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J o r o r ö .

Som Kilder til bette Mindeflrift er benyttet 
1) Jens Dhrholms egen Bog, som Hans endnu levende 
oeldre Venner nok kjender: „En Rsst i vor bevoegede 
Tid mod Baptismen, Mormonismen og andre religiöse 
Forvirringer", Odense 1852; 2) Optegnelser og Med- 
delelser fra Hans Ssn, Friftolelarer Martin Dyrholm, 
bhggede Paa og samlede udaf Faderens Dagbsger og 
efterladte Breve (med Henshn til, hvad her er meddelt 
om Jens Dhrholms Forhold til „indre Missionoer", 
ere Data Ham opgivne af Proesterne V. Beck og Rönne); 
3) mine egne to Stykker i „Budstikken" for 1876, 
Nr. 10— 11. Jeg havde onflet tillige i et Anhang 
at kunne have medtaget et Par Afhandlinger af I .  D., 
navnlig den om „Kristi Nedfart til Helvede", baade 
sordi den er en Gloede for troende Mennesker at lcese, 
og sordi den Var det fsrste flriftlige Vidnesbyrd fra 
Hans Haand, i hvilken Han vedkjendte sig Grundtvigs 
Syn paa Ordet af Herrens Mund. Ligeledes havde 
det ogsaa nok voeret voeret voerdt at medtage et lille 
lldvalg af Hans „aandelige Sange om Guds Menig-



heds Tro og Daab og Frelsen i Kristo Jesu", hvoraf 
Han selv udgav en Sämling: „Den Blindes Fslelser 
og Trost i Hans Savn", 2denUdgave, Slagelse 1870. 
Men i en Tid, hvor dort Bogmarked frembhder et saa 
rigt Udvalg af Mindeskrifter, er det nsdvendigt at tage 
tilborligt Hensyn til Prisbilligheden af et Mindeskrift 
som bette, der ogsaa gjerne vilde finde Jndgang i 
Smaafolks Hjem, blandt Troens Nenner, da jeg troer, 
det scerligt der har et lille Wrinde at rsgte. Endnu 
skal jeg bemcerke, at det scelges til Fordel sor et 
Mindesmcerke, som tcenkes oprejst paa Hans Grad, 
hvor Hans Stsv  hviler paa Vemmelov Kirkegaard.

Jak. Kolm.
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Zens Ayrhotms Marndoms- og Ungdomstid.

Aerom lader vi Ham selv fori alle: „ I Horsens, hvor 
mine Foreeldre boede —  de vare sättige og i smaa 
Omstcendigheder —  dlev jeg fsdt til denne Verden den 
5te April 1810 og paa den ottende Dag derester blev 
jeg ved den heilige Daab indpodet i Kristus og optaget 
i Hans heilige almindelige Kirke. Jeg kan erindre, at 
min Moder har fortalt mig, at denne Dag Var for 
hende, som for min Fader, en Sorgens Dag, da de 
allerede havde bemerket, at mine Gjne vare ncesten 
tillukkede for denne Verdens Lhs, og da der tillige —  
efter hvad jeg kan forstaa —  ingen Sans var vakt 
hos mine Forceldre for det aandelige Liv i Herren, 
saa Var det ikke at undres paa, at Gleeden over at et 
Menneske Var fsdt til Verden, hos dem forvandledes 
til en dhb Sorg og Vemod, og at selv den hsjtideligfte 
Dag, da de lod mig fsre til Daaden, i hvilken den 
störe Bsrneven er tilstede at skjoenke de Smaa den 
aandelige Velsignelse i det himmelske Bad, ikke for- 
maaede at dortjage Sorgen af deres Hjerte.
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Fri for bitter Sorg og Klage hengled mine Barn- 
domsdage. Med Leg og Taut svandt Tiden dort, saa 
den mig shntes ganfle kort. Mine Foraldre, der som 
sagt ikke kjendte til at käste deres Sorg paa Herren, 
havde mangen Gang surt nok ved at erhverve det 
daglige Brsd. Jeg harte dem undertiden bekymret 
udbrhde: Hvad skal der blive af D ig? hvem flal for- 
ssrge Dig, naar Daden river os bort? Saalange vi 
leve kan det nogenlunde gaa. Der Var dog i mit 
hajre Oje en liden Lysstraale tilbage, hvorved jeg til 
Nsd künde vejlede mig selv og flimte de stsrste Gjen- 
stande, som vare omkring mig, saasom Sol, Maane 
og andet deslige, som havde bethdelig Stsrrelse. Saa- 
ledes mindes jeg, da jeg engang saa Solen flinne 
meget klart, spurgte jeg En, som da fulgte med mig: 
Hvem har gjort dette Lys? hvortil Han svarede: det 
har en Mester, som bor i Himlen; da sagde jeg: Saa 
maa Han ogsaa vare dhgtigere og klogere end alle dem, 
som bo paa Jorden. Men dette lille Lysglimt i mit 
Oje blev mig ganfle bersvet, da jeg Var 7 Aar gammel; 
og siden den Tid har det varet ganfle markt trindt 
omkring mig. Mine Foraldre kan jeg ellers ikke rose 
for, at de opdrog mig i Gudsfrhgt, thi det gik i deres 
Hus, som det gaar i saa mange efter Apostelens Ord: 
hvor Avind og Tratte er, der er Forvirring og al ond 
Handel. —  Jak. Br. 3, 16. —  Paa Grund af en 
besynderlig Gave i Harelsen og en lykkelig Hukommelse, 
som Forsynet havde betroet mig, künde jeg leere et 
Sthkke, naar jeg harte det to a tre Gange last for 
mig. Jeg gav saa naje Agt, naar min aldste Ssster 
laste paa sine Skolelektier, fljandt det bedrsvede mig
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ofte, at jeg ikke, som hun, künde se at loese i Bsgerne 
om de störe og heilige Ting, som disse indeholde. Da 
jeg Var i mit tiende Aar, hsrte jeg hende engang 
läse paa den anden Artikkel i Luthers lille Katekismus. 
Det gjorde et dhbt og underligt Jndtryk paa min 
Barnesjoel, hvad jeg hsrte der om min Herre og Frelser. 
og snart künde jeg den bedre end min Ssster, og da 
min Fader moerkede, hvor lorrenem jeg Var, saa for- 
undrede Han sig, men fik da ogsaa fra den Tid as 
Lhst til at loese for mig engang imellem, naar Tid og 
Lejlighed tillod Ham det; paa den Maade fik jeg snart 
Luthers lille Katekismus lcert udenad, uden at forstaa 
hvad jeg havde loert, og da jeg loengtes efter Forkla- 
ringen, fik jeg Lov til at gaa med min Ssster i 
Skole og hsre paa Undervisningen. Saaledes svandt 
nu et Aars Tid Heu. Da skete det, at min Fader, 
som i 19 Aar havde vceret i Köngens Tjeneste ved de 
slesvigfke Khradserer, tog sin Afsked og anssgte om et 
Levebrsd, hvoraf Han i Fremtiden künde underholde 
sig og Familie. I  Aaret 1821 blev Han ogsaa be- 
stikket til Fangevogter eller Arrestforvarer i Rudkjs-  
bing paa Langeland. Her fortsatte jeg min Skole- 
gang, og en Leerer ved Navn Schjerbech gjorde sig 
megen Umage for at bibringe mig Kundstaber i Reli
gion og andet, hvad der ellers blev loert i Skolen. 
Fangerne, som min Fader havde under Bevogtning, 
drog jeg ogsaa Nytte af, fljsndt deres Selstab ellers 
Var mig ubehageligt og forfsrende; men adflillige af 
dem fik jeg dog til at loese for mig i Biblen, Salme- 
bogen og de Bsger, fom brugtes i Skolen, og saaledes 
fik jeg en stör Del af det gamle og ny Testamente og
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de fleste Salmer i den saakaldte evangelifle Salmebog 
leerte udenad. Jeg fik ogsaa Lov til af Sogneproesten 
i Rudkjsbing dengang, Amtsprovst Lund, i trende 
Mntre at overvcere den Undervisning, Han gav sine 
Konfirmanter. Paa den Maade samlede jeg mig en 
Msengde Kundflaber i Religionen, dog uden ret at 
kjende det Ipper lig ste  af alt: Ham, ihvemalle 
Kundfkabs- og Visdoms-Skatte ere skjulte. Saaledes 
svandt Skoletiden stille og behagelig hen sor mig, da 
Forsynet havde betroet mig baade Evne og Lhst til at 
leere. Paaske 1824 skulde jeg egentlig have vceret 
konfirmeret i Rudkjsbing, men en Omstoendighed til- 
drog sig, saa der blev Intet af; Aaret i Forvejen 
bessgte nemlig Kristjan den Ottende —  dengang Gu- 
vernsr i Fyen —  paa en Rejse ogsaa den Skole, hvor 
jeg blev undervist, og da blev jeg fremstillet sor Ham 
af Stedets Preest med den Bsn, at Han vilde drage 
Omsorg sor. at jeg künde blive optaget paa det kgl. 
B linde in st itu t  i Kjsbknhavn, og det lovede 
Han, og jeg blev saa ogsaa optaget og Var der i 2H 
Aar (1824— 26). Ved min Ankomst dertil blev jeg 
meget forundret ved at hsre den Fremgang, som mine 
blinde Medvandrere havde gjort i religiöse Kundstaber, 
Musik og Haandarbejde, og jeg toenkte, at her blev jeg 
tilovers; men Herren hjalp mig. saa hvad Religions- 
undervisning og Haandarbejde (strikke og spinde) angik, 
künde jeg dog snart folge med de fleste af dem. Der- 
imod künde jeg ingen Fremgang gjsre i Musik, da 
jeg flet ingen Tonegehsr havde. Saa blev jeg ogsaa 
undervist i Fcedrelandshistorie og leerte mange stjsnne 
Digte af vore danfle Digtere. Endelig blev jeg med
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en anden af Eleverne konfirmieret den 8de Oktober 
1826 af Professor Brorsen, Sognepreest ved Garni- 
sonskirken. Men Han Var ikke —  efter den Forstand, 
jeg senere fik ved Herrens Naades Lys —  nogen ret- 
troende Leerer. Jeg erindrer endnu klart adfkillige 
af Hans Lcerdomme, fom Han underviste os i, saasom: 
at der ingen Djeevel Var til, at Helvedsstraffene ikke 
vare evige, at Kristus Var dsd for at stadfceste sin 
Leeres Sandhed. Den Dag, vi bleve konfirmerede, 
havde Han selv tillavet en Pagt, til hvilken vi skulle 
sige Ham Ja, og det Var langtfra ikke Jndholdet af 
vor heilige Daabspagt, med Djcevleforsagelse og Troen 
paa den treenige Gud, thi den lud omtrent saaledes: 
Troer Du af dit ganfke Hjerte paa den eneste fände 
Gud og den, fom Han udsendte, Jesus Kristus? M l  
Du bevise denne Tro ved at vandre for Hans Ansigt 
i dit Livs Retskaffenhed? Og vil Du deri söge at 
vife Bestandighed alle dit Livs Dage? Jeg anfurer 
dette for at vife, hvorledes de, fom skulle veere Hyrder 
og Leerere i Kristi Kirke, selv forvanske og forvende 
den heilige apostolske Trosbekjendelse og Sandhed, og 
leere deres eget Hjernespind og Menneskevisdomskram. 
Ssndagen efter min Konfirmation blev jeg i Garni- 
sonskirken delagtiggjort i min kjerre Frelsers heilige 
Legeme og Blöd, og jeg erindrer endnu, at det Var 
den hojtideligste Dag, jeg endnu havde oplevet. Tre 
Maaneder derefter blev jeg saa udskrevet af Jnstitutet 
og afsendt til mit Feedrehjem i Rudkjsbing, og jeg 
beghndte da at arbejde i det, jeg havde leert, nemlig 
at spinde og strikke, men det Var ikke nok til at erncere 
mig selv, saa jeg maatte underststtes af Fattigvcesenet,
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da m in  Fader paa G rund  af Alderdom maatte söge 
sin Afsted.

i i

Zens Dyrhotms aandeüge Livsrorelle.

