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FORORD
ENSIGTEN med nærværende Fremstilling har været
at undersøge og vurdere det i vor Kirkes Historie
tidligere så negativt bedømte Tidsafsnit 1750—1800 — den
såkaldte Oplysningstid — på en ny Måde, idet både det
udenlandske og indenlandske Kildemateriale er blevet ta
get op i videst muligt Omfang. De dogmatiske Fordom
me, der så ofte har skæmmet de i Tidens Løb givne Frem
stillinger af Århundredets kirkelige »Oplysning« og for
ringet deres historiske Værdi, har jeg ladet ude af Betragt
ning til Fordel for en eksakt historisk Dokumentation.
Det har været mig om at gøre at vise den danske »Oplysning«s internationale Karakter, dens Sammenhæng
med de store europæiske Kulturstrømninger, dens ideelt
anlagte, dogmeuafhængige Pionerarbejde for Videnska
ben og den Krise, dens teologiske Principper skabte for
Kirken. Jeg har ikke søgt at genfremstille de enkelte kir
kelige Spørgsmål isoleret og begrænset af den hjemlige,
danske Udvikling, men under den vide Horisont, hvor
under de drøftedes i Samtiden.
Jeg er under mit Arbejde kommet i Gæld til en Række
Forskere, først og fremmest til mine hjemlige Lærere, af
hvilke jeg bringer min Lærer i Historie, Hr. Professor, Dr.
teol. J. Oskar Andersen, min ærbødige Tak som den, der
ikke alene ved sin inciterende Undervisning først gav mig
Sans og Interesse for Historieforskning, men som altid
er kommet mig i Møde som en ligeså elskværdig Vejleder
som Ven. Jeg skylder ligeledes Hr. Professor, Dr. teol.
Valdemar Ammundsen en ærbødig Tak for hans Interesse
for mig og mit Arbejde.
Den, der med Energi og Interesse først har taget Spørgs
målet om Oplysningsbevægelsens Indhold og Væsen op til
en ny og, omend ikke afsluttet, så dog højst ansporende
Vurdering, er Professor, Dr. Ernst Troeltsch, hvem jeg
bringer min bedste Tak for den Tid og Interesse, han un
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der mit Studieophold i Berlin, uanset sit omfattende poli
tiske og akademiske Arbejde, skænkede mig og alle mine
Spørgsmål. Jeg retter også en hjertelig Tak til Prof. teol.,
Dr. Leopold Zscharnack i Berlin både for hans og hans
Frues store Gæstfrihed og for den elskværdige Beredvil
lighed, hvormed han stillede sin store Viden om Oplys
ningstiden til Disposition for mig.
Udover denne Kreds må det være mig tilladt at takke
Fru Kammerherreinde Benedicte Steinmann, som gæst
frit har åbnet Tybjerggård og dens Arkiv for mig, den
kgl. Ordenshistoriograf, Hr. Lektor ved Universitetet, Dr.
phil. Louis Bobé, fordi også jeg har kunnet nyde godt af
hans omfattende Kendskab til den samlede literære Op
lysning, endvidere Sorø Akademis overordentlig hjælp
somme og elskværdige Bibliotekar, Hr. Lektor Glahn og
i Særdeleshed min Onkel, Teaterhistorikeren Hr. Robert
Neiiendam.
Det ret store Biblioteksarbejde er blevet mig meget let
tet ved den imødekommende Forståelse, jeg altid har truf
fet hos Universitetsbibliotekets Personale, som jeg skylder
min forbindtligste Tak.
Endelig retter jeg en Tak til Selskabet for Danmarks
Kirkehistorie, fordi min Bog har fundet Optagelse iblandt
dets Skrifter.
Collegium Mediceum, 1. Februar 1922.

Forfatteren,

INDLEDNING
det almindelige Omdømme betegnes det 18. Århun

Idrede som Rationalismens Århundrede. Med dette
Navn er på Forhånd Tendensen givet for Bedømmelsen af
denne Tidsperiodes Indhold. Man forbinder dermed
umiddelbart Forestillingen om en negativ-kritisk Udhu
ling af det kristelige Trosindhold og en fornuftmæssigspidsborgerlig Relativering af det kristelige Livs Spæn
ding mellem Ideal og Empiri. Det er derfor gennemgå
ende ingen gunstig Dom, der af Kirkehistorikerne er fæl
det over det 18. Århundredes Oplysning. Dette gælder
såvel de store tyske Fremstillinger af Gass (Geschiohte der
prot. Dogmatik I—IV, 1854—67), Frank (Geschichte der
prot. Theologie I—IV, 1862—1905, Bind IV ved Loesche,
for denne Undersøgelse er navnlig Bind III (Leipzig 1875)
vigtig) og Hase (Kirchengeschichte 1886) som de hjemlige
danske, Helveg (Kirkehistorie I—II, 1857—83, heri sær
ligt II, 120—325), Rønning (Rationalismens Tidsalder, I—
III, 1886—1899) og£. Koch (Oplysningstiden 1914—15). Fæl
les for de tre store tyske Fremstillinger er, at de mangler
en gennemført Adskillelse mellem den historiske Dom og
den teologisk dogmatiske Vurdering af Oplysningen. Ofte
er Dommen over Oplysningsbevægeisens religiøse Mang
ler, som i deres ultrerede Former lå klart for Dagen, blevet
traditionsbestemt. Man var kommet Tiden for lidt på Af
stand til at kunne dømme ganske nøgternt om den, fordi
man endnu stærkt mindedes dens banale Eftervirkninger
i Vulgærrationalismens bibelkritiske Exegese. Men de tre
Fremstillinger viser en gradvis fremadskridende Evne og
Vilje til en retfærdig Bedømmelse af Oplysningstiden,
hvad der også blev muliggjort ved, at man kom Tiden
mere på Afstand. Fremstillingen hos Gass er i Alminde
lighed karakteriseret ved en bred, noget trættende Mono-
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Tidligere Fremstillinger.

