
Claus Rønlev
Slægtsforskning

Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min 
personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der 
ikke er ophavsret til titlen.

Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af 
mine flere tusinde artikler og scannede bøger, 
der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev



VISNE BLADE

Jeg er jordens sendebud.
Jeg jd morgenlette vinger 
hilser solen fra dens brud 
og min tak i lovsang bringer.

TRYKT SOM MANUSKRIPT

KØBENHAVN • ANNO MCMXXXII

Digitaliseret af Claus Rønlev



MINDETALE I MARMORKIRKEN OVER 
C. F. TIETGEN OG HANS HUSTRU LAURA 

DEN 19. OKTOBER 1921

Ved afsløringen af deres epitafium

»Den 31. Januar 1849 om aftnen klokken syv forlod jeg for første 
gang, for at leve ude9 min fødeby. Og da der med denne rejse rime
ligvis vil indtræde en interessantere epoque i mit liv, vil jeg hermed 
begynde min dagbog i form af et brev til min kære fader. Den være 
tillige et slags skriftemål, på det at jeg — forsætlig — ikke foretager 
mig andet, end hvad jeg kan forsvare for Gud og lade min fader vide.«

Dette blev skrevet af en tyveårig ung mand, der forlod sit hjem 
for at drage ud i verden at lære noget. Har nogen ung Dansker haft 
marchalstaven i sin tornyster, så var det ham. Hans navn var Carl 
Frederik Tietgen.

Med det motto: »Du skal ikke søge omgang med andre end dem9 
der er bedre og dygtigere end Du selv«, med energisk lærelyst og 
munter videbegærlighed rejste han bort fra sit hjem.

Dette var et åndeligt bevæget hjem. Frits måtte som dreng løbe 
ærinder mellem medlemmer af en forening, som hans fader var 
formand for, i anledning af, at dr. Calcar, Grundtvigs våbenfælle, 
skulde holde foredrag i denne forening.

Men ellers var det nok mest moderen, der påvirkede drengen. Hun 
var hernhutisk opdraget og sluttede sig til Peder Larsen Skræppen
borgs vækkelse. Men hun døde allerede, da Frits var tolv år garn-
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mel, lille nok til ikke at kunne undvære en moder, stor nok, til at 
føle tabets hele betydning.

Men som det er gået andre ædle børn: netop den savnede moder 
kom til at få den største betydning for barnet. Han byggede sin 
første kirke i sit hjerte til hendes minde. Og hele livet igennem 
vedblev mindet om hans fromme moder at være den helligdom i 
hans sind, som det er vel for en mand at eje.

Den gamle historiske Skt. Knuds kirke, hvis tårn kastede sin 
skygge hen over hjemmet, påvirkede stærkt drengens fantasi, ikke 
mindst, når han sad derinde om søndagen ved siden af sin moder.

Og få huse derfra lå der et andet barndomshjem for en vordende 
berømthed, H. C. Andersen, hvis første eventyr just var begyndt at 
sætte sindene i bevægelse.

Således var der nok, der kunde give Frits9 fantasi stof. Og han 
havde af naturen den vidunderlige gave: at kunne lade sin tanke, der 
var tøjlet og ledet af klog beregning, bære højt op og langt ud på 
fantasiens stærke vinger. Små ånder frygter og forfølger i deres 
jordbundethed denne kostelige evne. Men uden fantasi havde Tiet
gen aldrig formået at udtænke sine store planer, så de knyttede 
fortid til fremtid, eller sammenkæde sine store virksomheder, som 
han gjorde det på så genial en måde.

Med den fromme, mandige beslutning: intet at foretage sig, som 
han ikke kunde være bekendt for sin Gud og sin jordiske fader, drog 
denne unge muntre fantasiens og lykkens yndling ud i verden.

Og allerede 28 år gammel stod han som den af alle anerkendte 
chef og fører — leder af næsten al ny foretagsomhed i en opgangs
tid i Danmark. Han blev en af dem, der i første linje var med til 
at genopbygge Danmark efter nederlaget i 64.