De trange ydre Kaar i Forbindelse med et Haardt 
Sygeleje bidrog til at voekke Ham til dhbere kristelig 
Alvor. Da Var Jens Dyrholm 27 Aar gammel, og 
vi staa her ved et af Vendepunkterne i Hans 
Liv, da Hans egentlige aandelige Livsrsrelse i Ret- 
ning af Guds Rige begyndte. „Jeg blev meget syg 
og troede, at min Fraskillelsestid dar forhaanden. 
Tanken om min Salighedssag blev nu atter stcerk og 
levende i mit Hjerte, og en stör Frhgt i denne Anled- 
ning overvceldede mig, saa jeg blev meget bange og 
oengstelig for at dö." Ester 6 Ugers Forlsb blev Han 
rejst igjen af Sygelejet, og tcenkte nu alvorlig paa at 
betale Herren de Lsfter, som Han i Shgdomsdagene 
havde gjort Ham, men Han vidste ikke ret, hvorledes 
Han fkulde begynde og ende dermed. De ydre ringe 
og sättige Kaar gjorde det ikke lettere eller lysere for 
Ham. Han begyndte med at forfatte gudelige Sange 
til Konfirmationer, Bryllupper og Begravelser, og de 
bragte Ham vel en lille Jndtcegt, som dog langtfra 
künde staa til for de fsrste Livets Fornsdenheder, som 
Han oste maatte savne, og Han vidste saa ingen anden 
Udve end at blive ststtet af Byens Fattigvccsen, og
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det Var Ham Haardt imod. I  Verden havde Han 
Trcengsel, men hvad vcerre Var, i Herren havde Han 
ikke fundet Fred endnu, tvcertimod rejste der sig en 
stör Storm i Hans Jndre, og Livet blev Ham nu 
mere og mere en tom og sde Orken, og hvad Tanken 
om Forventningen angik, om engang at faa det godt 
paa hin Side Graven, blev denne ligesaa msrk og 
ssrgelig. „Min flittige Kirkegang, Altergang og ud- 
vortes cerbare Levnet formaaede ikke at dcrmpe Frygten 
og Tvivlen, som nu öftere end tilforn indfandt sig i 
min Sjcel. Mangen Gang rugede den sorte Fortviv- 
lelse i mit Hjerte, og jeg blev overfalden af saadanne 
Fristelser, som jeg ikke sinder sommeligt og opbyggeligt 
at ncevne." I  denne indvortes og udvortes Nsd og 
Angst henlevede Han omtrent et halvt Aars Tid, 
fsrend Han fandt nogen Lindring og Vederkvcrgelse, 
hvilket gik saaledes til:

I  Byen, hvor Han opholdt sig, fandtes en Sko- 
magersvend, som Folk imellem kaldte den Heilige. 
„Det lykkedes mig —  skriver Han —  at gjsre Be- 
kjendtskab med Ham, og Han tilbsd mig at komme til 
sig om Ssndag Eftermiddag eller Asten, da Han saa 
vilde lcrse noget for mig om den helliggjsrende Tro 
og de Heiliges Arvedel i Lyset. Han havde just ingen 
Naadegaver til at tale om denne vigtige Sag, men 
Han havde mange gode kristelige Bsger, i hvilke Han 
lceste en Del for mig. Af Ham fik jeg nu ogsaa 
noget at vide om de Heiliges Lcerdomme, Tro og 
Levnet, da Han Var med i at holde den nordiste Kirke- 
tidende, som blev udgivet af Magister Lindberg i Kjs- 
benhavn, og i hvilken der Var meget at lcese om de
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Hellige og de gudelige Forsamlinger, som bisse afholdt 
trindt omkring. Alt bette bidrog til, at jeg fik bedre 
Tanker om dem, som man kalbte de Hellige", og 
hanlcengtes nu efter at komme i Forbindelse 
med dem, hvortil der ogsaa snart tilbsd sig en god 
Lejlighed. Der var en Mand i Longelse Sogn ved 
Navn Rasmus Knudsen, der paa et Bessg hos sin 
Softer i Fhen (som horte til de „Hellige") var bleven 
stcerkt paavirket i den Retning, og Han indbsd nu til 
en gudelig Forsamling i fit Hus, som blev berammet 
til 13de Sondag efter Trinitatis 1837. Med den 
omtalte Skomager*) ilede nu Jens Dyrholm hen til 
den Forsamling, den forste Han bivaanede, lcrngsels- 
fuld efter at höre, hvordan det der gik til. Flere 100 
Mennesker havde samlet sig. Efterat en lille Salme 
af „Brudegaven" var afsungen, bad Seminarist K. 
Möller en Bon, Han oplceste derpaa Dagens Evan
gelium og Luthers Prcediken derover. Derefter frem- 
stod Lars Petersen fra Svcerup Molle i Fhen og i et 
enfoldigt og simpelt Foredrag talte Han om Frelserens 
haarde Lidelser og bittre Dsd og om Nytten deraf 
for alle arme Shndere, som i Bodfcerdighed og Tro 
vendte sig fra denne Verden og alt dens forfomgelige 
Vcesen, for at söge Syndsforladelse og Salighed alene 
i Hans Voerdskhld og Fortjeneste, uden at stole paa 
deres egen Retfcerdighed og Fromhed. Det var i

*) I  sin Bog om Ole Peter Holm Larsen (Skroeppenborg), 
S .  106, Anm., firiver L. Schröder: „Denne Skomager har 
vistnok vceret den senere indflydelsesrige Politiker I .  A. 
H a n s e n ,  som ftrst i April 1838 flyttede fra Rudkjpbing 
til Slagelse.
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Korthed Jndholdet af Hans Tale, som varede ncesten 
halvanden Time. Jens Dyrholm havde faaet sin Lhst 
tilfredsstillet efter at overvoere en gudelig Forsamling, 
men fandt, at det Var temmelig almindelig bekjendte 
Ting, man havde foredraget, og at Han, som sidst 
talede saa lcenge, maatte drives dertil af Hovmod, 
efterdi Han med saa ringe Talegaver vilde lade sig 
höre iblandt saa mange paa et fremmed Sted i et 
uordnet og usammenhomgende Foredrag. Dog künde 
Han ikke blive fri for nsjere at overveje, hvad Han 
havde Hort, og Han lcengtes efter at höre mere af den 
saliggjsrende Lardom, som havde lydt i hin Forsam
ling, thi saa meget künde Han forstaa, at den Var 
ganske forfljellig fra den, som Verdens Vise forkyndte, 
baade sra den, Han plejede at hsre om Ssndagen i 
Kirken, og fra den, Han selv havde modtaget, da Han 
gik til Konfirmation. Den begyndte Bevagelse med 
de gudelige Forsamlinger paa Langeland udbredte sig 
videre, stjsndt baade Prcesterne og den verdslige Av- 
righed gjorde hvad de künde, for at hemme den. Det 
hjalp ikke. Hos Smeden i Simmerbslle holdtes den 
nceste Forsamling, hvortil Gaardmand Hans Jsrgen 
Hansen fra Mer-Aaby Mark i Fyn og slere Fyn- 
boere vare komne. I .  Dyrholm prsvede selv paa at 
finde til Simmerbslle, og ved at gaa efter Salme- 
sangen fandt Han ogsaa Smedens Hus. Det fsrste Ord, 
som der msdte Hans Hjerte, Var det gamle Salmevers:

Lad din Naades G lans oprinde,
Sxlde Jesus, at jeg maa
Derved altid Veien finde,
Som  jeg b-r at vandre paa.
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Voer min Formand, at jeg ej 
Koinmer paa den brede Vej,
Eller fra dit Fodspor viger,
T il jeg ind i Himlen stiger!

Hvad Han horte den Asten, greb dybt ind i Hans 
Hjerte, og det Var for Ham, som Han Var i Selskab 
med Engle og horte deres Jubelsange: trende Timer 
slygtede saa hastig bort, at de kun shntes Ham som 
nogle saa Ajeblikke. „Da Forsamlingen var til Ende 
—  skriver Han —  blev der blandt de Tilstedevcerende 
talt om, at jeg, som Var blind, ogsaa Var kommen til 
dem i denne Asten for at höre det livsalige Evange
lium om Frelsen i Kristo Jesu. Manden, som ved 
sin Tale saa dybt havde rsrt og bevceget mit Hjerte, 
(det Var den ovenmrvnte Fhnbo H. I .  Hansen), ncer- 
mede sig da hen til mig med det Spsrgsmaal: Er 
Du blind? hvortil jeg taug, men Han vedblev at tale 
omtrent saaledes: Det er jo visselig tungt for dig at 
vandre i dette Livs Msrke, men kan Du saa dit 
Sjcels Gje opladt, da skal Du se störe og underlige 
Ting, som Herren har gjort, da skal Du skue et him
melst Lys og en Guds Herlighed at ftraale srem igjen- 
nem det Msrke, som Du nu efter Herrens vise Raad 
maa vandre i ; et Lys og en Herlighed, som mange 
Tusinde af dem, der have to sunde Ajne ikke kan se. 
Jeg Var saa overvceldet af Glcede og Forundring, at 
jeg ikke künde svare Ham et Ord." Hvad der Var 
begyndt hos Jens Dyrholm den Asten, det suldendtes 
to Dage efter. N y taa rsd a g  1838, da Han med 
slere fra Rudkjsbing igjen ilede til Simmerbslle sor 
at höre paa de heilige Mcend fra Fyn, og det blev
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den gladeligste Nytaarsdag, Han endnu havde oplevet, 
og Han flrev en Sang om „den salige Forandring", 
som Han kalder det, der Var foregaaet med Ham. Fra 
nu af fluttede Jens Dyrholm sig helt til de Opvakte, 
hos hvem Han siden ogsaa modle en opoffrende Kjoer- 
lighed, der befriede Ham fra Afhcengigheden af Fattig- 
vcesenet. Han opholdt sig nu for det meste omkring 
hos de Troende, og „Herren oplukkede deres Hjerte og 
Haand for irrig, saa jeg savnede nu intet til dette 
Livs Nodtorft." I  Vinteren 1838 blev der afholdt 
mange Forsamlinger af forskjellige troende Lcegfolk fra 
Fyn, som ved at höre det glcedelige Rygte om det 
nhe Liv, som Var vaagnet paa Langeland, strommede 
derover, og da Herren i den meget strenge Vinter det 
Aar havde lagt Bro oder Vandet, künde de foerdes 
frit og uhindret frem og tilbage. Der har maafke 
vceret faa Steder i Landet, hvor denne Bevoegelse har 
voeret saa livlig som paa Langeland. Et Vidnesbyrd 
derom staar at läse i Nord. Kirke-Tid. fra 1839, S. 
112, hvor der fortcelles, at en Sognefoged H. Kristensen 
fra Vejstrup ved Svendborg den 7de Decbr. 1838 i 
Roskilde Standersal beklagede, at det paa Hans Egn 
(i Neerheden af Skaarup) Var gaaet saa vidt, at der 
kort forend Han reffte hjemmefra, kom fra Langeland 
til Fhn 60 Personer, som strejfede mange Byer igjen- 
nem, for at holde gudelige Forsamlinger.

Da nu saaledes Herren ved fit Naades- og Sand- 
Heds-Ord havde stillet den forste Storni i Jens Dyr- 
holms Hjerte, maatte Han ogsaa prove og erfare 
Sandheden af. hvad Apostelen siger at vi have „Kamp 
ikke blot med Kjod og Blöd, men ogsaa med Ond-

I.  Holm: Jen» Vorholm» Levnet. 2
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skabens Aandehcer under Himlen"; prsve maatte Han, 
at naar man for Alvor vilde höre Vorherre til og 
v«re fin Tro paa Ham bekjendt for Menneskene, at 
der da ogsaa künde rejse sig ydre Storme paa Ver- 
denshavet. Han maatte ogsaa beere fin Deel af Ver
dens Spot og Forhaanelse, Lsgn og Bagtalelse og 
alflens onde Rygter, der af Djcevelens Lejesvende ud- 
bredtes om de Heilige; de vare som bekjendt en Torn 
i  Vjet ikke blot paa det vantro Verdensfolk, men 
ogsaa hos den gejstlige og verdslige Vgrighed, som nu 
beghndte af al Magt at undertrhkke den gode Gjer- 
ning, som Var begyndt, og som de ansaa i deres 
Forblindelse for Hykleri og Sveermeri, og vilde, som 
de sagde, strcebe at faa den kvalt i Fodselen. Den 
ene Justitssag blev anlagt efter den anden, saavel 
mod dem, der forte Ordet, som mod dem, i hvis Hufe 
Forsamlingerne bleve afholdte, og de bleve flere Gange 
straffede med Fcengsel og idsmte Pengcboder. Det 
havde naturligvis den modsatte Virkning, faa denne 
Forfslgelse bidrog meget mere til at udbrede og be- 
sordre de gudelige Sammenkomster. Saa maatte 
Msrkets Fhrste og Lsgnens Fader prsve nogle andre 
af sine Kunstgreb, for om Han derved bedre künde 
opnaa sin Hensigt: at udflukke det Naadeslys, som 
Var begyndt at brcende paa Langeland. Saa klcedte 
Han sig i Lhsets Skikkelse og forssgte at udspcende 
fine Vildfarelsers Garn for at fange ubesoestede Sjcele, 
derudi; det Var Gjendsberne, som nu kom Her
over, og Opvcekkelsen paa Langeland fik nu en s«regen 
Betydning derved, at den blev efterfulgt af den kjcet- 
terske Gjendsberbevcegelse i Aaret 1838.
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III

Zens Zyrhotms Zndtrarbetse i 
Hjendobermenighe-en.