toni, men af hele Værket er sikkert Oplysningstiden blevet
det ugunstigst behandlede Afsnit; den er i hvert Fald det
svageste Afsnit i hans Fremstilling, og det, der er mest
traditionsbundet bedømt. Endnu stærkere træder den dog
matiske Dom i Forgrunden hos Frank. For ham er Op
lysningen det uhistoriske Århundrede (III, 81 f), som er
skildret uden Sympati og uden Forståelse for dets Frisk
hed og Selvstændighed. Derimod er Oplysningens histo
riske Indhold og Rækkevidde skildret bedre og udførligere
end hos Gass. Hases Fremstilling er smuk og harmonisk.
Styrken hos Hase er Personlighedskarakteristik og Per
sonlighedsanalyse. Men det biografiske Materiale er der
ved blevet så dominerende, at en sammenhængende, karak
teriserende Skildring af Tidens åndelige Fysiognomi ikke
er kommet til sin Ret. Af disse tre tyske Hovedfremstil
linger er Hases dog den mest sympatetiske og afrundede.
Hvad de danske Fremstillinger angår, trænger selvsagt
Helvegs Arbejde, alene på Grund af dets Alder, til at af
løses af en moderne Fremstilling, der vil udnytte og meto
disk bearbejde det foreliggende store Kildemateriale.
Styrken i Helvegs Skildring af Oplysningen ligger i hans
Forståelse for Oplysningens fremmede Oprindelse, men
en nærmere Påvisning af, i hvilken Grad den danske Op
lysning har været afhængig af de udenlandske Strømnin
ger, mangler ganske. Dette er vel i højere Grad Tilfældet
med Rønnings Arbejde, i hvilket der dog er taget et en
sidigt Hensyn til engelske, alment literære Påvirkninger.
Rønnings Fremstilling er et stort, fortællende Samlerar
bejde, ræsonnerende i sin Form og uklart med Hensyn til
sin Metode. Relativt det bedste af de foreliggende Arbej
der er utvivlsomt Kochs, idet det var forberedt gennem
mange År ved en Række forudgående Afhandlinger i
Kirkehistoriske Samlinger1). Forfatterens Styrke er hans
sunde common sense; det er på mange Måder et flittigt
Arkivarbejde, om end ikke uden Fejl. Dets Emnevalg er
desværre præget af Spredthed og Tilfældighed, men dets
Hovedmangel er, at den tyske literære og teologiske På
virkning ganske er ladet ude af Syne. Fælles for disse tre
!) Kh. S. 3. R. II 238 f, V 54 f, 4. R. II 369 f, 5. R. III 359 f.
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danske Arbejder er deres skarpe Blik for Oplysningens
negative Sider, men en tilsvarende manglende Anerken
delse af dens positive. Deres Fremstillinger giver Udtryk
for en Miskendelse af Oplysningens forberedende Karak
ter. Først en senere Tid har kunnet verificere Resulta
terne mere objektivt end det den Gang var muligt med
nye og uprøvede Metoder. Deres Vurdering af Oplysnin
gens Indhold er hovedsagelig sket ud fra en senere Tids
ofte dogmatisk bestemte Kristendomsopfattelse. Og ende
lig har ingen af dem, trods deres Benyttelse af Ordet Ra
tionalisme, formået at give en metodisk klar Bestemmelse
af dennes Væsen og Indhold. Denne Mangel træder klart
for Dagen ved Overgangen til Behandlingen af Kants Idea
lisme. — Roligt og sagligt har på dansk Grund kun
Præsten Albert Jantzen i sine nøjagtige Monografier i
Brickas Lexikon og enkelte Recensioner i Historisk Tids
skrift givet spredte Bidrag til en objektiv-anerkendende
Bedømmelse af Oplysningens Væsen. Som den omhyggeligé og flittige Samler, han var, må det i høj Grad be
klages, at han ingen sammenhængende Fremstilling fik
udgivet2).
Ved Bearbejdelsen af det historisk bærende Grundlag
for den moderne Kulturvidenskab og herunder også den
histor isk-teologiske Forskning, er man Gang efter Gang
standset ved Oplysningen som den frigørende, banebry
dende Epoke. Dette har ført til den oppositionelt modsatte
Vurdering af den tidligere: Oplysningen, som en blot ned
brydende Magt, skarpest udtrykt af Koch i et Ungdoms
skrift, hvor han karakteriserede Oplysningen som fuld
stændig manglende Tro på det ideelle3).