Han hævede handelens og industriens erhverv op i en hidtil ukendt 
plan. »For at en handel skal være sund, skal begge parter tjene på 
den.« Han arbejdede på langt sigt og uegennyttigt, tænkende på
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samfundets vel og stadig ny arbejdsgivende virksomhed. Snart er han 
landets første borger. »Når Tietgen taler, lytter Danmark.«

Men dette tilsyneladende triumftog af en lykkens yndling var, ret 
beset, i mangen måder en tornestrøet vej.

Hans begavelse og hans stilling gjorde ham til en ensom mand. 
Blot dette, at hans ordenssans var så stor, at han ikke tålte en hen
kastet tændstik i sin have, men bøjede sig ned og tog den med9 — 
dette, at han var så præcis som det fineste urværk i al sin færd — 
fordi han »ikke havde tid til at være uordentlig eller upræcis« —, 
hvor måtte ikke han lide ved folks mangel på orden, deres vrøvl 
og ubesluttethed. Klogskab forstår så meget, kun ikke dumheden. 
Det blev ham for vanskeligt at finde folk at omgåes, der var dygtigere 
end han, nu da alle var ham underlegne.

Men ikke nok med, at hans evner isolerede ham. Ingen er i et 
lille samfund større end de andre uden, at mistro og misundelse 
modarbejder dem. Han så sine uegennyttige bestræbelser og sine frem- 
synte planer hæmmet og mange gange ødelagte ved småtskårne, lav- 
pandede menneskers modstand.

Meget af det største og gavnligste, han kunde have udrettet, blev 
tilintetgjort, fordi man ikke undte ham æren og glæden deraf.

I sandhed: han havde grund til at nære menneskeforagt og til 
at blive hård, ukærlig, selvsikker og utålmodig.

Men hans hjerte blev dog aldrig hårdt, som hans ansigtstræk 
kunde blive det, eller bidende hvast og afvisende, som hans ord ofte 
var. Tvertimod, som hans fynske tonefald aldrig fornægtede sig, 
så lidt som hans blonde blåøjethed, så var ogsaa hans sind blødt, lyrisk 
stemningsbevæget, ja, kunde ofte næsten tage magten fra ham, så 
han måtte tage sig selv ordentlig sammen for ikke at føle sig sen
timental.

Dertil kom hans medfødte store munterhed ham til megen hjælp. 
Han ejede et kraftigt lune og en sjælden sans for vid og spøg. Hans
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latter var altid parat, frisk og smittende. Ingen kunde drille så mor
somt og dog harmløst som han. Hans kådhed kunde slå ud som et 
føl i en kløvermark.

Men ve den, der angreb nogen, han holdt af. Hændte det, at 
man angreb en mand, som han følte sig knyttet til eller stod i 
en eller anden gæld til og man, som det jo er skik hos godt
folk i Dannevang »tog afstand fra« denne, så kunde han sige det, 
så det bed og skar gennem sladder og ondsindethed: »Han er 
min ven«.

Dette had til fejghed, denne venskabsfølelse, der ikke var bange 
for at udsætte sig selv for fare, dette så sjældne, ædle mod gjorde, 
at der ikke var nogen sladder, bagtalelse eller ond tale ind over 
den mands dør.

Det kom alt af, at bunden i hans sind var en dyb kristendom, 
den barnets tro, han havde taget i arv efter sin fromme moder.

I sin ungdom fik han vel sit kirkelige syn udviklet i England. 
Deraf hans iver for at få indført knæleskamler i Marmorkirken. Men 
herhjemme sluttede han sig til Grundtvigs kirkesyn og støttede hans 
folkelige oplysningsarbejde.

Hans tro var ikke som den sorte klædning, som man ifører sig 
ved højtidelige lejligheder, men fast personlig lønkammertro, formet 
gennem modgang og kamp, både i hans eget indre og i hans liv. 
Derfor var det også et billede af sjælekampen i Gethsemane, der 
blev hans daglige andagts alterbillede. Det hang over hans arbejds
bord, og det fulgte ham i en mindre copi på hans rejser, hvor det 
lå i hans håndtaske, sammen med en gammel hernhutisk kalender og 
et hæfte med Davids salmer.