Hovedmanden for denne Beveegelse Var Kobner, 
som Var fodt i Odense af Jsdefleegt, og efter hvad 
der fortaltes, for et rigt G ifterm aals Sky ld  havde 
ladet sig dsbe, og da Han siden indsaa det ugudelige 
i  sin Fcrrd lod Han sig atter dobe og indtraadte i  
den hamborgske Baptist-Menighed, og denne havde da 
udsendt Ham som M ission ie r t il Danm arks Lande. 
H an  kom da ogsaa t il Langeland, hvor de Kristne vare 
unge i  Troen og temmelig uoplyfte om deres heilige 
Daabspagt. D e  annammede Ham med Glcede for det 
O rd s  Skyld, som Han forkyndte, tilmed da Han havde 
gode Talegaver; i sine offentlige Ta le r bersrte Han 
Heller ikke det mindste af sine vildfarende Lcerdomme 

og M eninger i  Henseende til Daaben og Nadveren, 
men derimod nok i  Sam tale  med Enkelte udlod Han 
sig med, >at Sakramenterne, som vi har dem, vare 
sorvanskede ved Menneskebud. „Jeg Var selv —  skriver 
I .  D y rh o lm  —  meget glad og opbygget ved at höre 
Ham, og jeg blev Hans Ledsager omkring blandt de 
Troende i tvende Dage, og ved Hans Tale, ved mine 
egne Grublerier og ved de idelige Breve, som jeg fik 
at höre i den Retning, fulde af Udloeggelser over den 
heilige Skrift, blev jeg tilsidst hos m ig selv ganske 
overbevist om, at det maatte vcere det ene rette at 
lade sig dobe om igjen og indtrcede i en fand Herrens

2»
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Menighed." Han afsondrede sig nu mere og mere 
fra dem blandt de-Heilige, som modsagde og modar- 
bejdede Ksbners Leere, og holdt sig til de Faa, der 
vare enige med Ham, og det blev saa endelig en 
Hjertes Trang og Overbevisning hos disse faa Fra- 
faldne. der drev dem til i Sommeren 1839 flriftlig 
at begjoere af Ksbner, at de maatte blive dsbte og 
banne en Herrens Menighed, ligesom den i Hamborg. 
Ksbner svarede, at Han en bestemt Nat bilde indfinde 
sig i Pelhkkegaarden paa Langeland for at opfhlde 
deres Begjcering. Omtrent Kl. 2 den besternte Nat 
kom der Bud til Jens Dyrholm, som vakte Ham op 
af Ssvnen og lod Ham vide, at nu Var Ksbner i 
Forening med Onchen, deres Menigheds Forstander 
lhkkelig ankommen og habde allerede dsbt en Del. 
Jens Dyrholm fulgte da med til Pelhkkegaarden, og 
der blev Han saa med tvende andre dsbte i et Vand- 
sted paa Marken. —  Saaledes gik det til, at Jens 
Dyrholm indtraadte i Gjendsbermenigheden; i om
trent tre Aar Var Han saa Medlem af den, da blev 
Han ved Aandens underlige Dragelser og Mindelser 
atter frelst ud af denne Lsgnens Vildfarelse.

IV.

Kans Aedning fra Hjendober-Wisdfarelserne.

S t ra x  da Je n s D y rh o lm  havde gjort bette Skrid t 
og Var indtraadt i  den ny Menighed, blev Han plaget
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af megen Uro og Angst i fit Hjerte, og den Tanke 
vedblev lcenge at pine Ham: hvad om jeg nu  havde 
begaaet S h n d  mod den Hellig-Aand, saa er jeg jo 
evig fortabt. Sorgen derover plagede Ham oste saa 
Haardt, .at Han maatte briste i Graad. M e n  da der 
saa rejste sig udvortes Forfslge lser mod den nye 
Menighed, og Jens D yrho lm  endog slere Gange maatte 
for Retten for at afgive Fork la ring  om sin nuvcerende 
Tro, samt Menighedens Stiftelse og Lcerdomme, tog 

Han det i  Ojeblikket som et B e v is  for Sandheden af 
den Larevej, Han Var slaaet ind paa, og det lykkedes 
Ham for en T id  at kvcele hin forfcerdelige Tanke. M e n  
da denne ydre S to rm  havde lagt sig, blev det mere og 
mere dodt og lunkent i  deres Menighed, slere og slere 
Vildfarelser og falste Udlcrgninger af G ud s O rd  ind- 
sneg sig, saa det tilsidst blev utaaleligt for I .  D .  at 
vare i deres Sam fund  längere. O g  hvordan Herren 
i sin Naade bliver ved at kalbe paa dem, som ere af 
Sandhed", at de dog tilsidst maa höre Hans Rost, 
derpaa fik Han da ogsaa Beviset ligesom ihande en 
Asten, Han laa paa sit Leje og udsste sit Hjerte sor 
Herren i B onnen  og Var inderlig bedrsvet over, at 
Han ingen Sjcelefred künde finde, da forekom det Ham 
som om en Rost sagde: staa m ig ikke langer imod, 
jeg som kjsbte big dyrt med m it B löd . N u  fattede 
Han den Beslutn ing alvorligt at prsve, om Han ikke 
Var kommen paa M ldfare lsens Vej, og jo mere Han 
bad t il Herren og granskede i  Hans Ord, desto klarere 

blev det for Ham, at Han Var bleven bedraget og for- 
f s r t  t il at forlade sin Barnetro  og den enfoldige 
Sandhed til Salighed. S a a  undslog Han sig ssrst
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sor at deltage i den hellige Nadveres Nhdelse med dem 
et P a r  Gange, og endelig fik Han M o d  og Styrke i  
fit Hjerte til at byde dem Farve l; en Sondag, da de 
vare forsamlede, bekjendte Han aabent og cerligt, at 
nu  künde Han ikke loengere for sin Sam vittigheds 
S k y ld  tsve hos dem og forblive i deres Sam fund. 
D e  bilde ikke gjerne give S l ip  Paa Ham, men „jeg 
skyndte m ig bort —  striver Han —  paa det Sted, de 
vare forsamlede, og toenkte nu ved m ig seid : hvor fla l 
D u  söge Heu, nn  D u  er bleven fom den enlige F u g t  
paa Taget!" Sam m e S sn d a g  Estermiddag flulde der 
afholdes en Fo rsam ling i Sim m erbölle Prcestegaard. 

Derhen ssgte Je n s  Dhrholm . og fik Han ogsaa stör 
Velsignelse af det Ord, Han der hsrte i  Forsamlingen, 
saa det faldt som en Lcrgedom i  Hans fredlsse Hjerte; 
efter Forsam lingen Var der Flere, som kom hen til 
Ham og talte kjcerligt med Ham, ja „de modtoge m ig 
med saa stör en Glcede, at jeg i dette Vjeblik fslte 
en lignende Modtagelse som den forlorne S s n ,  da 
Han atter vendte om til Faderhuset og blev annammet 
med stör Kjcerlighed derudi; Hans «ldre Broder for- 
nam  jeg ikke at v«re tilstede, thi alle vare glade og 

prisede G ud  for den Naade, Han havde bevist mod 
mig, fit vildfarne F a a r ",  saa fortseller Han selb, og 
videre striver Han: „Efterat Herren nu  saaledes havde 
reddet m ig ud as de kjcetterfle Vildfarelfer, saa Var 
der dog öu T ing, som endnu stod m ig i Vejen, og 
som jeg ingen fuld Klarhed havde over. D et Var 
nemlig, at jeg ikke uden Sam vittigheds Anstsd  künde 
nhde den hellige Nadvere tilfoelles med de Vantro  og 
den ugudelige Hob, medens jeg dog hiertelig lcengtes
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efter m in Frelsers Legeme og B lö d ." D a  Var det 
Han horte, at der Var en Prcest paa Sjcelland, som 
Var v illig  t il at uddele Nadveren t il de faa troende 
Sjcrle, som snsiede at nhde den afsondret fra de 
V antro  og Ubodfcerdige; denne Prcest Var den bekjendte, 
nu  afdsde F .  E. B o j s e n ,  „Budstikkens mangeaarige 
Udgiver, dengang Sogneprcest t il Skjsrp inge  og F a a r-  

drnp Menigheder i  det sydvestlige Sjcellayd; dertil 
havde nemlig den gjendsberske Bevcegelse forplantet 
sig fra Langeland as og grebet om sig, mest blandt 
Forsamlingsfolket i  de Egne. Bojsen Var det, som 
tog Kämpen op mod Gjendsberne og fremhcevede nu  

Sakramenternes Bethdning med stsrre Styrke end 
nogensinde. I  Sam m enstsdet med deres Prcrster gik 
det flarpt til, Bojsen regnede deres Lcere t il Djcrve- 
lens Vcesen, som siulde forsages; Han indflrcenkede sig 
ikke til Forsam lingerne i sin egen Prcrstegaard, men 
drog omkring fra Sted t il Sted, kom ogsaa til Lange
land*). Maaske Je n s D y rh o lm  da havde faaet Ham 
at höre, og derved so ll sig tilflyndet t il scerlig at 
bessge Ham; nok er det, Han rejste oder til S k j o r -  
p i n g e  kort T id  esterat Han havde forladt Gjendsber- 
menigheden, og der Var det, at Han blev hojtidelig 
gjenoptaget i Kirken. Dette siete en S s n d a g  Efter- 
m iddag ved en stör Fo rsam ling i  Skjsrp inge  Prceste
gaard efter endt Gudstjeneste. Jen s D y rh o lm  skildrer 
selv dette saaledes: „Jeg havde da den Glcrde at 

modtage m in  Frelsers heilige Naadepant paa mine

*) Se  „Prcesten E. F. Bojsrns Liv og Levnet" ved P  Bojsen. 
S .  132.
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Shnders Forladelse i  Foren ing med nogle faa lige- 
findede Sjcrle. Pastor Bojsen valgte just de O rd  af 

D a v id s  Sa lm e r til Text ved stt Skriftem aal: Fugle- 
f«ngeren udstillede sine Sna re r og vi vare faldne 
derudi; men Sna re n  er ssnderrevet og vi ere freiste! 
H a n  anvendte disse O rd  i  Besynderlighed paa mig, 
der som en forvildet F ü g t lcenge havde vceret draget 

ind  i Gjendsber-Garnet af den onde og lsgnagtige 
Fuglefcenger, Djcrvelen. M e n  Herren havde. nu som 
den Stärkere ssnderrevet Hans Sn a re r og med sin 

trofaste Haand revet m ig ud derfra, at jeg skulde vcere 
et levende V idne sor mine B r sd re  om denne Hans 
störe Naade og overvcettes Kjcerlighed. Det Var en 
hsjtidelig og salig Stund , i  hvilken jeg falte m ig saa 
ncer forenet med den kjcerlige Frelsermand og Hans 
troende B a rn .  Jeg  modtog ogsaa en ny Forsikkring 
i  m it Hjerte ved den Hellig-Aand, at G ud  vilde vcere 
m ig  Synde r naadig og ikke tilregne m ig m it sidste Fald.

Denne hsjtidelige Optagelse i Vorherres Jesu 
K rist i Menighed Var den sidste asgjsrende religiöse 
Bevcrgelse i  Je n s D yrho lm s Liv. Det havde vceret 
stcerkt bevcrget som Havets Ba lger, med hdre og indre 
Storm e, men nu  havde Herren i sin Naade rejst sig 
og truet ad Vejret og Bslgerne, saa de beghndte at 
stilne af, og Naadefredens „Blikstille" lejrede sig mere 
og mere i  Hans stcerkt bevcegede og pravede Hjerte. 
M e n  hin Begivenhed blev Ham ikke blot et Aandens 
Underpant i  Hans Hjerte t il Udvcelgelsens Dag, men 
den blev Ham tillige noget andet og mere, thi fra den 
S tu n d  af falte Han et indre Ka ld  og AandenS D r ift  
t il hjemme som ude at tage D e l i Forkyndelsen af
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Rigets Evangelium  og bcere VidneSbyrdet frem blandt 
sine B r sd re  og Sostre ester den Naadegave, som blev 
Ham til Del. M e n  inden vi komme t il at fortcelle 

om Hans Rejser, er der endnu en Begivenhed i Hans 
personlige Menneskeliv, som blev as stör Betydn ing for 
Ham, og som vi derfor maa meddele lidt om, og det 
er Hans Jndtrcedelse i Wgtestanden.

v .

Zens Ayrholms Zndlrcrdetse i Wgtestanden.

