkelighed for 
Hjertet, idet dette modtager den, fordi den tilfredsstiller 
dets dybeste Trang og Krav. Jeg vilde derfor hellere 
sige: Kristendommen er en Troens Virkelighed for Hjertet, 
og først da naar den sit Maal og sin Hensigt. Der er 
Tusinder, Gud ske Lov, der frelses i Kraft af Evangeliet, 
for hvem Aands virkelighed som saadan ikke er til Stede 
i Tilegnelsens øjeblik. „Salige er de Fattige i Aanden“. 
En anden Sag er det, at det alligevel er Aandsvirkelighed, 
og al Tid i sin Udvikling hos Individet forklarer sig til 
Virkelighed for Aanden, Helligaanden, som skjenkes 
os efter Troens Annammelse af Naaden ved Daaben. 
Bliver Man staaende ved, at Guds Rige og dets Hemme
ligheder kun blive Virkelighed for Aanden, da etablerer 
Man let en Synernes, Betragtningernes, Aandfuldhedens 
Kristendom, der ikke altid bliver Virkelighed for Hjertet, 
hvorpaa dog Alt kommer an. — Som en Følge af denne 
R. N.s Grundtanke kommer han til at anvise Jesu Mirakler 
en mer indskrænket Plads, end de indtage i Evangeliet. 
Jesu Vandring paa Søen, ja, Grundunderet, Jesu Opstan
delse, er efter ham kun en Virkelighed for dem, som har 
Aandsbetingelser for at tage imod dem som Virkelighed 
— de Andre maa se paa dem som Noget, de vel ikke 
forstaa, men dog maa frakjende et virkeligt Mirakels 
Egenskaber: en Kjendsgjerning, fremkaldt af en højere 
Kraft end Naturens. Deres Syn paa dem bliver Rationa
lismens, der underlægger dem en naturlig, om end usæd-
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vanlig og endnu ikke forstaaet Oprindelse. Det er dog 
klart, at Farisæerne og Fjenderne i Herrens Dage ingen
lunde stod som saadanne Tvivlere og Vantro overfor 
Herrens Jærtegn. De anerkjende dem som saadanne, 
men saaledes, at de tilskrive dem, ikke et guddommeligt 
eller i det Hele godt Udspring, men et dæmonisk. „Han 
uddriver Djævle ved Beelzebul, Djævlenes øverste“. 
„Dette Menneske gjør mange Tegn“. Miraklerne ere da 
ogsaa Virkelighed for dem, ogsaa for Kjødet eller det 
aandløse Syn, uden at være Virkelighed for Aanden, som 
de ikke havde. — Jeg imødegik R. N. paa dette Punkt i 
hans eget Tidsskrift: „For Idé og Virkelighed“. Han 
svarede venligt og hensynsfuldt, men gav mig naturligvis 
ikke Ret. En af hans erklærede Tilhængere, Pastor 
C. Møller, gav ogsaa et Indlæg imod mig i samme Tids
skrift, hvori han udtalte den Mening, at jeg ikke forstod 
R. N. i dette Stykke. Og det kan maaske være rigtigt 
nok; men, som jeg sagde senere i en Samtale med denne 
Mand: det er uheldigt, at Man kaster store Livs- og Døds
tanker ud i Menigheden, saaledes at jevnt begavede Læsere 
ikke med den bedste Villie kan forstaa dem, og jeg 
mente, at det dog i nogen Maade kom af, at Ophavs- 
mændene selv ikke havde fuld Klarhed i Sagen, hvad 
Pastor Møller ogsaa villigt indrømmede.

Hvad vi derimod skylder R. N. — i Kierkegaards 
Spor — en ubetinget Tak for, er hans sejrrige Hævdelse 
af hans anden idelig gjentagne og belyste Hovedgrund
sætning, om LTensartetheden af „Tro og Viden“. Han 
var ihærdig under denne Paavisning af, at Kristendommen, 
Evangeliet, den kristelige Tros Væsen og Gjenstande 
var og maatte være utilgjængelige for det spekulative Be
greb, for Tankens Forstaaelse og Begribelse; hverken 
helt eller halvt kiK.de Begrebet her slaa til. At der var 
denne uoverstigelige Grændse imellem den kristne Tros 
og Videnskabens Domæne, har han uigjendrivelig paavist 
og derved frigjort baade Tanken og Troen, som herved 
faar fuld Frihed til at bevæge sig hver paa sit Omraade,