Denne nye Bedømmelse, der som en Reaktion overfor
den forudgående rammer ligeså højt over Målet, som den
tidligere gik under, har kun Blik for Oplysningens positive
Sider og har hidtil fundet sin fornemste Talsmand i den
religionshistoriske Skoles første Systematiker, Ernst
2) Jvf. H. T. 5. R. III 267 ff. Pli. T. 7. R. II 314.
3) Koch: Balle (S. 46), jvf. Forf.s senere Bedømmelse: En
gammel Præsts Erindringer, 164 (jvf. tilsvarende skarpt:
Schebel i Dansk Månedsskrift 1868, 2., 181 f, Nygård: Kristen
liv i Danmark, 1897, 103 f).
2
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Ernst Troeltsch’s Bedømmelse af Oplysningstiden.

Troeltsch*). Trods denne Teologs varmeste Anerkendelse
af Calvinismen, måtte Sympatien for Oplysningen på For
hånd være vakt ved denne Bevægelses Kritik af den histo
riske og dogmatiske Overlevering, ved dens høje Vurde
ring af selvstændig Undersøgelse og ved dens Antecipation af moderne Forskningsemner og Resultater. Med
denne Nyvurdering er Stødet givet til at tage Oplysningens
Værdi, Væsen og Udstrækning op på ganske ny Måde i
Forståelse af, at her foreligger et ganske selvstændigt, ind
gribende Fænomen, der hverken kan negligeres eller un
dervurderes ud fra tidligere Fordomme. På tysk Grund
har dette ført til den almindelige Anerkendelse af Umu
ligheden i at fælde en samlende Dom over Oplysningsbe»vægelsen, førend et indgaaende lokalhistorisk Materiale
er skaffet til Veje. Når et sådant er bragt for Dagen, vil
det danne et nødvendigt Korrektiv til Troeltsch’s mere
systematiske end historiske Bedømmelse.
Nærværende Arbejde er ikke en Fremstilling af den
samlede franske, engelske eller hallensisk-berlinske Op
lysning5). Det er det kun, forsåvidt disse Strømninger har
4) Kultur der Gegenwart 1906 (2. Opl. 1909). Afhandlingerne
i Herzogs Realencyclop (3. Udg.): Aufklärung, Deutscher
Idealismus og Deismus. Troeltschs Påvisning af Oplysningens
omspændende moderne Problemforståelse som Indledning til
den egentlig nye Tid, gælder også hans egne Ideer, som alle
står under Indflydelse af hans Arbejde med Oplysningen.
(Denne Sammenhæng mellem Troeltsch og Oplysningen er
kun lige strejfet i Th. Kaftans kritiske Studie over Troeltsch,
1912; 16, 44). Dette gælder både det religionshistoriske Ind
slag, Perfektibilitetsteorien systematiseret gennem den senere
Udviklingslære (og dermed Bestridelsen af Kristendommens
Absoluthed), Akkommodationstanken (Die Absolutheit des
Christentums IX), den varme Sympati for Sekterne (Troeltsch:
Gesammelte Schriften I 1912 (uforandret Optryk 1919)
382, 423 f, 426), den intellektualistisk bestemte Missions
interesse (Samme II 796 f, 800 f) og frem for alt Kristendom
mens Rationalisering. Jvf. Diltheys Spørgsmål: »Ob wir
nicht manches von dem zurückholen müssen, was wir von
den Idealen der Aufklärung aufgegeben haben?« (Dilthey:
Das Erlebnis und die Dichtung. 1921; 174).
5) Den franske Indflydelse giver udover Rousseau intet
selvstændigt Bidrag til Forståelsen af Tidsstrømningeme.
Dens Kirke- og Kristendomsangreb er enten deistiske og en
Genoptagelse af den engelske Deismes Ideer, og som sådanne
formidles de i deres stereotype Form for Danmarks Vedkom
mende over den tyske Populærfilosofi, eller de er materiali
stiske Konsekvenser af Hobbes sensualistiske Indflydelse. De
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Betydning for Forståelsen af dein danske Oplysnings di
rekte Afhængighed af forudgående franske, engelske og
navnlig tyske Forbilleder. Derfor er de af den samlede
Oplysnings Teologer og Prædikanter, som har været uden
Indflydelse på dansk Teologi og Kirkeliv, forbigået. Med
Vilje er det mangetydige Ord, Rationalisme, for at undgå
al Uklarhed, først benyttet i Tidsrummet fra Kants Op
træden. Med Kant indføres Rationalismen i egentlig For
stand: Fornuften som det højeste Kriterium på filosofisk
og religiøst Område6).