Ester et P a r  lykkelige Aar, i  hvilke Han dels rejste 

omkring, dels opholdt sig hos sine B rsd re  paa Lange
land, der viste Ham stör Kjcerlighed, kom der atter en 
temmelig tung Provelfes- og Anfcrgtelsestid for Ham. 
Det havde alleredc lcrnge staact for Ham, at Han stulde 
gifte sig af Hensyn til, at det i  Hans S t i l l in g  vilde 
vcere Ham en stör Lettelse paa den merke Vej at eje 
en Livsledsagerinde t il Hjcrlp og Trost. Det künde 
jo ester Fornuftens Beregning vcere betcrnkelig og 
vanflelig nok for en blind M an d . S in e  V jnes Lyst 
Var Han ikke fristet t il at folge i Balget af Wgtefcelle, 
saa det ogsaa af den G ru nd  laa Ham ncer at „beraade 
sig med G u d " i Bonnen, og det gjorde Han ogsaa 
stittigen, da Han nu havde lcert at overgive sig til 
G u d s  V illie  og forlade sig paa Hans Om sorg og Vare- 
tcegt. A t  det maatte vcere en Kvinde, der delte T ro  
og Sa ligheds Haab med Ham og vilde elfte og tjene
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den samme uaadige Herre scm Han, det baade saa og 
fslte Han, fsrst og sremmest Var Guds Villie i denne 
Sag; men hvem flulde Han vel henvende sig til? det 
künde Han i lang Tid ikke forstaa, og slere Aar svandt 
hen, i hvilke Han havde mange morke Timer, da det 
ikke syntes, at Hans Hjertes Begjcering flulde opfyldes. 
„Nu havde jeg Hort Tale om —  flriver Han —  at de 
i Kristjansfeld lode deres Wgteflaber bestemme af 
Herren ved Lodtreekning, og jeg havde selv paa en 
Rejse bessgt Brodremenigheden i denne Bh, hvor de 
forsikkrede mig, at hvor underlig det end forekom mig 
og Andre med denne Lodtroekning, saa vare disse 
Wgteflaber dog tilvisse ligesaa lykkelige, som deres, 
der'valgte ester Hjertets egen Begjcering. Og jeg 
tcenkte ved mig selv: dette vil jeg i min Frelsers vel- 
signede Navn og med Bon til Ham ogsaa gjsre, Saa 
gjorde jeg da trende Lodder og tankte derved paa 
trende kristelige Ssstre, enhver fra sit Land. Derefter 
udsstc jeg mit Hjertes Anliggcndc for min Gud og 
Fader i en inderlig Bon, kastede derpaa Lodderne tre 
Gange, og alle tre Gange faldt de paa den samme."

Da Han havde faaet Pigens Samthkke, og de 
Krav, den verdslige Lov stillede til Ham, vare blevne 
tilfredsstillede ved nogle af Hans Venners Hjcrlp, holdt 
Han Bryllup anden Ssndag ester Paafle 1843 i Sim - 
merbolle Prastegaard, hvor den gamle Pastor Bind 
viede dem. V i har en Sang af Jens Dyrholm til 
den Dag, som maafle flal blive meddelt längere hen, 
hvis Pladsen tillader det. Tre Uger ester Bryllupet 
tog Han i en Forsamling hos Peder Jorgensen i Rud- 
kjobings-Kohauge Affled med fine kristne Venner paa
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Langeland, hvortil Han ogsaa flrev en Sang, og rejste 
saa oder til Sjeelland, hvor hau havde erhvervet sig 
en lille Jordlod paa Vemmelsv Mark (inellein Korssr 
og Slagelse), men her blev Han kun et Par Aar. 
Saa kjobte Han en lille Ejendom paa Forlsv Mark 
i samme Sogn paa 4 Tsnder Land, og der boede Han 
til sin Dsd. Det blev ved Guds Naade et lhkkeligt 
Wgteskab, som Herren velsignede med to Sonner, af 
hvilke den ene, Johannes, har Faderens Sted paa 
Forlsv Mark, og den anden, Martin Dyrholm, er 
Friskoleleerer i Brudager ved Svendborg.

VI.

Zeus Ayrholms Jortjold til den fti 
Aornejkole og JolkehoMolen.

Da Hans Ssnner voxte til, kom Spsrgsmaalet 
om deres Skolegang frem hos Ham, og det Var en 
Sag, som Han tog meget alvorligt. Det falber as sig 
selv, at Han ikke ligestrax naaede at saa Hel Klarhed 
deri, ligesaalidt som Han dengang havde nogen For- 
staaelse af hele den Fornyelse af Skolen baade i 
menneskelig og folkelig Henseende, som Var beghndt at 
arbejde sig frem ved Skolemanden Kristen Kold. Han 
mente nok, at Kristenfolket künde bruge Almueskolen 
ogsaa ved deres Borns Undervisning i Kristendom, 
naar det da Var en troende Leerer, som lebte ünder- 
visningeu og som vildt käste Ramseriet og den aand-
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löse Udenadsloesning overbord, thi den Var Han ikke 
blot bange for, men en afgjort Modstander af, fordi 
Han klart saa, at det Var til Troslivets Skade i 
Barnehjertet, naar Smaaborn skulde have Kristen- 
dommen som en Leere, som et System af dogmatiste 
Lceresoetninger og moralste Forstrifter; det havde Han 
selv erfaret, hvor afmcegtig den dode Kundflab er til 
at bringe et Mennefle ncermere til Herren, men ferst 
da Livet ved Ordet blev vakt i Hans Hjerte, stk Han 
Glceden og Freden at smage og i Eje, og samme Vej 
snflede Han, der flulde gaaes med Bsrnene. Han 
Var paa den Tid, som i hele fit feuere Liv, meget 
lidt ved Hjemmet, da Han den stsrste Del af Aaret 
rejste omkring i Landet og talte Guds Ord til dem, 
som vilde samles om Ham. Da nu Hans oeldste Ssn  
—  Johannes —  Var bleven 7 Aar gammel og altsaa 
flolepligtig, henvendte Han sig til Leereren ved Vemmelsv 
Skole, som Var en ung, troende Mand, og blev enig 
med Ham om, at Hans San flulde fege Skolen der, 
dog paa den Betingelse, at Han flulde v«re fri for 
Udenadsloesningen. Da dette i Lcengden sammen med 
de andre Born i Skolen ikke saa godt künde gjennem- 
fsres med et enkelt Barn, tog I .  Dyrholm sin Ssn  
ud af Skolen og meldte til Sogneproesten, at nu vilde 
Han selv voere Lcerer for sine Bsrn. Sogneproesten —  
dengang l)r. tkeol. W. Rothe —  Var en meget vel- 
villig Mand, der baade agtede og elflede I.  Dyrholm, 
og Han tillod det. Nu maatte Han altsaa til at be- 
gynde paa Arbejdet som Bsrneloerer for sine egne to 
Ssnner og tre af Naboens, som omtrent vare joevn- 
aldrende med Hans egne. Han fortalte saa for Bsrnene
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kundstab Ham ret til Nhtte. „Det staar endnu levende 
for mig —  flriver og vidner Haus San, der nu selv 
er Bsrnelcerer —  Hans Fortoellinger, der vare baarne 
frem af en inderlig Tro og et inderligt Onste om, at 
Hans smaa Tilhorere maatte faa den himmelfle Fader 
rigtig kjcer." Regning, hvori Han Var meget dygtig, 
drev Han ogsaa med Jver; Han gik selv ud og star 
smaa Pinde, som Han brugte ved Undervisningen, og 
Han künde godt leere Bsrnene denne Fcerdighed, men 
derimod kneb det jo for Ham med Lcesning og Skriv- 
ning, og her maatte Hans Hustru saa hjoelpe; ellers 
gik det helt godt med Hans lille Skole, og det kan vel 
nok siges, at Han Var den forste, der begyndte paa 
den sri Bsrneflole i Vemmelsv Sogn. Engang imellem 
kom Sogneproesten paa Besag i Hans Skole, saa for
talte Jens Dyrholm for Bsrnene paa sin vante Vis, 
og Prsesten forlod altid den lille Skole med Gloede 
og fortreedigede aldrig I .  D., som stk Lov til at holde 
Skole efter sit eget Hjertes Lyst og Trang. Dette 
Arbejde fortsatte Han til 1863, da Hans celdste S sn  
blev konfirmeret og den Yngste Var 12 Aar gammel. 
Paa den Tid blev der i Forlsv Bh oprettet en sri 
Bsrnestole, og dertil sendte Han saa sin hngste Ssn. 
Hsjflolemanden Kristen Kold Var Jens Dyrholm godt 
kjendt med; i Tredserne kom denne nogle Gange til 
Vemmelsv Sogn for at holde Foredrag. I  de Aar 
Var der begyndt at gaa en folkelig Vcekkelse gjennem 
en Del af Sognet der blev oprettet en anden Fristole 
i Ormiteslev, og disse blev Broendpunkterne for det 
folkelige Livsrore. Men foruden dette Var der i
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Vemmelsv Sogn en Del af de gamle „Opvakte" fra 
de gudelige Forsamlingers Tid, hvoraf nogle vare 
naaede frem til at statte det Lys, som ved Grundtvig 
Var bleven tcendt oder Herrens eget Ord i Hans hei
lige Jndstiftelser, men kun faa af disse havde endnu 
forstaaet Hsjsko lens Betydning for Ungdommen; 
snarere saa de paa dm med lidt mistoenkelige Vjne. 
T il disse horte Jens Dyrholm, som Var bange for, 
at der paa Hojflolen blev lagt for meget Borgt paa 
det Folkelige, og at Kristendommen ikke stnlde komme 
til sin Ret. Ved et af de Moder, som Kold holdt i 
Forlsv, Var Jens Dyrholm tilstede og havde bagefter 
en lang Samtale med Kold, i hvilken Han kom frem 
med sin Bekymring for, at Hojflolen ikke lod det 
Kristelige fle Fyldest. Hertil svarede Kold paa sin 
ejendommelige Maade: „Ja, Jens Dyrholm! jeg kan 
godt sorstaa Din Frygt, vi to ere jo af den gamle 
Skole, og desuden mangler Du det, der maafle her 
künde hjcrlpe Dig; men kom oder og besog os!" Dog 
blev Hans Betoenkeligheder ikke hcevede endnu, det stete 
forst, da Han bestemte sig til selv at tage paa Hoj- 
flolen, efter at Han forst havde givet sin Yngste Son 
Lov til at komme der. Det Var paa Vejstrup Hsjstole, 
at Han i Mnteren 1870— 71 fad en Hel Maaned paa 
Skoleboenken og lyttede til, hvad der blev foredraget, 
og det blev Han saa glad ved, at Han ikke blot blev 
befriet for sin gamle Frygt for, at Kristendommen 
ikke blev taget nok med, men Aaret efter gav Han 
ogsaa sin anden Son Lov til at komme der. Som et 
Bevis paa, hvor glad Han havde vcrret paa Vejstrup 
Hsjstole, kan anfsres, at da Forstanderen —  Jens
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Lund —  Foraaret derester kom paa en Rejse t il Sjcel- 
land, da aabnede Jens Dh rho lm  sit H u s  for Ham til 
et folkeligt Foredrag, det forste, der blev afholdt hos 
Ham af den S lag s, og ved S lu tn ingen  af M sd e t  tog 
Han Ordet og anbefalede Forceldre at sende deres 
B o r n  paa Hojflolen, da Han selv havde erfaret, at et 

saadant Ophold künde blive af stör Bethdning for 
hele deres aandelige Liv.

VII.

Zens Ayrhotms Ziorhold ttl 
„dm indre Misstons-Iorenmg".

D e r Var i den Egn  af Sjorlland, hvorhen Jen s 

D h rho lm  —  som fortalt i det foregaaende —  kort 
efter sit B rh llup  Var rejst for at tage Ophold, et 
stärkt gudeligt Livsrore, som Var vakt af Prcester og 
Lcegfolk i  Forening. S o m  den ncermeste Ophavsm and 
til denne Opvcekkelfe maa vel ncevnes den gamle Greve 
F .  A. Holstejn paa Holstejnborg, som Var en kristelig- 
sindet og troendeM and  af den Retning, som R a - 
tionalisterne kaldte „De Mhstiske" (ligesom de spotvis 

kaldte hele denne Egn  „det heilige Land"). H an  Var 
vel ikke i  aandelig Henseende nogen soerdeles frem- 
ragende Personlighed, men Han benyttede de störe 
Rettigheder, som Godsejerne dengang havde, paa en 

god M aade; Han ssrgede saaledes med A lvo r  og O m hu
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for, at de Proester, Han kaldede, vare troende Mcend, 
og ligeledes Skolelcererne; Han holdt sin beflyttende 
Haand oder de saakaldte „gudelige Forsam linger", som 
just dengang vare udsatte for Forfslge lser rundt 
omkring i Landet; thi det Var mcerkelige Dage, da det 
Var lovligt at drive Tiden hen paa Kroerne med S v i r  
og Kortspil, men strafsiyldigt at samles for at dyrke 
G ud  med B o n  og Salmesang. Grev F .  A. Holstejn 
stillede sig .nforfoerdet i Skranken mod denne urimelige 
Forfslgelse. Han lod slige Forsam linger holde i fit 
eget Hus, tillod Lcegproedikanterne at tale der, ja, 
optraadte endog selv som Prcedikant —  kort sagt —  
Holstejnborg Grevflab blev et Fristed for Fo rsam lings- 
folkene. Hertil kom, at fiere af de shnfle Lagproedi- 
kanter fik Bopcel paa Grevflabet, saaledes den bekjendte 
R a sm u s Ottesen, og R a sm us Ssrensen  blev Skoleloerer 

sammesteds, medens Christen M adsen og Peder L. 
Skrceppenborg bleve modtagne med Glcede naar de 
paa deres M issionsrejser naaede Grevflabet.*) A lt  

dette forte et stoerkt gudeligt L ivsrsre  med sig. Det 
Var i en saadan E gn  og paa en saadan Tid, at „den 
i n d r e  M i s s i o n s - F o r e n i n g "  fremstod, der i  sin 
Begyndelse kun Var meget M e ,  og ingen anede, at 
den flulde faa saa stör en Betydning, som den har 
havt lige til vore Dage. Ligesom Opvcekkelsen for en 
vcesentlig D e l Var fremkaldt ved Leegmandsvirksomheden, 

saaledes Var det ogsaa Lcegfolk, der beghndte paa den 
indre M issionsforen ing; den blev stiftet paa et lille