251

uden at anfegtes af hinanden til Forskydning af deres 
Grundvæsen. Videnskaben forfølger sine ejendommelige 
Veje, uanfegtet af Kristendommens Indvendinger, og Troen 
sine, ubekymret om de Resultater, hvortil hin kommer, 
idet den har Miraklet, Underet til sin Forudsætning og 
sit Grundlag, som den ikke lader sig fradømme af verds
lig Viden. — Dog skal det her ikke dølges, at R. N. ikke 
selv er ganske konsekvent i Gjennemførelsen af denne 
Skilsmisse mellem Tro og Viden, idet han undertiden 
giver sin videnskabelige Tanke en Plads paa Troens Om- 
raade, som efter hans egen Grundsætning ikke tilkommer 
den. Saaledes stundom i hans „Religionsfilosofi“. Som 
nogle Eksempler herpaa skal jeg her anføre Følgende: 
ved Behandlingen af Menneskets Skabelse, som efter 
Biblen forudsætter dets Væsen som oprindeligt helt rent 
og uskyldigt, skabt i Guds Billede, indføjer han den Tanke, 
at der før Syndefaldet var hos Eva en „skjult Egoisme“ 
til Stede, der blev lokket frem ved Slangens Tale. Men 
var der en saadan, da var der jo ved Skabelsen hos 
hende nedlagt en Syndighedens Spire, som vel først kom 
til Herredømme ved Fristelsen, men dog var hende med
skabt. Jeg gjorde ham engang opmærksom paa dette 
Brud paa hans eget Princip, og at han her havde ladet 
sin Viden trænge ind paa et efter hans egen Paastand 
for den forbudt Gebet, og han indrømmede det halvvejs. 
Et andet Eksempel kan hentes fra hans Religionsfilosofis 
Redegjørelse for Forsoningen. Den negter han, saaledes 
som den findes i Skriften og i den gamle kirkelige tro
ende Betragtning. Og hvorfor? Fordi hans „Viden“ op
rører sig mod den Forestilling, at den Retfærdige led de 
Uretfærdiges Straf, og at Blod kunde gjøre Fyldest hos 
den hellige naadige Gud. Men det er i Grunden en hel 
rationalistisk Maade at tage Sagen paa. Saaledes spiller 
hans Videnskab ham stundom et Puds, og „Nissen følger 
med“ selv under hans Bestræbelse for paa sit Flyttelæs 
at kjøre den gamle næsvise Videns Anmasselser bort fra
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Troens Hus. Ikke sjelden omtaler han ogsaa de hellige 
Fortællinger i Biblen, undertiden næsten med kaad Spot, 
som naar han taler om den Kalvesteg, Abraham serve
rede for Herren og hans Engle. Det kan heller ikke 
negtes, at, mens hans Tale var henrivende og betagende, 
var det tidt ikke frit for, at der stundom svævede et Slør 
over hans Skrift, der kunde hindre en fuld Forstaaelse. 
Der var noget Springende i hans Udviklinger, og det af 
ham hyppigt brugte Billedsprog var ikke altid klart og 
blev stundom et Skjermbrædt for den bagved liggende 
Tanke. Her var Martensen hans Mester; thi hans klare 
Tankerækker hæmmedes aldrig ved uvedkommende Ind
skud, saa Man forstod ham altid, om Man end ikke var 
enig med ham, medens det ofte var noget vanskeligt at 
følge R. N. i hans sammenslyngede Sætningsbygning og 
hans afvekslende Toneskala.

Men han var en god og frugtbar Tænker og har 
gjort en velsignelsesrig og umistelig Gjerning til det 
danske Aandslivs Udvikling. Og for mig var han meget 
kjær, trods vor Forskjellighed i Natur og Opfattelse af 
Mangt og Meget. En Anke havde jeg at gjøre overfor 
ham, en Anke, som angik noget Personligt hos ham. 
Han var, syntes det, aldeles ude af Stand til at erkjende 
noget virkeligt Dygtigt og Fortræffeligt hos sin fordums 
Ven og senere Antagonist, H. Martensen (og med M. var 
det nok ligesaadan). Et komisk Udslag af denne Svag
hed var det, at, da jeg engang talte med ham om Mar
tensens Etik, som jeg satte ikke liden Pris paa — trods 
Adskilligt, som ogsaa jeg kunde have at udsætte paa 
dette store Værk, — R. N. da kasserede det næsten 
ganske som et ubetydeligt Produkt. Jeg anførte Adskilligt 
imod ham; iblandt Andet spurgte jeg ham, om han ikke 
syntes, at M.s Skildring af Forskjellen mellem „en stor 
Mand“ og „et stort Menneske“ var mesterlig ? Han 
svarede: „Det har jeg s’gu sagt for længe siden“.

Hermed tager jeg Afsked med en Mand, der har
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skjenket mig ikke faa fornøjelige og aandfulde Timer. Jeg 
slutter med, at mine Domme om ham og hans Virksom
hed naturligvis staar for min egen Regning, uden at gjøre 
Fordring paa Andet end en subjektiv Formening. Det 
kan jo være, at jeg, som Pastor C. Møller sagde, ikke 
til Bunds har forstaaet ham.
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