Fremstilingens Vanskelighed beror paa Stoffets Mangeartethed og Forskellighed. Opgaven er at lade Påvisnin
gen af de gensidigt afhængige Åndsstrømninger i tysk
dansk Filosofi og Teologi være Forudsætningen for For
ståelsen af Biografien. Dette er kun muligt, hvis den bio
grafisk behandlede Person optager og formidler de ude
fra kommende Åndsstrømninger. Men dette er i højeste
Grad Tilfældet med Christian Bastholm. I hans Person og
Udvikling finder vi det klareste Udtryk for den tysk
danske Oplysning, for hvilken han i sin Samtid var den
mest fremragende og betydelige Repræsentant. Hans Liv
er Oplysningens, hans Udvikling dens. Hans Standpunk
ter strækker sig fra konservativ Wolffianisme over Neologi
til Populærfilosofiens Deisme. Hans Betydning ligger ikke
i selvstændige, nyskabend o filosofisk-teologiske Tanker,
men i at omplante en modificeret tysk Oplysningsteologi
og Opbyggelsesliteratur, som passede indenfor danske
Rammer.
Det foreliggende biografiske Kildemateriale har kun
været ringe. Trods forgrenede Efterforskninger ad privat
som ad offentlig Vej, såvel i vore Biblioteker og Arkiver
som i Gottingen, Wolfenbuttel og Weimar, er det ikke
lykkedes mig at fremdrage noget egentligt biografisk Kil
demateriale. Bastholms egne Selvbiografier (Vita i Aner i så Tilfælde beslægtet med Wolfenbüttlerfragmentemes
Angreb og kom i Danmark kun virkelig kraftigt til Orde en
ringe Tid i 90emes Krise, hvor de populariseredes i Tidsskriftsliteraturen (Jvf. Hettner: Geschichte der französischen
Litt, im 18. Jahr. 1865 (2. Opi.) 542 ff).
6) Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft
(Udg. 1794) 231. 255.
2
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ledning af Doktorpromotionen, Aota academica 1774 og
Lahdes Samlinger 5, Kbhvn. 1806, 5—64) indskrænker sig
hovedsagelig til en Genfortælling af hans Bøger og vigtig
ste biografiske Data, men er uden Tidsbaggrund. Det
samme gælder Jens Møllers Tale over ham, forelæst efter
hans Død i Videnskabernes Selskab (Teol. Bibi. 1819, XVI),
og som gav Anledning til G. L. Badens skarpe Stridsskrift:
Den forevigede Gonfess. Bastholms Ære som Menneske,
som Geistlig og som Lærer, et uimodsigeligt Vidnesbyrd
om den personlige og saglige Spænding mellem Balle og
Bastholm. Et bedre Forsøg på en Personlighedskarakteri
stik har Schebel givet i sin Afhandling »Balle og Bast
holm« (Dansk Månedsskrift 1868, 2.), men den korte Frem
stilling har umuliggjort en udførlig Benyttelse af Kilderne.
Udover disse tre biografiske Afhandlinger foreligger intet
selvstændigt biografisk Bidrag til Bastholms Liv.
Det er mit Håb, at nærværende Fremstilling både må
kunne bidrage til en bedre Forståelse af og større Interesse
for dette også for vor Kirke så betydningsfulde og kritiske
Tidsafsnit.

KAPITEL I.

§ 1. Pietismen som Baggrund for Oplysningen.
Pietismen var for det kirkelige Liv kommet som en
frisk og fornyende Bevægelse. Den havde over for Ortodoxiens ofte meget ensidige Betoning af den rette Lære
krævet det kristne Liv i dets aktive Fromhed som det pri
mære. Den havde betonet den religiøse Føleilse på en gan
ske ny Måde, og den havde skabt et Opsving ikke alene i
det religiøse Liv, men også i det kulturelle. Med Halle
som Centrum var der på vidt forskellige Områder frem
vokset et organiseret og vidtstrakt Kærlighedsarbejde, hvis
Mål både var en indre og ydre Mission.
Men da Pietismen, som den førende og anerkendte Be
vægelse, havde indtaget Ortodoxiens Højsæde, havde dan
net System og var blevet toneangivende, oprandt dens
kritiske Tid, Decenniet 1720—30. Når den da i det følgende
Tiår faktisk var en stagneret Retning, der var på Retur,
skyldtes det ikke blot, at dens ledende Mænd var døde1),
og ingen yngre formåede at fortsætte Arbejdet. Men selv
om Pietismen var begyndt med at betone en levende Kir
kelighed, var den endt med at indsnævre Menighedsbe
grebet til kun at gælde ecclesiolæ, hvorved der kun skab
tes et aktivt Mindretal, der som ofte selvbevidst følte sig
udstyret med religiøse Prærcgativer. Den organiserede, ak
tive Fromhed, der kendetegnede de hernhuttiske Kredse,
kom ikke frem i Pietismen.
x) Spener d. 1705, Francke d. 1727, Paul Anton d. 1730,
Rambach drog til Giessen 1731, Breithaupt d. 1732. G. A.
Francke var ganske ubetydelig (Kh. S. 5. R. V 514), og hver
ken Joh. Heinrich Michaelis (d. 1738) eller Joachim Lange
(d. 1744) kunde opretholde Universitetets Anseelse. (Jvf. Lan
ges Klage Kh. S. 4. R. I 185).