*) Her er benyttet „Prcrsten F. E. Bojsens Liv og Levnet" 
ved P. Bojsen. S .  102— 4. -
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Mode hos Peder Clausen i Ordrup ved Ringsted den 
I7de September 1853. Den lebende Tanke Var den: 
at virke for Guds Riges Udbredelse her i dort Fcrdre- 
land ved Udsendelse af Mission «rer og ved Oprettelsen 
af et Blad. Den forste Bestyrelse kom til at bestaa 
af Gaardmand Peder Pedersen i Nyrop ved Holbeek 
som Formand, Gaardmand Lars Möller i Skjsrpinge 
ved Slagelse og et Par andre Medlemmer. Den forste 
Missioncer. Foreningen udsendte, Var Jens Larsen, 
som stod i Foreningens Tjeneste til 1861; en Tid 
derefter gik Han oder til Jrvingianerne. Ovenncevnte 
Lars Möller havde tidligere vceret Ordforer ved 
Lcrgmandsforsamlingerne baade paa Fyn og paa Lange
lang, hvor Jens Dyrholm Var kommen en Del i 
Bersring med Ham; siden traadte Han ud af Folke- 
kirken og blev Formand for en lille Krebs af „Kirke- 
udtrcedere", hvis Tal dog aldrig blev stört. Januar 
1853 udkom allerede det forste Nummer af „Andre 
Missionstidende", hvis forste Redaktor Var en Lceg- 
mand ved Navn Peder Sorenfen fra Ordrup. I  
Aaret 1859 sluttede I .  D y rh o lm  sig t i l  den 
indre M iss ion sfo ren ing ,  hvis Formand nu 
Pastor C. F. Rönne i Hove Var bleven, og det blev 
overdraget til Ham at lede „Indre Missionstidende", 
hvis Redaktor Han saaledes Var fra 1860— 62, da Han 
aflsstes af Prcesten V. Beck, der tilligemed Prcesten 
Johannes Clausen paa et Mode i Stenlille ved Sors 
den 13de Septbr. 1861 vare indtraadte i den indre 
Missions Bestyrelse. Det Var paa det samme Mode, 
at Jens Dyrholm blev antaget som Foreningeus 
Missioncer istedenfor den ovenncevnte Jens Larsen,

I.  Holm: Jens Dyrholms Levnet. 3
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der blev afflediget. Der blev ogsaa flere Mcend antaget 
rundt omkring i Landet, som under Navn af Kolpor- 
tsrer flulde rejse omkring og virke dels ved Prcediken, 
dels ved Udbredelsen af saadanne gudelige Smaaflrifter, 
som Bestyrelsen bestemte. Fra den Tid af, omtrent 
ved'Aaret 1862, maa Foreningens starre Udbredelfe 
regnes. Det var ikke sjcrldent, at dens Udsendinge 
udtalte sig flarpt mod den „kirkelige Livsanstuelse", 
uden at det derfor tsr siges, at Bestyrelsen gav flig 
umoden og uklar Tale fit Bifald. Nu künde der 
spsrges: hvorledes künde I.  D., der allexede dengang 
falte sig hjertelig dragen til den kirkelige Retning, 
blive staaende i den indre Missionß Tjeneste? Dertil 
maa der svares, at Bestyrelsen, i al Fald ikke fra 
fsrst af, lagde noget Trhk paa I .  D., saa Han havde 
Lov til at forhandle, hvilke Bager Han vilde, og til- 
dels ogsaa Frihed til at rejse, hvorhen Han vilde. 
Allerede tidligere havde I .  D. faaet Bevilling af 
Jndenrigsministeriet med Tilladelse til at forhandle 
saavel sine egne Sange som gudelige Smaaflrifter i 
Folket, og Han vilde Heller ikke nu lade sig foreflrive, 
hvilke det flulde vcere; som ostest var det ganfle andre 
Bager Han forhandlede, end dem, Bestyrelsen havde 
sorordnet, Bager og Skrifter af Birkedal og andre, 
som tilhsrte den kirkelige Retning. Men Han var vel 
ogsaa den eneste af Missionens Udsendinge, der havde 
denne Frihed, et Bevis paa, hvor venligsindet Besty
relsen var ligeoverfor I .  D., og hvormegen Pris den 
satte paa Hans Tjeneste. Det viste sig ogsaa et Aars 
Tid efter at Han var bleven Mission«!, paa et Be- 
styrelses-Msde i Lsve Kro, hvor Kolportarerne vare
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samlede, der vilde I .  D. udtrcede af Foreningen, men 
saa godt som hele Bestyrelsen, navnlig Rsnne og Beck 
bade Ham indtreengende om at blive. Dog varede det 
ikke lcenge, inden Forfljelligheden kom saadan frem, 
at I .  D. brvd Forbindelsen; det stete i Efteraaret 
1866. Da var Han bleven opfordret til at foretage 
en Rejse til Lolland, men nogle Dage fsr Han flulde 
tiltrcede denne Rejse modtog Han et Brev fra den indre 
Missionsforenings Formand, i hvilket der blev opstillet 
slere Punkter, som Han flulde indordne sig under. 
Blandt disse var ogsaa det, at Han paa sine Rejser 
ikke maatte scelge andre Bsger end dem, Bestyrelsen 
bestemte, og det nagtet Han havde betinget fig Frihed 
i den Henseende, da Han traadte i Missionens Tjeneste. 
Denne Frihed vilde naturligvis I .  D. ikke lade sig 
bersve, og det blev saa Anledningen til, at Han 
udtraadte af den indre M i s s i o n s  Tjeneste 
i Efteraaret 1866.

VIII.

Zens Ayrhotms Jorhotd til -en 
kirkelige Aetning.

Jens D yrho lm  var en ivrig  Forsam lingsm and; 
Han elflede de frie S a m la g  med B o n ,  G u d s O rd s  
Forkyndelse og Salmesang, i hvilke Han fsrste 
G ang fik det O rd  at höre, som hjalp Ham til F o r-

3*
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visningen om, at Han var et Guds Barn. Den 
„salige Forandring" med Ham, stete da Han kom i 
Forbindelse med de Hellige paa Langeland og stuttede 
fig til dem. Men naar vi saa se Ham fra de gudelige 
Forsamlinger forvilde sig ind i et af Kjatternes 
Kamre og blive hildet i Gjendsbernes Mldfarelser, 
da er dette et Vidnesbhrd om, at dette Forsamlingsliv 
havde et svagt Punkt, hvor Vildfarelsens Aander let 
künde angribe de Opvakte og fange dem i deres Garn. 
Det viste sig ikke blot paa Langeland, men i det syd- 
vestlige Ssirlland, og det gjentager sig overalt og til 
alle Tider, hvor og naar Ordet, som Herren taler 
med' sin egen levende Rost i sine egne Jndstistelser, 
Daaben og Nadaeren, hvor det stilles i Skhgge af det 
menneflelige Vidnesbhrd, det vcere sig nu en Proeft 
eller en Lcegmand, som forer dette. Og det var det 
svage Punkt ved de gudelige Forsamlinger, at de, som 
vare blevne opvakte af Syndessvnen og i Troen havde 
begyndt at gribe det evige Liv med Retfoerdighed, 
Fred og Glcede i den Hellig-Aand, at de ikke bleve 
tilstroekkelig oplyste om Troens Ord i Daabens Pagt, 
som er den Klippegrund, hvorpaa Herren har bhgget 
sin Menighed, og den Grundvold, som Herren selv 
har lagt for den Enkeltes kristne Mennefleliv. T il 
dette Syn og Stade forte ogsaa Aanden Jens Dhr- 
holm, og det inden ret lange ester sin Bortgang fra 
Gjendsbernes Samfund. At Han da mere end de 
steste Opvakte trcengte til fast Grund under sine Fsdder, 
det siger sig selv.