Men så ramtes han pludseligt af det forfærdelige, at han — længe 
før menneskelig beregning — blev standset og sat ud af sin store, 
stadigt voksende virksomhed.

»Man skal sejle, når der er vind« havde han altid holdt på —
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og vinden blæste endnu frisk og forjættende om mangen god sejlads, 
da hans skude sprang læk og måtte lægges op.

Han som aldrig havde villet tage imod en hjælpende håndsræk
ning, om det så kun var for at få frakken hjulpet på, han blev 
nu hjælpeløs som et lille barn.

Han, som havde sat sin lykke i rastløs virksomhed og aldrig trættet 
flid, måtte i årevis sidde ørkesløs og ledig.

Al anden modstand havde kun øget hans mod og hans kræfter. 
Men dette var for hård en prøve for hans sind. Nær var han bleven 
knust derunder.

Men nu trådte hjælpen til, en stille magt tog førerskabet og ledte 
ham opad til fred og hvile.

Denne hans alderdoms støtte og trøst var hans bårne viv, hans 
hustru Laura. De havde fået hinanden kær i de ganske unge år, 
mens hjerterne endnu var uerfarne og rene. Og de havde den sjældne 
lykke at leve et langt liv sammen i deres første kærligheds aldrig 
blegnende stråleglans.

Meget forskellige i karakter og temperament som de var, kunde 
de i deres kærlighed og gensidige respekt give hinanden den fornødne 
frihed.

Han bar hende på hænder, forkælede hende og skjulte vist helst 
for hende tornene på sin vej.

Men hun var ham på sin vis fuldt voksen og udfyldte sin plads 
ved den store mands side, så man har lov at spørge: »Hvad var han 
bleven uden hende?«

Hun skabte med stor dygtighed og ynde det enestående skønne 
og hyggelige hjem, hvor han kunde hvile ud og føle sig fri og utvun
gen. Og hendes personlighed og kulturelle udvikling var stor nok 
til at danne den »salon« for samtidens fremragende mænd, der skabte 
en velgørende baggrund for hans offentlige virksomhed. Og det gjorde 
hun uden at sætte noget til af sit ejendommelige præg. Ja, hun var den
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samlende personlighed for en stor del af samtidens bedste og førende 
mænd, dog vel især indenfor kirkens lejr. Og i det hjem blev der 
ikke gjort forskel på høj eller lav, på stjerneprydet frakke eller 
bondekofte. Hun prægede samværet, til aftensalmen gav tegn til 
opbrud.

Hun elskede Danmark og fædrelandets sag; især forstod hun 
hjerteligt den danske digtning og den danske natur. Hun kunde al
drig blive træt af at høre de gamle folkesange og de åndelige viser, 
hvorpå vort folk er så enestående rigt, — selv om der var nok så 
mange vers. Og hun frydede sig over landet, over skoven og engen, 
over blomsterfloret, som altid omgav hende. Hvem kunde som hun 
glæde sig over en rose!

Men også ud over hjemmet og den store vennekreds strakte hendes 
virksomhed sig. Hun var utrættelig, så længe kræfterne slog til, i 
sin omsorg for samfundets små, især børnene.

Og hendes dygtighed og virketrang gav sig udslag i husflid og 
skønvirke. Hendes hænder var næsten aldrig ledige.

Men billedet af hende bliver ikke fuldstændigt uden at også hendes 
store munterhed, der gav hende en uimodståelig ynde, omtales. Det 
bar ofte over et farligt skær, at hun kunde le »så hjerteligt, at alle 
lænker brast«, — også over sig selv.