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Dertil kom en Ensidighed i Betragtningen af den re
ligiøse Udvikling, som efterhånden blev til en skematisk
Metodisme, der strakte sig fra Barneårene og fortsattes
Livet igennem. Der blev ikke alene givet pedantisk-minutiøse Regler for Børnenes Leg og størst mulige Afspærring
fra Omverdenen, men der stilledes også Krav til de unge
om at have gennemgået en bestemt Bodskamp2). Når Pie
tismen, hvor den formåede det, greb til de gamle Tvangs
midler, som den selv i Ortodoxiens Tid havde fordømt, var
dette et Vidnesbyrd om, i hvor ringe Grad den formåede
at respektere de individuelle Anlæg og deres naturlige
Udfoldelse. Gennem sin Tvangspraksis, hvad enten denne
nu var af indre eller ydre Art, skabte den Mulighed for
et Hykleri, der for dem, der tog Del deri, kun betød et
maskeret Frafald, der ofte medførte Bitterhed og Umorali
tet, og for udenforstående virkede frastødende og forarge
ligt3).
Endelig beredte Pietismen sig sin egen Undergang ved
sin suveræne Tilsidesættelse af videnskabeligt Arbejde,
idet den ikke skelnede mellem den begrebsmæssige For
mulering af den videnskabelige Sandhed, som hører det
akademiske Kateder til, og den homiletiske Tekstbehand
ling, der hører hjemme på Prædikestolen. Videnskabeligt
Arbejde — og herunder navnlig Teologiens — fik kun
Betydning under Opbyggelsens Synspunkt4). Den menne2) Hase: Kirchengeschichte 1892 III, 2, 1, S. 27, 29, 89, 250 f.
Tholuck: Geschichte des Rationalismus 1865, 40. Struensee’s
Bekehrungsgeschichte v. Munter 128, 139. Hwiids Rejsedag
bog 1787, 100. Göckingk: Fr. Nicolais Leben 1820, 6, 10, 17.
Semier: Lebensbeschreibung 1781—82 I 47 f, 57 f, 61. Michae
lis: Lebensbeschreibung 1793,4,10. — Det var heroverfor, Spalding tog til Orde i »Die Gedanken über den Werth der Ge
fühl in dem Christenthum«. S.’s Lebensbeschreibung 59 f,
Indledn. til Horst Stephans Udgave af Spaldings »Bestim
mung des Menschen« 1908, 8. Paul Drews: Der evangelische
Geistliche in der deutschen Vergangenheit. Jena 1905; 108,
114, 118.
3) Jvf. Bruno Bauer: Geschichte der Politik, Cultur u. Auf
klärung d. 18. Jahrh. I 1843, 170—171.
4) Karl Biedermann: Deutschland im achzehnten Jahrhun
dert (1854—80) II, 1, 413. Tholuck a. S. 17, Hase III, 2, 1, 27,
Brun: Oplysningens Tidsalder. Chria. 1886, 192. Horst Ste
phan: Der Pietismus als Träger des Fortschritts, 1908, 35.
Jvf. Holbergs 228 Epistel. Bruuns Udg. III 170.
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skelige Fornuft fik ingen som helst selvstændig Betyd
ning; den var en Fjende af Guds Rige. Når Struensee, der
selv var opdraget i et decideret Pietisthjem, således i sit
Fængsel siger til Munter: »Jeg havde ellers altid troet, at
Kristendommen var en Sag, hvorved man maatte frasige
sig al Fornuft«5), rammer han Hovedet på Sømmet, idet
han klart udtrykker den pietistiske Opfattelse af Forhol
det mellem Fornuft og Åbenbaring.
Skabte Pietismen sig således ingen Fremtid hos den
akademiske Ungdom, ja, stødte endog de ældre over mod
den ny Tid (således Baumgarten i Halle og Reinbeck i
Berlin), formåede den heller ikke at fastholde de brede
Lag på Grund af sin Pessimisme. Ved Oplysningstidens
Frembrud, i videnskabelig Henseende overlegent udrustet
og hvad det folkelige angår optimistisk præget, måtte den
dukke sig i Kampen. Men dens betydeligste Arbejde var
gjort, da den var Oppositionsparti og kort efter, at den
havde sejret6).
§ 2. Oplysningens Karakteristik,
Det 18. Århundredes Oplysnng er en vid Kulturbe
vægelse. Dens Opgave er at frigøre det nyligt opdagede
Menneskes naturlige Kræfter i den størst mulige Udstræk
ning. Forsåvidt er den en revolutionerende Bevægelse,
idet den rejser sig mod enhver Autoritet, der vil spærre
den Vejen, og kun lader det sidste Tyngdepunkt for al
Erkendelse være det naturlige Menneskes sunde Forstand.
Hvor forskellig end den engelske Deisme, den franske Ma
terialisme og den tyske Oplysningsfilosofi indbyrdes er
fra hinanden, har de dog alle det tilfælles, at de vil gøre
Modstand mod enhver autoritativ Censur over den frie
Tænkning7).