Den forste Beghndelse til at tilegne sig det Lys 
i  sin Salighedssag, som ved Grundtvig var toendt i
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den danske Menighed, den stete, striver Hans Son  
Martin i de Optegnelser om sin Fader, der har staaet 
til min Raadighed, saavidt jeg ved, medens Han endnu 
Var paa Langeland. Det forste Han horte om Grundtvig, 
det Var dennes Syn paa Dodsriget, og det virkede 
saa frastsdende paa Ham, at Han endog havde foresat 
sig, at Han vilde flrive derimod; men det havde Han 
tilfalles med en stör Del af Forsamlingsfolket, der 
ligefrem Var lysrced ligeoverfor det glade Budflab, 
der ogsaa for de Troende indeholdes i det Led af 
Kristen-Troen: „Nedfaren til Helvede". De mente, 
at det var en Tale, som stred imod fand Kristendom 
og ikke havde nogen Hjemmel i den heilige Skrift, og 
de vare bange for, at det stulde blive en Pude for 
Folk til at sove ind paa, naar der blev prcediket, at 
der var Omvendelse efter Dsden for dem, som ikke 
her har Hort Evangeliet (Hedninger og andre, der 
levede i Vankundigheds Tider midt i Kristenheden). 
Der var mange af Forsamlingsfolket, som aldrig kom 
til at forlige sig med saadan Tale, men det gjorde 
Jens Dyrholm, hvad Lceserne selv kan overbevise sig 
om ved at lcese Stykket „Kristi Nedfart til Helvede", 
om de har Hans Bog: „En Rost i vor bevcegede Tid" 
ved Haanden. Nu hvad hint Forscet angaar, at tage til 
Gjenmcele mod Grundtvig i denne Sag, saa flrev I .  D. 
til en god Ven i Kjobenhavn derom (saavidt vides, var 
det Skrader Mnther), men denne svarede, at det vilde 
Han bestemt fraraade Ham, og bad Ham om at betanke den 
Sag noje, inden Han udforte sit Forscet, da Grundtvig 
var en AandensKjcempe, hvis Ord havde en god Klang i 
Hans Aren. Dette Svar gav Anledning til, at I .  D. kom
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lil ncrrmere at overveje og sysle med bette Sporgs- 
maal, vel navnlig ogsaa til, at Han ssgte saadanne 
Venner, ider künde hjoelpe Ham til at faa Lys og 
komme til Klarhed i den Sag, og Han blev da saa 
glad ved det Evangelium, som Han fik Naade til at 
se, laa gjemt som en Skat i Troens Ager ogsaa i 
bette Troesled, at Han ikke blot opgav at skrive der- 
imod, men gav det endog sit Mdnesbhrd i ovennoeonte 
Stykke om „Kristi Nedfart til Helvede", fordi Han 
falte Trang til at hjoelpe sine Venner til det samme 
Glcedes-Shn. Det Var Jens Dyrholms forste Be- 
kjendtskab med Grundtvig og Hans Virksomhed, men 
det -forte Ham videre, saa Han snart tilegnede sig 
Grundtvigs Oplhsning om Ordet, der lhder ved Daab 
ogNadverbord som Herrens eget M u n d so rd  t i l  
sin Menighed. Saa lod Han sig ikke mere foroirre 
af Sekternes Svoermerier og deres hsjrsstede Tale 
om et rent Samfund, thi nu saa Han klart, at den 
Klippe, hvorpaa Herren havde bhgget sin Menighed i 
mere end 1800 Aar, den ene Tro og den ene Daab, 
den Var ikke at finde i Sekternes Kamre> men i vor 
gamle Kirke trods alle dens Brost og Svagheder, saa 
havde den dog bevaret Herrens „Bestandigheds-Ord". 
Og naar Han saa drog omkring i sit Fcedreland sor 
at gjore andre glade ved det störe Frelsens Evangelium, 
hvori Hans eget Hjerte havde fundet Hvile og Trost, 
faa Var Hans Mdnesbhrd prceget af det Syn, i hvilket 
Han havde set Lhs i Herrens Lhs, det flinnede stille 
og klart gjennem Hans Tale om de Ting, som höre 
Guds Rige til. Han vifte ikke sine Tilhsrere hen til 
Skriften som Troens Kilde og Salighedens Grundvold,
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men til Ordet, som Herren personlig taler ved Daab 
og Nadverbord; men paa den anden Side Var der 
nogen, som «rede og elskede den hellige Skrift som 
den vidunderligste af alle Boger og den bedste til at 
ose Oplysning og Trost af, saa Var det I .  D. Og 
naar Han paa sine Vandringer traf paa Sekterne og 
maatte kjcempe med dem, saa greb hau „Herrens Bog" 
som sit Barge til at forsvare sig med, og saa forstod 
Han godt at gaa ind i Skriftens Rüstkammer og gribe 
saa det ene, saa det andet af Retfcerdighedens Vaaben 
baade til Angreb og til „Forsvar", men Banneret, 
som Han lsstede, det Var det Troens Ord. T il andre 
Tider Var det Modstanderne af „den kirkelige Retning", 
Han maatte kjcempe med; disse Angreb gik som bekjendt 
i Almindelighed ud paa, at Grundtvig ikke havde 
Luther ved sig i dette Stykke. Men ligesom Grundtvig 
ved slere Lejligheder har godtgjort, at ingen havde 
forstaaet Luther saa godt som Han, og at om denne 
havde levet, saa skulde de to snart blive enige, saa 
sogte I .  D. at vise det samme, saaledes f. Ex. engang 
i 1864, da I .  D. samtalede med en ung Kapellan, 
der Var en meget streng orthodox Pietist; Samtalen 
drejede sig om „Ordet äs Herrens Mund", og denne 
varede fra Morgen til Asten. Kapelanen sogte at 
vise og holdt paa, at det Var uluthersk at tale om, 
at Daabsordet Var et Ord af Herrens Mund: der 
Var jo intet i den hellige Skrift, der künde bevise 
denne Paastand, og Luther, sagde Han, havde Heller 
aldrig skrevet noget saadant. Jens Dhrholm gjorde 
gjcrldende, at vel havde vi ikke noget bestemt Skriftsted 
i Bibelen, der ligefrem udsagde dette, men Han troede
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fuldt og fast paa, at Herren i de 40 Dage inellem 
sin Opstandelse og Himmelfart havde givet sine Apostle 
det Ord, hvorpaa der skulde dobes, og at Aanden paa 
Pintsedagen forklarede det for dem i hele dets Fylde, 
som jo ogsaa Apostelen Peders Pintseproediken tydelig 
nok vifer, at de har kjendt et saadant Ord, da vi ved 
noje at gjennemgaa og alvorligt at overveje den Op- 
skrift, som Lukas har gipet os af denne Proediken i 
sin Apostelsaga, ikke godt kan frigjsre os for Jnd- 
trykket af, at den er ligesom holdt oder det Troens 
Ord; og hvad Luther angik, mindede I .  D. om, at 
Han allerede i sin lille Katekismus ret indtrcengende 
raadede og anbefalede kristne Mennefler til Morgen 
som Asten at bekjende deres Tro og bede deres Fadervor. 
Men klarest viser sig Jens Dyrholms Stilling til den 
kirkelige Retning, naar man lceser Hans Udtalelser 
ved det störe nordiske Kirkemode, der af- 
holdtes i K r i stjania i Sommeren 1861. Der Var 
I .  D. med, og jeg har Hort en af hans oeldre Prcestevenner, 
som ogsaa Var Deltager i Modet, sige, at det Vidnesbyrd, 
som den blinde I .  D. da stk Naade til at ast«gge, 
det gjorde det dybeste Jndtryk paa vore norske Grander 
blandt Fjeldene: og Bojsen flrev i sin Budstikke derom: 
„Rsrende Var det for alle at höre den blinde Dhrholm 
afloegge sit Vidnesbyrd om, hvorledes Han trods al 
sin Skriftklogskab Var bleven Gjendober, men atter 
reddet, da Han stk Oje paa Herrens Ord og Skriften. 
som kastede sit Lys derpaa." Foranlediget ved VexelS 
Udtalelser om Grundtvigs Betydning og Hans Oplys- 
ning om Troes-Ordets Oprindelse, som blev det egent- 
lige Stridspunkt ved dette Mode, kom ogsaa andre
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Anskuelser tilorde; som en Modvcegt mod bisse udtalte 
Jens Dyrholm folgende: „Jeg fsler mig opfordret 
til at fremfore et lille Orb angaaende den Sag, som 
er kommen paa Bane, da jeg derom kan tale af egen 
Erfaring. Den hellige Skrift har altid dorret mig 
en kjoer og dhrebar Bog, endogsaa fsrend jeg kom til 
Sandhedserkjendelse. Det Var fra Barndommen af 
min Lyst at höre den lcese, jeg strcebte ogsaa at faa 
en stör Del af den loert udenad og indprcentet i min 
Hukvmmelse, og da faa Herren kom mig imode paa 
den msrke Vej og toendte fit himmelske Lys i min 
Sjoel, blev denne velsignede Bog frrmfor alle andre 
mig Ypperlig klar og elskelig og jeg vidste ikke andet 
at dygge min Tro paa til Salighed. Jeg kan sige 
med David: „Min Lhst Var Herrens Ord, og jeg 
grundede derpaa Nat og Dag", thi jeg kjendte dengang 
ikke til noget andet Guds Ord end det fkrevne. Men 
nu kom Baptister og Gjendobere til os, de raabte 
alle hojt paa Bibelcn, og at den Var det eneste Guds 
Ord, >som vi fkulde tro og folge for at blive salige. 
De vilde bilde os ind, at vi ikke vare dsbte med Vor 
Herre Jesu Daab, og efter den Anvisning, Han havde 
givet os i den hellige Skrift. Jeg toenkte ved mig 
selv: lad dem kun komme, Du kan nok staa big for 
dem. Da jeg nu kom i Samtale med dem om Daaben, 
maatte jeg give tabt. Jeg erfarede, at de vare stoerkere 
end jeg i at udloegge og forklare Skriften. Jeg künde 
ikke svare dem 1 til 10; tilsidst blev jeg overvunden 
af deres Skriftfortolkning og troede virkelig, at jeg 
gjorde Gud en Dhrkelse ved at lade mig dsbe og 
vptage i deres Samfund. Men Vor Herre blev trofast.
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skjsndt jeg blev utro, og det varede kun en liden Tid, 
inden jeg fik at se, hvor galt alle bisse vildfarende 
Aander künde fortolke den heilige Skrift. Da blev 
jeg bange for, at jeg med dem Var kommen paa M ld- 
spor med vor Skriftgranstning og Udlceggelse. Jeg 
ydmhgede mig for Herren og bad om Aandens Lys 
og Vejledning i al Sandhed; og nu kom jeg i Tanke 
om min Barnedaab og Herrens Pagt som en Guds 
Gjerning mod mig, og som et Guds Ord, der lsd til 
mig hver Morgen, hvorved jeg skulde holde fast indtil 
Doden, trods alle Kjcetteres hsjrostede Raaben paa 
Skriften. Nu blev det mig klart, at Ordet om For- 
sagelse af Djcevelen, alle Hans Gjerninger og alt Hans 
Deesen, om Troen paa Gud Fader, S sn  og Heilig 
Aand, det er Gudsordet, som lsd i min Daab, det er 
Betingelsen for min Frelse og Salighed i Tid og 
Evighed. Det er den nye levende Vej, den slagne 
Kongevej til Guds Himmerige. Det er den Klippe
grund, hvorpaa jeg kan hvile trygt i Liv og Dsd. 
Fra den Tid af maatte jeg mere og mere give Afkald 
paa min Skriftfortolkning af det skrevne Ord, som 
Roget, hvori der iugen Sikkerhed eller himmelst Fode 
Var for den lebende og vansmcegtende Aand. Derimod 
fornam jeg Glcede, Fred og Trost, idet mit Hjerte 
hvilede i Troen paa den treenige Gud og Hans Frelser- 
gjerning, til mine Shnders Forladelse, Kjsdets Op- 
standelse og det evige Liv. Det er mit faste Stade og 
sikkre Vej, hvorfra jeg vist flal finde hjem til mit 
rette Fcedreland. Jeg har ogsaa erfaret i de 20 Aar, 
jeg har vandret omkring i mit Fcedreland, for at 
forkynde Guds Ord blandt Menneflenes Born, at
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bette Guds Orb om Forsagelse og Tro kan opvcekke, 
boje og ssnderknuse de sovende og gjenstridige Hjerter, 
langt bedre end den Visdoms Tale, som vor Skrift- 
klogstab kan bringe tilveje. Jeg troer ikke Heller, at 
jeg i denne Henseende har Luther imod mig, thi ogsäa 
Han formaner os til at holde fast ved Troens Ord, 
at forny Pagten med vort Livs Gud baade aarle og 
silde. Man har loest for mig, hvad der staaer i Hans 
lille Kathekismus, at naar vi staa op om Morgenen 
og lcegge os til Hvile om Aftenen, skal vi tegne os 
med det heilige Kors stgende i Navnet Gud Faders, 
Sons og Heilig Aands, og derpaa lcese Troen og 
Fadervor; det er et godt og kristeligt Raad, Luther 
her giver os, som viser os, at Han selv holdt DaabenS 
heilige Pagt hsjt i Wre, og at Han agtede den for 
sin Troes Grund, og jeg er vis paa, at Ingen skal 
komme til at fortryde om vi gjsre ligesaa. Jeg har 
selv stundom hurt, at der er bleven sagt om dem, der 
tale saaledes om Daabens Pagt, og henviser idelig til 
den som til vor Troes- og Salighedskilde, at de fsre 
en los og let Kristendom. Men hertil vil jeg blot 
svare: lad Enhver for sig kun Probe paa i Oprigtighed 
og Sandhed at vandre Forsagelsens og Troens Vej, 
at habe og afsty, at modstaa og befinde Djeevelen, 
Hans Logn og Hovmod og Alt, hvad der Hörer Ham 
til, saa skal Han vist finde, at det er ingen let og 
behagelig Vej for Kjsd og Blöd, at det ikke vil gaa 
uden Kamp og Sind . . . .

Se derfor! mine svenske og norske Brodre og 
Sostre i Herren! har Gud fort mig over til Eder, 
at jeg skulde vidne for Eder, hvor ilde jeg lod mig
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bedrage af Djoevelen, til at give slip paa min Barnetro, 
saa vil jeg derfor nu formane Eder alle i Jesu Navn 
til at holde fast ved den kristelige apostolifle Troes- 
bekjendelse, paa hvilken I  ere dsbte og optagne i Guds 
levende Menighed, at det ikke flal gaa Eder som mig, 
og at I  ikke som unge Born sial lade Eder omdrive 
af det falske Lserdomsvejr, der blceser henover Jorden. 
Gud give Eder og mig Glcede og Bestandighed i Eders 
Barnetro, at vi maa samles Haand i Haand paa Vor 
Herres Jesu Kristi Aabenbarelsesdag."

Endnu en Udtalelse af I .  D. skal vi ansore, 
fordi den kaster et klart Lhs over Hans kirkelige Stade. 
Han sagde engang ved et Mode: „Vi ere alle blevne 
kongelige Tjenere i den heilige Daab, og som saadanne 
har vi et stört Arbejde at udrette i VorherreS Vin- 
gaard, hvorfor der Venter os den störe Naadelon baade 
her og hisset. Det gjcelder derfor om at holde fast 
ved Livets Ord, der lod til os ved Daaben, og som 
det fremdeles lyder til os ved den heilige Nadvere, 
saa undgaa vi at blive forte ind paa de mange As- 
veje, der ligge baade tilhojre og tilvenstre Side, og 
vi stippe omsider frelste ind i den himmelfle Vingaard, 
hvor vi flal saa det evige Livsord at höre af Vorherres 
egen Mund og drikke af den ny Kalk i Gud vor 
Faders Rige."

Se ! i den Aand og i den Retning gik Hans Vid- 
nesbyrd, om hvilket jeg nok tsr stge, at ogsaa det 
har Gud Fader benhttet til at fore mange Sjoele til 
sin Son den Enbaarne, Han, som har den rette Ajen
salve i sin Haand til at gjsre de aandelig blinde 
seende. Det var ikke de fremragende Gaver,
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endnu mindre Ord, som menneflelig Visdom leerer, 
der gjorde Ham til „Evangelisten"; nej, det var et 
enfoldigt Troens Vidnesbhrd med Aands og 
Krafts Bevisning, hvori der aandede en le
vende hdmyg Barnetro og en kräftig Person- 
lighedsfslelse, og paa det Sidste en smeltende 
Kjcerlighedsklang, som de af Hans Venner vil 
mindes, der vare tilstede ved de sidste Vennemoder, 
Han holdt i sit Hjem, da Han mcerkede, at det lakkede 
mod Asten og Dagen hceldede for Ham", og Han talte 
om „at synge paa det sidste Vers" og bad os om, at 
vi vilde bede for Ham, at Han „maatte stride den gode 
Strid, fuldkomme Lobet og bevare Troen."

Alle Bevcegelser og Spsrgsmaal, som Var oppe 
paa Kirkens Omraade, fulgte Han altid med levende 
Interesse, og det Var baade opbyggeligt og klarende 
at tale med Ham derom, det har Udgiveren af disse 
Mindeblade saa oste fslt, naar Han sad hos Ham i 
Hans lille Hjem paa Forlsv Mark. Da Venne
msderne kom i Gang, künde man vcrre temmelig sikker 
paa at tr«ffe I .  D. der, hvor Han altid Var en god 
Tilhorer; saavidt jeg ved, tog Han dog ikke Ordet paa 
noget af disse. Da Ssrgebudflabet kom om Grundt- 
vigs Dsd 1872, künde I .  D. ikke blive hjemme, skjsndt 
Han alt dengang Var noget svag; men Han maatte 
afsted til Kjsbenhavn, baade for at deltage i det störe 
Vennemsde, som afholdtes i de Dage, og for at vcere 
tilstede ved Hans Jordefoerd; Han Var med i den störe 
Skare, der under Salmesang fulgte Grundtvigs Baare 
fra Vor Frelsers Kirke paa Kristjanshavn gjennem 
Byens Gader til Banegaarden.
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ix.