Han havde vel nok fra først af ført hende ind i sin kristendom. 
Han var hende altid en god og trofast mentor, når hendes egoisme 
og lunefuldhed løb af med hende — forkælet og forvænt, ja, for
gudet som hun var af mange. Bragte hendes bølgende stemnings- 
liv kurrer på tråden i forholdet til vennerne, så var han straks klar 
til at redde trådene ud, til »at vaske op«, som han kaldte det.

Men til gengæld kunde hun — og hun alene — med et eneste 
mildt blik tæmme hans opbrusende hidsighed, så han slog om fra 
løve til lam.

Da så sygdommens ulykke for alvor kom over ham, voksede hun sig
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med eet stor og stærk. Med utrættelig selvforglemmelse og visdom 
stred hun den hårde strid med ham, til han fik ydmyget sig under 
Guds vældige hånd og fik lært den vanskelige kunst — som vi, ak, 
så sjældent ser udøvet i vor travle, fredløse kristenhed: at sætte sit 
liv i evighedens belysning, at blive stille for Gud.

Men sejren blev vundet. Da han i dag for tyve år siden døde, 
mens solen sank i høstlig glans, så sov han hen »som sol i høst 
går ned«. Og imens ringede disse klokker, som han elskede, og 
bragte budskabet om hans død ud over den by og den havn, der 
bar så mange spor af hans livs rige virke.

På deres bryllupsdag den 28de August — nogle uger før Marmorkir
kens indvielse — blev det sagt dem, at denne kirke kunde siges at 
være fuldført i det 1894de år efter Kristi fødsel, eller i det 145de år 
efter, at grundstenen til den var lagt, eller i det 31te år af Christian 
den Niendes regering. Men sandest og dybest vilde det være at sige, 
at Marmorkirken blev fuldendt i deres ægteskabs 38te år.

Denne tale glædede dem og deri samstemmede de. Thi for de 
barnløse ægtefolk var denne kirkebygning blevet som deres barn. De 
fulgte dens vækst og levede for den med øm forældrekærlighed. I de 
mange år, mens det store byggeri stod på, gik de om søndagen, efter 
gudstjenesten i Vartov, herhen for at se på fremskridtene. Og det 
var deres stadige og kære tanke, hvordan barnet skulde prydes og 
hvordan det bedst skulde tjene sit formål.

Det sidste var let løst: kirken skulde være »Grundtvigianismens 
katedral«. Og efterhånden blev det fastslået, hvilke af menighedens 
stormænd, der skulde have deres billedstøtter opstillet omkring den, 
og hvilke ord af de hellige skrifter, der skulde tale fra dens mure.

Da korset øverst på kuplen blev afsløret på hundredeårsdagen for 
Grundtvigs fødsel, udtalte Tietgen, at denne kirke vilde blive af-
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slutningen på hans virksomhed. Det blev profetiske ord. Thi da 
han stod her på denne plads og overgav den færdige kirke til stat 
og menighed, da var hans kræfter udtømt. Kort efter indtraf Hans 
sammenbrud. Der blev en dyb symbolik i de ord9 hvormed han 
sluttede sin korte tale, idet han bad om, at klokkerne måtte »kalde 
på gammel og på ung, mest dog på sjælen træt og tung, syg for 
den evige hvile«.

Gader bærer hans navn og broer og skibe. På offentlige plad
ser findes hans billedstøtte. Men denne kirke er dog hans og hans 
hustrus rette mindesmærke. Derfor har hendes broder, Vilhelm, vil
let rejse dem et synligt minde her i kirken.

Ingen har stået dem så nær som han. Forældreløs kom han alle
rede som barn i den ældre søsters hus. Der fandt han sin brud, 
nu hans guldbrud. Som barn af huset, som broder, som ven og 
støtte, i medgang og modgang, stod han dem nærmest af alle.

En stor og alvorlig kunstner har mejslet deres portræter i mar
moret efter de gamle forbilleder og skabt et stort og ædelt kunstværk.

Drag så, fader, sløret bort, at denne sten til sene slægter kan stå 
til minde om C. F. Tietgen og hans hustru Laura, som rejste denne 
kirke til Guds ære.

Velsignet være deres minde.