Oplysningens Udspring er den førreformatoriske Hu
manisme med dens Interesse for Oldtidens rene, ophøjede
5) Bekehrungsgeschichte 110, jvf. Gockingk: Fr. Nicolais
Leben 10.
«) Jvf. Koch: Chr. VI’s Historie 198.
7) Jvf. Kaftan: Die Wahrheit der christl. Rel. Basel 1888,
184. Dilthey: Anf. S. 151.
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Tænkning. Denne Linie træder stærkt frem i Oplysnin
gens kristelige Form med sin Lovprisning af Livets har
moniske Udfoldelse, Døden som den store Hvile og den
følgende Tilværelses Glæde, Beskrivelser, der mere er i
Slægt med det græske Elysium, end den bibelske Salig
hed. Dens Ideal er Humanitet og Tolerance, og i Gennem
førelsen heraf er den ofte blevet abstrakt i sin Form og
sit Indhold, fordi den i Glæde over sin nyskabende Magt
på alle Områder (Naturvidenskab, Naturret, naturlig Re
ligion og Moral, Religionshistorie og Religionsvidenskab
på Baggrund af den nyopdagede Verden)8) har ment at
kunne overskære Forbindelsen med Fortiden og bygge
forfra på ganske ny Grund. Men modsat Renæssancen er
Oplysningen absolut demokratisk og ulatinsk populær i
sin Form og sit Indhold9).
Dens historiske Baggrund er Holland, hvis liberale
Teologi og Handelssamkvem med fremmede Lande gav
Anledning til Problemet om Kristendommens Absoluthed
og den verdslige Kulturs Selvstændighed. Dens egentlige
Program er udformet i England i den deistiske Konfes
sion: Gud, Dyd og Udødelighed, og herfra er den gået
over Frankrig, Tyskland og Norden og har i sin verdslige
Form skabt en oplyst Kultur, i sin kirkelige en apologtiskpsykologisk Trosopfattelse. Den bygger på Ruinerne af
den passive protestantisk-pessimistiske Ortodoxi, med hvis
Intellektualisme den er beslægtet19), og den rejser sig mod
subjektive Vækkelsesretninger, forsåvidt som disse er for
nuftsky, mystisk prægede og vil båndlægge den enkelte i
Systemet. Men den drager samtidig Konsekvenserne af
8) Troeltsch: Preuss. Jahrbücher 1903, Bind 114, 41.
9) Jvf. Tegners rigtige Karakteristik 1817. Kyrkohist. Års
skrift 1916, 116.
10) Hos Gerhard anerkendes en fornuftmæssig filosofisk Er
kendelse, der kan støtte Åbenbaringen, men uden hvilken Åb.
står lige fast. Åbenbaringen trænger ikke til den filosofiske
Erkendelse, men omvendt trænger denne til Berigtigelse og
Fuldendelse af Åbenbaringen. Troeltsch: Vernunft u. Offen
barung bei Gerhard und Melanchthon 1891, 99. Troeltsch har
senere indrømmet, at han ved Affattelsen af dette Skrift ikke
har kendt den teologiske Traditions Ligestilling af Dekalog
og Fornuftlov således, som den også findes hos Luther, og
ført den for meget tilbage til Melanchthon (Gesamm. Sehr. I,
494, Note 225). Jvf. samme I 874, Note 479.
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Vækkelsesretningørne, som har frigjort Følelsen og opstil
let den som Hovedorganet for det kristne Liv, idet Oplys
ningen frigør Tanken og giver den en lignende Vurdering.
Dens Parole er sapere aude, det vil sige, Mennesket må
træde ud af sin selvforskyldte Umyndighedstilstand og
vinde en kritisk Selvstændighed11). Oplysningen er en mo
nistisk Bevægelse, idet den både i Dogmatikken skyder
Tanken om en ond Magt tilbage for at samle det religiøse
Liv og Verdensanskuelsen i Gud, som eneste og stærkeste
Årsag, og i Etikken, uden at tage Hensyn til adiafora, sam
mensmelter Religion og Kultur. Ved den stærkt spændte
Energi og ubundne Frihedsfølelse, hvormed den gennem
fører sine Undersøgelser uanset Autoritet og Tradition,
har den givet et nyt Grundlag for al moderne Videnskab.
På teologisk Område har den forudgrebet så godt som alle
Spørgsmål, der er fremme i moderne Tid12). Den kritiske
Revision af den nedarvede Dogmatik betød ikke en For
nægtelse af Troen, men er Udtryk for Menneskets Myndiggørelse, idet det hæver sig op over Autoritetstroen til selv
stændig Indsigt. I Troens Interesse vender Oplysningen
sig derfor netop også mod den franske Materialisme.
Som Oplysningen vilde omspænde Verdenslivet i dets
Helhed, vilde den også nå ud til alle Samfundsklasser.