Jens Ayrkjotms Aejsekv.

Havde Je n s D y rh o lm  selv levet og kunnet diktere 
en Beretning om Hans M issionsrejser, saa Var bette 
Afsn it blevet mere righoldrgt, end bet nu  bliver. S o m  
alt demcerket i  bet Foregaaende, Var det Hans Lhst at 
drage omkring og gjsre en Evangelist's Gjerning. 
N a a r Han gik i Hjemmet, f«rdedes Han stille omkring, 
gjerne shslende med et eller anbei, men kom der saa 
en Gjsest i Hans Hus, med hvem Han künde udvexle 
sine Tanker, saa lagde Han alt tilside og Var snart i 
en liv lig  Sam tale. Varede det for lange, inden der 
kom nogen, som Han künde tale i  Fortrolighed med, 
saa gik Han selv en T u r  omkring blandt sine normest 
boende Venner. M e n  de storre Rejser vare ret egentlig 
det Felt, hvor Han fslte sig i  sit Kald, og de varede 
undertiden tre Maaneder. Medens andre „Evange- 
lister", som Fo lk  i Almindelighed gjerne v il  vare 
hjemme paa de störe H sjtider og og navn lig  om Julen, 
saa- künde I .  D .  forncegte sin Hjemkjarlighed, som 
ogsaa boede i  Hans Bryst, og det Var oste, n a a rH s j -  
tiderne ncermede sig, at Han gjorde sig rede til en 
längere Rejse; flere A a r  i  T ra k  künde Han saa gjceste 
den samme E g n  i Landet, saaledes f. Ex. O d s h e r r e d  
gjoestede Han flere A a r  i Trcek altid ved Juletid, vg 
saa vandrede Han den 8 M i l  lange Vej fra sit Hjem 
til Faarevejle paa to Dage; der havde I .  D .  en god 
Ven, Skrader Jensen, hvor Han udhvilede sig og 
gjerne blev Ju len  over, saa fulgtes de ad ind i O ds-
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herred. Flere A a r  efter Hinanden besagte Han ogsaa 
S a m s s  og blev der gjerne et P a r  Maaneder; Han 
Var her, som mange andre Steder, en kjcerkommen 
Gjcest, og Fo lk  vilde gjerne höre Ham, saa Han maatte 
holde Forsam ling noesten hver Asten. V a r  I .  D .  i  
J y l l a n d ,  saa Var P e d e r  L a r s e n  S k rcepp en -  
b o r g  den af de celdre Lcegprcedikanter, som Han scerlig 

sagte, og fandt hos Ham baade Hjerterum og Husrum . 
H an  siger felv derom, at „det Var et hyggeligt og 
denligt Opholdssted, hvor Han tilbragte mange glade 
T im er ved Lcesning og Sam tale." Under et af Jen s 
Dhrho lm s Ophold hos Peder Larsen, gjorde de en 
Udflugt tilsammen, hvorom I .  D .  har efterladt en 
skriftlig Optegnelse i sin Dagbog. D e r blev afholdt 
en Forsam ling paa Ko ld ing  Hprgerskqle, ved hvilken 
Pastor Hjorth vilde forklare, at den indre M issioncer 
Je n s  Larsen ikke agtede den heilige S k rift  for en Troes- 
regel og et levendegjsrende G uds Ord, og det Var da en 
meget farlig Leere, Hvorfor Han tog An ledn ing til at 
dämme de omrejsende Lcegprcedikanter og advare imod 
dem, da deres Tale ikke Var besindig og sund; de 
kunne nok rejse en S to rm  i  det menneskelige Hjerte 
og scette Falelserne i Bevcegelse, men det blev for det 
meste et shgeligt Liv, da de ej künde ncere og pleje 
Troeslivet i dets videre Udvikling. Dette blev natur- 

ligv is ikke uimodsagt, og Peder Larsen bemcerkede hertil, 
at Han af egen E rfaring  vidste, at Loegfolks V idnes- 
bhrd om Vorherre havde vceret til stör Velsignelse for 
mange Sjoele; og hvad det om Skriften angik, saa 
Pegede Han hen paa den Oplhsning, som Vorherre i  
vore Dage havde skjcenket sin Menighed ved Grundtvig,
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at vor T ro  var ikke bygget paa en Bog, men paa 
Ordet af Herrens egen M u n d  ved D aab  og Nadver- 
bord, og denne O p ly sn ing  Var saalidt en Fare, at den 
tvartim od Var en stör Velsignelse, thi nu  Var det da 
bleven aabenbaret for de Enfoldige og Umhndige, hvad 
der Var fand Kristendom, saa de ikke langer vare 
prisgivne de Lardes Skriftfortolkninger, naar de bleve 
oplyste om, at det Var ikke derpaa, de skulde bygge 
deres Tro, Men paa Guds-Ordet, som var fra B e - 
ghndelsen og som oplhser ethvert Menneske, der hjerte- 
ligt og barnligt giver sig det i Bo ld , I  dette S y n  
paa „Ordet" og Skriftens Forhold  dertil künde de to 
gamle Venner godt m sdes i  kjarlig Forftaaelse. D en  
sidste G ang  de saa eller rettere sagt horte Hinanden, 
var ved G rundtvigs Jordefard: da kom Peder Larsen 
og slog Je n s D y rh o lm  paa Skulderen og sagde paa 
sin djarve og hjertelige M aade: Goddag, Jen s D yrho lm ! 
og da denne et Gjeblik taug for at befinde sig paa, 
hvem det monne vare, sagde Peder Larsen: Hvad, 

kjender D u  m ig ikke idag? „Jo —  sagde I .  D .  —  
det er jo Peder Larsen! Det blev de to gamle Nenners 
sidste M o d e  hernede ved G rundtvigs Baare  —  nu  er 
de samlet i P a ra d is  —  som Venner i Lhs de tale!

Je n s D y rh o lm  gjennemrejste en stör De! as 
Danm ark, selv ude paa den jydske Hede har Han draget 

omkring, dog navnlig Ostkysten af Jylland, isa r Egnen 
mellem Vejle og Randers. I  en af de forste Som re  
i Tredserne besogte Han Egnen fra  Aarhus t il Horsens, 
navn lig  H ads Herred, hvor der i  de Aaringer var 
begyndt at blase et livsvcekkende Aandepust. vakt og 
naret af flere yngre begavede og nidkjare Prastemand,
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saaledes den nhs afdsde Pastor Kirkeby, som dengang 
Var Kapelan hos den gamle, hjertemilde Prceft La  
Cour i O d d e r ,  hvor Jens D y rh o lm  altid fandt en 
gjoestmild Modtagelse i det vakkre Prcrstehjem; og i 
G h l l i n g  Var dengang O t t o  M s l l e r  Kapelan hos 

sin Fader, og der var som bekjendt en Hel Udvandring 
langvejs fra om Ssndagen  til G h lling  Kirke; i  den 
glade Skare, som oste under Sa lm esang drog op til 

Herrens H u s  paa bette Sted, der künde m an ogsaa 
finde I .  D., uaar Han opholdt sig der paa Egnen. 
Se, paa saadanne Steder der stod baade Proestegaard 
og Skoler Ham aabne, og Proester som bisse msdte 
ogsaa ved Hans Forsam linger og lod deres M d n e s- 
bhrd smelte sammen med Hans. M e n  saa künde Han 
naturligvis ogsaa komme de Steder, hvor Han blev 
haanlig afvist, saaledes engang paa en Rejse i Holboek- 
egnen gik Han en D a g  med sin lille S s n  ved Haanden 
ind i  en Proestegaard, hvor Proesten, da Han saa I .  

D .  komme, i  den Tanke vel, det va r En, som vilde 
bede om en Sk illing, aabnede V induet og rakte sin 
Haand ud. „Fader —  sagde Drengen —  Prcesten 
staar i  V induet og roekker to S k ill in g  ud t il os." 
Jens D yrho lm  sagde: Det er ikke m it W rinde, H r. 
Pastor! jeg er Missionoer, udsendt af den indre M i s -  
sionsforening (da var Han i dens Tjeneste), og jeg 
rejser omkring for at holde Forsamlinger!; derfor v il 
jeg spsrge Dem, Hr. Pastor! om D e  tillader, at jeg 
holder Forsam linger i  Pastoratets Skoler." „Nej!" 
sagde Proesten. Jens D y rh o lm  sagde: Jeg  antager, 
det gaar Dem, som det gaar de sleste Prcester i Landet, 
at D e  har mere G rund  til at klage over, at der er

I.  Holm: Jens Dr-rholms Levnel. 4
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dsdt i Deres Sogn , end det modsatte, og at D e  derfor, 
som mange Prcester, maa v«re glad ved at modtage 
den Hjcelp, som jeg byder Dem ." M e n  Prcesten 
svarede: „Jeg trcenger aldeles ingen Hjcelp t i l! "  I .  
D .  bad endnu engang om Tilladelse t il at afbenytte 

Skalen, men Prcesten gjentog fit A fflag saa efter- 
trykkelig, at Ruderne klirrede, da Han flog Vinduet i. 
P a a  saadanne Steder, hvor m an havde glemt Gjcest- 
frihed og Je n s  D y rh o lm  ikke Var kjendt, der künde 
det oste falde Ham vanskeligt at finde Natteherberge, 
selv om Han ogsaa efter mange O m svsb  fik Lov t il 
at holde en Forsam ling  i  Skalen, saaledes engang 
paa Sjcelland, ogsaa i Holbcekegnen, der spurgte Han 
efter en Forsam ling, som Han havde holdt, om der 
Var In gen , som vilde laane Ham Herberge om Natten, 
men det lod ikke saa, alle gik deres Vej, kun E n  blev 
tilbage, og det Var en sättig Enke. H u n  havde ikke 
glemt Gjeestfrihedens kongelige P ligt, og hun overlod 
Je n s D y rh o lm  og Hans lille S a n  den eneste Seng, 
hun havde, selv gik hun ud af sit H u s  for at finde 
Nattely et andet Sted. O m  M orgenen plejede hun 

Je n s  D y rh o lm  paa det bedste og takkede Ham for det 
Ord, Han havde talt om Aftenen.

I  Almindelighed gik Han ikke paa sine Rejser fra 
H u s  t il H u s  i  Lighed med den „Jndre M is s io n " s 
Ko lportsrer; undertiden künde det fle for at falbyde 
fine B age r og Skrifter. vg da sagte Han gjerne under 
Handelen at saa Lejlighed til at knytte en Sam tale  
med Fo lk ; men i  sit senere L iv  Var det mest kun som 
Taler, Han rejste. Kom  Han til en B y ,  hvor Han ikke 

Var kjendt, künde Han tidt spsrge, om der fandtes
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nogen af de „Hellige" der i  B y e n ;  fik Han saa A n -  
visn ing paa saadanne, sagte Han dem og hvilede lidt 

ud og samtalede med dem, inden Hans V and rin g  gik 
videre frem. M ange  vare de Hjem, som Je n s  D y r -  
holm  gjcestede, og hvor Han Var en velkömmen Gjcest; 
Rige og Faltige, H sje  og Lave har Han besagt, thi 
Han falte fig ikke trhkket ved at besage de hsjtstillede 
i  Samfundet, og ikke for god t il at gjceste den simpleste 
Hytte. Ved starre kirkelige M sd e r  vilde Han gjerne 
med, saaledes blev der vist ikke holdt noget Vennemsde 
i Kjabenhavn, uden at m an ogsaa künde finde Je n s 
D hrho lm  blandt Deltagerne, og saa sagte Han gjerne 
Lejlighed til at saa G rundtvig i  T a le ; engang opholdt 

Han fig saaledes hos Ham en Hel Eftermiddag, ved 
hvilken Lejlighed Sam ta len  drejede fig om den hellige 
Nadvere. H a n s  Deltagelse i det störe nordiske Kirke

made i Kristjania 1861 er fortalt i det foregaaende, 
saa her fkal blot tilfajes, at efter Vidnesbhrdet, som 

Han der aslagde, kom der en Engellcrnder hen til Ham 
og trhkkede Ham 2 Lstrl. i  Haanden med Tak for 
Ordet, Han havde talt; Han besagte ogsaa Pastor 
Vexels og slere Fam ilier, men de sleste vare saa strenge 
Pietister, at Han snart Var fcerdig hos dem.