Den vilde lære dem alle at se Mennesket, såvel i dets Li
denhed som i dets Storhed. Af dette Syn måtte på én
Gang følge en Følelse af Ydmyghed og Storhed, hvad der
mætter Tiden med en Følelse af Religiøsitet. Heri har
Troeltsch Ret. Men denne Følelse lader ogsaa Rum for
en uendelig Sprængkraft, der tilsigter Menneskets Friu) Kant i »Berliner Monatschrift«, December, 1784, 481. Jvf.
samme: Religion innerhalb (1794) 275. Hos Mendelssohn be
stemmes Oplysningen som en Del af Dannelsen, hvad der viser
dens universelle Kultursammenhæng. Den forholder sig til
Kultur som Teori til Praksis, som Erkendelse til Sædelighed,
som Kritik til Virtuositet. (Schriften, Leipzig 1843, III 400
parallel med hans Afhandling i »Berliner Monatschrift«, Sept.
1784, 194 ff: »Ueber die Frage: wass heisst aufklären«).
12) Troeltsch: »Überall neue Probleme, überall neue Richt
linien des Gedankens«. Kultur der Gegenwart 1906, 377.
Nitzsch: Jahrbücher für prot. Theologie 1875, 41 f. Jvfr. Theol.
Litt. Zeit. 1906, Spalte 145. — Fr. Nielsen: Kirkehistorie II,
2 v. Ammundsen 37 f.
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gørelse13). Og forsåvidt Teologien var den omfattende Au
toritet, Frigørelsen måtte støde imod, så snart den be
gyndte at virke, var Kampsitillingen dermed givet I Kir
kens Apologi for sit Trosindhold udvikledes så en naturlig
Moral og Religion ved Siden af den åbenbarede. Derved
rakte Kirken, om end ubevidst, Angriberne et farligt
Våben, idet de lod den åbenbarede Religion ude af Be
tragtning for at blive stående ved den naturlige.
Således kommer det 18. Århundredes Slutning, efter
det enthusiastiske Opsving, der var sket med Pietismen,
og som blev efterfulgt af den begejstrede Oplysning, til at
betegne en stejl Nedgang i det kirkelige Liv.

KAPITEL II.
Den engelske Deisme og den apologetiske
Kontrabevægelse.
Den historiske Deisme er den antikirkelige, frireligiøse
Bevægelse, som i det 17. Århundrede søger bagom Kirkens
Dogmer tilbage til en formentlig oprindelig Kristendom,
hvis Indhold indskrænkes til få, for enhver Religion al
mengyldige Sætninger.
Deismen er Oplysningens religionsfilosofiske Program.
Dens Baggrund er de voldsomme Religionskonflikter, der
som en Slags Reaktion omsider fremkaldte en kirkelig og
religiøs Interesseafslappelse. — På den ene Side stod Høj
kirkens Byzantinisme, hvor et ydre, middelalderligt præ
get Kultsystem kunde opretholdes uden personlig Trosoverbevisning hos de enkelte Medlemmer. Ved Karl den
IPs Ankomst 1660 og den påfølgende reaktionære Restau
ration, blev den yderligere styrket. På den anden Side
stod Presbyterianismen, som betragtede sin egen Menig
hedsdannelse som Guds Kirke, og som et Udtryk for Kir13) Troeltsch: Vernunft u. Offenb. 88, Note 2.
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kemagtens og Troens Enhed krævede ubetinget Under
kastelse under Synodaldekreterne. I Gromwells Person
var en højt spændt, ildfuld Religiøsitet forenet med de
skarpest mulige etiske Krav, der udelukkede alle adiafora.
Hans individuelt prægede Protektorat stod og faldt med
ham selv (1658). Dertil kom en Række højst forskellig
artede Sekter, der dog alle sigtede mod et statsligt eller
kirkeligt Anarki; deres Karakterpræg var en individuali
stisk Fanatisme, der næredes af Syner og Varsler.
I de øvre Lag vendte man sig bort fra alle disse tilsyne
ladende endeløse og ufrugtbare kirkeligt-religiøse Stridig
heder, hvor politiske Hensyn ofte spillede en afgørende
Rolle1). En voksende Trang til Frigørelse blev understøt
tet af den nye Naturvidenskab, der igennem populære
Eksperimenter, navnlig i højere Kredse, gik over til at
blive Allemandsejendom. Vel prætenderede de naturvi
denskabelige Undersøgelser så lidt som deres Resultater
at være kirkefjendske, selvom de betragtedes således fra
Kirkens Side og derfor skarpt bekæmpedes som Indgreb
i Kirkens Tro og Ret2), men gennem Newtons (d. 1727)
Optagelse af Kopernicus’, Brunos og Galilæis Principper
og den videnskabelige Anvendelse, han i Gravitationsprin
cippet som Enhedslov gav dem, rejstes Spørgsmålet om det
nye Verdensbillede og Bibelens Autoritet.
Hånd i Hånd med Naturvidenskaben gik Filosofien3).
Den empiristiske Karakter, Bacon (d. 1626) havde påtrykt
de filosofiske Undersøgelser, havde rejst Kravet om Viden
skabens Praktik. Bacon tænkte sig, at den alvorlige Tænk
ning måtte føre til Gud, fordi den i sidste Instans måtte
blive religiøs bestemt, men han gennemførte samtidig
Tanken om en dobbelt Sandhed. Teologi og Filosofi må
holdes hver for sig. At søge Teologien i Filosofien er at
søge de levende blandt de døde. Og omvendt er det at
søge Filosofien i Teologien intet andet end at søge de døde
blandt de levende.