E ndn u  skal vi efter Hans egne Optegnelser med- 
dele falzende ret betegnende Trcek fra Hans Rejseliv:

Jeg besagte en D a g  —  fortoeller Han —  en M and , 
som Var Skomager; Han Var en a lv o r l ig . kristelig 

M aNd, men en af dem, som nu ere sjceldne, men den 
G ang ikke Var saa vanskelig at trceffe paa, der fordsmte 

de saakaldte „Grundtvigianere" og sagde, de vare nogle 
Kjcettere. Jeg vilde have Ham t il at lave mine

4*



52

S t s v le r  istand for m ig; men da M anden  Var bange 
for, jeg Var enig med disse Folk, saa vilde Han fsrst 
have Rede derpaa, og da jeg ikke dulgte m in M en in g  

for Ham, men vedkjendte m ig deres T ro  og Leere, saa 
vilde M anden  ikke lave mine S to v le r;  thi Han vilde 
ikke arbejde for en —  Kjcetter, og jeg maatte sage 

m ig en anden Skom agcr."
E n  anden G ang  —  har Han forlalt —  kom Han 

ind til en af de fremragende Mcend af de saakaldtc 

„starke Jhder", over hvis D e r  stod skrevet: „ I  m it 
H u s  D u  ikke bande maa, men Heller ud ad D s re n  
gaa". Je n s D h rho lm  indlod sig i Sam tale  med Ham, 
men de künde stet ikke blive enige, saa Han blev snart 
farb ig med fit Besag hos Ham.

P a a  sine Rejser traf Han tidt sammen med Sek- 
terne, saaledes en D a g  med en M an d , som var Baptist 
og nok kjendte I .  D .  fra den Tid, Han havde hart 
dem til. Baptisten fortalte Je n s Dhrholm , at nu 
havde Han besagt Hans Hustru og troede nok, at hun 
snart vilde give Sandheden M a g t  i sit Hjerte, og 

derpaa begyndte Han at prcedike for I .  D .  og formane 
Ham til at vende om til dem igjen, thi det var det 
eneste saliggjsrende for Ham. Hertil svarede I .  D .: 

„ D u  maa helft spare dine Overtalelsesevner til en 
anden Tid, N ie ls! da jeg kjender Baptisternes V ild -  
farelser for godt til, at jeg anden G ang skulde lade 

m ig fange af deres G a rn ." D a  Je n s D h rho lm  saa 
ikke langer vilde höre paa Baptisten, blev denne vred 
og sagde: S a a  v il jeg ryste S tove t af mine Fsdder 

til et Vidnesbhrd imod D i g ; jeg har villct tale S a n d 
heden for D ig , men D u  har ikke villet höre den" —



53

her stansede Jens D yrho lm  Baptistens O rd  ström og 
sagde: „D ine Forbandelser maa D u  helft spare, jeg 
skjoelver ikke for dem, men ler kun ad D ig , der er saa 
taabelig at tro, at D u  har M a g t  t il at forbande 
nogen; men jeg v il dog give D ig  det Raad, N ie ls! 

ikke at vcere aktfor let til at forbande nogen, at det 
ikke skulde ske D ig , at Forbandelsen, som D u  udtaler 
over andre, fkulde komme over D ig  selv."

M e n  disse Treck, som v i her have meddelte, ere 
vel tilstrcekkelige til at tegne for Lssseren et nogenlunde 
klart og helstsbt Billede af denne mcerkelige M an d . 
Det var ikke de fremragende Garer, endnu mindre 
Ord, som menneskelig V isdom  leerer, der gjorde Ham 
til „Evangelisten", nej, det var et enfoldigt Troens 
Vidnesbhrd med Aands og K ra fts  Bevisn ing, hvori 

der aandede en levende hdmyg Barnetro  og en kräftig 
Personlighedsfolelse, et virkeligt Vidnesbhrd, om hvilket 
v i nok to r sige, at det har G ud  Fader brugt mange 
Gange og paa mange Steder til at fsre Sjeelene t il 
sin S s n  den Enbaarne, Han som har den rette Ajen
salve i sin Haand til at gjvre de aandelig B linde  
seende, saa de ikke mere vandre i Merket, men saa 
Lyst til at komme til Ham, som alene ejer Livets det 
evige Lys.

x
Zeus Ayrhotms senere Liv og Aod.

I  de sidste A a r  af sit L iv  va r Je n s D yrh o lm  

for svag til at begive sig paa längere Rejser; alt ved
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sin Deltagelse i Grundtvigs Jordefard, som ovenfor 
omtalt, mcerkede Han, det var Ham over Evne. Han 
maatte derfor nojes med den snevrere Krebs af Venner, 
som Han havde i den Egn, hvor Han nu havde boet 
snart en Menneflealder. Den sidste Gang Han havde 
Ordet i en stsrre Forsamling, var i Frolunde Skole 
nogle Maaneder fsr sin Dsd. Det var underligt at 
se, da den gamle Mand resste sig for at gaa hen til 
Forhsjningen. Hans gamle Venner, som sad omkring 
Ham, frygtede nasten for, at Han ikke künde udfsre 
det; men hvor forundrede bleve de ikke, da Han forst 
sik begyndt at tale, da var det, som det svage Legeme 
havde modtaget nh Livskraft, og Han bragte dem saa 
i bevagede Ord sin sidste Hilfen og sit sidste Farvel, 
da Han nok troede, det var sidste Gang, Han talte til 
dem her, men Han var vis paa, at Han igjen skulde 
samles med dem i det evige Liv. Det blev ogsaa den 
sidste Forsamling, Han holdt udenfor Hjemmet. Da 
Hans Helbredstilstand nsdte Ham til at holde sig 
indenfor fire Vagge, og Han ikke längere künde vandre 
omkring, ikke engang kom til Kirke, langtes Han stärkt 
efter at vandre herfra og vcere hjemme hos Herren. 
„Livet er saa unyttigt for mig nu", sagde Han til 
mig en af de sidste Gange, jeg bessgte Ham. Jeg 
mindede Ham saa om, hvad Luther svarede en af sine 
Venner engang da denne udtalte sig paa lignende 
Maade: „Vorherre Jesus Kristus har nok en eller 
anden god lille Gjerning til os i de Dsdes Rige", og 
det var Hans stille Haab, at Herren vilde vise Ham 
den Naadens 2Ere i de Dsdes Rige at fortscette 
Evangelistens Gjerning og prcedike for Aanderne.
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En Dag i August Maaned 1875 Var der nogle 
Venner forsamlede hos Ham i Hjemmet, og der fortalte 
Han for dem en Drom, som Han havde havt nogle 
Dage forud. Han sad nemlig en Middagsstund ude 
i Haven paa en Bank, hvor Han gjerne vilde sidde, 
og som Han sad der, faldt Han i Ssvn, men saa 
drsmte Han, der kom en Engel og sagde til Ham, at 
Han nu vilde sige Ham, naar Han flulde da, at det 
flulde fle den 26de. Og det syntes Ham, at Han Var 
dod, og Englene forte Ham til et Voerelse, som Var 
meget oplyst, og hvor der Var mange Mmnefler for
samlede, men de sad i slig en Underlig forventnings- 
fuld Stilhed. Da spurgte Han dem, hvorfor de sad 
der. thi Han syntes ikke, der Var stör Glcede; der blev 
svaret, de sad og ventede paa, at Herren flulde komme, 
saa flulde de aflcegge Regnflab for deres Liv, og Han 
syntes, der blev sagt til Ham, at Han ogsaa flulde 
vente der og aflcegge Regnflab. „Da blev jeg meget 
bedrsvet, thi jeg vidste, at flulde jeg aflcegge Regnflab, 
da künde jeg ikke bestaa for Dommeren, og jeg sad en 
Stund bedrsvet og lcengtes efter at komme bort fra 
det Sted, inden Herren kom. Da syntes jeg ogsaa, 
at Englen tog mig ved Haanden og forte mig paa 
Vej til et andet Sted, hvor Glceden bor. Da vaag- 
nede jeg." Denne Hans Drom gjorde et dybt Jndtryk 
paa de Tilstedevcerende. „Det er mit sikkre Haab —  
fortsatte Han —  at naar jeg drager herfra, saa flal 
jeg nok stippe for at aflcegge Regnflab, thi Herren har 
betalt for mig, og Dommeren, jeg flal stilles for, vil 
nok fore min Sag. Jeg Var glad ved, at jeg flulde 
drage herfra den 26de, men det naar sig vist nceppe
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(der Var nemlig kun et Par Dage til i den Maaned); 
dog er jeg vis paa, at Herren snart vil kalde mig 
hjem." Hvor forunderligt, Jens Dhrholms Drsm  
stulde alligevel opfhldes. Han havde vel tsenkt sig 
den 26de August, men den 26de Dccember 1875 blev 
Hans Hjemfartsdag. Det Var andeu Juledags For- 
middag, som vi vare samlede til Gudstjenesie i 
Vemmelsv Kirke sor at höre om Stefanus, der i sin 
Dodsstund saa Himlene aabnede og Menneflenes Ssn  
staaende ved Faderens hojre Haand, og jeg tcenker, 
det Var et Lysglimt af bette dejlige Shn, der svcevede 
sor Hans indre Vje, da Han gjentagne Gange hviskede: 
M in  Herre og min Gud, dermed sov Han hen i Jesu 
Arme sor at vaagne i Livets Land, hvor Solen evig 
skinner.

Han blev jordfcestet paa Vemmelov Kirkegaard 
den sidste Dag i det gamle Aar. Mange vare modle 
sor at folge Ham til Hans sidste Hvilested. Jeg talte 
i Hjemmet over Joh. Aab. 13, 13, og i Kirken Var 
to af Hans gamle Prsestevenner msdte, nemlig l>r. 

Viborg i Slagelse og Pastor Wad sra Korsor, som 
begge aflagde et Vidnesbyrd ved Jens Dhrholms Baare.

V i,  som personlig have kjendt Ham, vi glemme 
Ham aldrig, og vi glsede os til at modes med Ham i 
det evige Glsedens Hjem; men ögsaa de, som ikke 
personlig have kjendt den blinde Evangelist, ville i 
disse M indeblade finde et ligesaa mserkeligt, som op- 
byggeligt Vidnesbyrd om —  som Han selv skriver —  
„hvorledes det alvise og alkjserlige Forsyn  har fort 
og styret saa underlig og vel herigjennem Verdens 

P rk  et Menneste, som Han har tillukket Hjnene paa
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fra Moders Lid", og kunne vi fsje til, om Han end 
ikke blev en af Fsrerne i det mcerkelige gudelige Livs- 
rsre hos det menige Folk i dort Foedreland i dette 
Aarhundrede, saa har Han dog taget saa levende Del 
deri, at et Mindeskrift om Ham vel ogsaa nok tor 
siges at give et lille Bidrag til den Deel af Danmarks 
Kirkehistorie, der omhandler Lcegfolkets Arbejde for at 
vcekke Liv af Dsde og bhgge paa Jerusalem det nh.

Unhang.

Af de skriftlige Meddelelser, som jeg paa Opfor- 
dring har modtaget fra dem, som har hart og kjendt 
Jens Dhrholm, skal her endnu medtages folgende lille 
Troek, som er mig meddelt af en jhdfl Proestekone og 
som Hörer til, hvad der er fortalt ovenfor, Side 2: 
I  Unteren 1853— 54 kom Jens Dhrholm paa en af 
sine Vandringer, en Dag til Aale, til Proesten Th. 
Fenger, i hvis Hus jeg dengang opholdt mig, for at 
forberedes til Konfirmationen. Om Aftenen fad Fenger 
og Dhrholm og talede sammen og vi som fik Lov til 
at höre paa dem, gloedede os derover, thi skjondt jeg 
Var meget ung, gjorde dette blinde Troesvidne dog et 
Jndtrhk paa mig, som jeg aldrig glemmer. Hvad der 
isoer greb mig saa stärkt, Var Fortoellingen om, hvor- 
ledes Dhrholm mistede fit Syn aldeles, og hvorledes 
dette feuere var bleven Ham til Velsignelse. Han 
fortalte, at Han, der saavidt jeg husker, var blind fodt, 
indtil fit 7de Aar dog havde kunnet flimte Jld og
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Lhs, og da bette Var Ham en stör Made, snittede Han 
jcevnligt smaa Trcepinde, som Hans yngre Softer saa 
tcendte Jld i ved Kakkelovnen og svingede frem og 
tilbage for Hans Ojne. Ved denne Leg handle det 
engang, at den lille Softer kom med Jldpinden for 
tat til Jens's Ojne, bisse tog Skade, og fra den Tid 
af Var der altid msrk Nat omkring Ham. At bette 
havde vceret en Sorg for den lille 7aarige Dreng, 
kunne vi Alle vel forstaa, men Dyrholm fortalte os 
saa, at denne Begivenhed fra Hans Barndomsdage 
senere hen i Livet havde vceret Ham til Bestyrkelse i 
Tro og Idmyghed, hver Gang Han mindedes den. 
Han havde jo som Barn knyttet saa meget Haab til 
det jordifle Lhs, som Han künde se, og bette sammen- 
lignede Dyrholm med, naar vi Mennefler stole paa 
vor egen Forstands Lys, i Stedet for paa Guds Naade, 
og derfor, sagde Han: „ssger jeg altid at vidne om, 
at det gjalder for os Mennefler, at käste alt vort 
eget dort og söge hen i Jesu kjcerlige Frelserfavn!
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