*) Jvf. Lechler: Geschichte des englischen Deismus 1841, 58.
2) Træffende Eksempler hos White: A History of the war
fare of science with theology in Christendom I 121 ff.
3) Jvf. Harald Høffding: Den nyere Filosofis Historie I,
416. Brun: Oplysningens Tidsalder, Chria. 1886, 10.
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Dertil kom det Tilskud til en kritisk Religionsforsk
ning, der skyldtes Holland og Frankrig (Arminianismen,
Socinianismen, Spinoza (Tractatus theologico-politicus
1670) og Bayle (Dictionaire 1695—97))4). Ikke alene stil
les der gennem Bayle Krav om en Revision af den over
leverede Dogmatik (Arvesynden, Syndefaldet, Hedninger
nes Fordømmelse), men nye kritiske Forskningsmetoder
trænger sig frem. Dette gælder en metodisk anlagt Hi
storieforskning, en begyndende Sprogforskning, der gav
den Idé Grundstødet, at Hebraisk skulde være det ældste
Sprog5), en Skriftfortolkning, der grundes på filologiske
Principper, og et Kendskab til fremmede Religioner, der
gennem Handel og Koloniarbejde bringer de fjerne Folke
slag nær. Gennem de moralske og religiøse Anlæg, man
ikke havde ventet at finde hos hedenske Folk, og gennem
de Ligheder, man fandt mellem den naturlige og over
naturlige Åbenbaring, fremkom en ganske ny Disciplin,
Religionshistorie, som hurtigt populariseredes, og som af
Kirkens Modstandere kunde bruges til at relativere Åben
baringsindholdet6).
Endelig kan man ikke være blind for, at Oppositionen
fik Vind i Sejlene ved de dogmatiske Skranker, der ved
enhver mere omfattende og betydningsfuld Lovgivning
var sat for Trosfriheden Med disse åndelige og naturlige
Områder, var Skolastiken i kirkelig og retslig Forstand
fuldendt og afsluttet.
På Baggrund af de endeløse dogmatiske og kirkepoli
tiske Stridigheder søgte man nu et Grundlag for Fred og
Enighed.
Reformationen havde brudt med den romerske Kirkes
Autoritet. Det protestantiske Standpunkt var, at Bibelen
måtte være Grundlaget for Religion og Moral (Ghillingworth). Hobbes var gået et Skridt videre og havde krævet
Bibelen underkastet Historiens og Fornuftens Kritik7).
Men Deismen vilde et Skridt videre endnu. Den vilde
4) Bayles Dictionaire på Engelsk 1709 og 1734.
5) White: Anf. S. II 179 ff, 189.
G) J. Oskar Andersen i Kl. N. Art. Supranaturalisme IV,
413, Spalte 2.
7) Leviathan. Kap. 33.
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ikke alene bag om Lavkirke og Højkirke, Dissenters og
Puritanere, Revolution og Restauration, men bort fra et
hvert Præsteherredømme og enhver dogmatisk Autoritetsplan. Den vilde tilbage til »human nature« for at finde
»the common beliefs of men«8). Grundlaget for den var
en interkonfessionel, abstrakt Moral og Religiøsitet. Deis
men vilde skabe en kosmopolitisk-moralfilosofisk Konfes
sion, der var religiøst belyst. Den kastede Problemerne i
lettilgængelig Form ind for Folkets lydhøre Forum, og
var for så vidt demokratisk. Dens Mål var at omfatte det
størst mulige Antal Tilhængere, og man kan kalde den en
extrem Lalitudinarisme8}. Så lidt som den var grundig
i sine Undersøgelser, var den skarp i sine Begrebsbestem
melser10). Den skelnede ikke mellem Kristendom og Kirke,
mellem Religion og Konfession. Den kunde være let og
overfladisk, satirisk og abstrakt (Shaftesbury i »Charac
teristics«11). Gennemgående var den uhistorisk og agita
torisk. Den rettede sin Brod mod det Bedrag, godtroende
Folk så skammeligt havde været udsat for fra Kirkens
Side, hvor Protestantismens Præstebedrag og Hykleri vær
digt havde fortsat Pavekirkens Forvanskninger (Anthony
Gollins). Ved Kirkens Sækularisation var Hovedforfalsk
ningen sket. I Statskirken havde Præsterne haft en vid
Tumleplads for deres Ærgerrighed, Havesyge, Ufordrage
lighed og Uærlighed.
Deismen stiller sig til at begynde med afvisende overfor
dogmatiske Formuleringer. Den går derfra over i sin
næste Fase, idet den kræver en Afskaffelse af den histo
riske Kristendom som unødvendig. Den viser hen til de
fælles religiøse Ideer, som alle Mennesker overalt i lige
Grad skal have været og er i Besiddelse af. Den vil så
ledes ingenlunde være gudløs. Den vil i lige Grad kæmpe
mod den irrationelle Kirkelære og Ateisme for en ra
tionel Teologi.
8) Overton & Relton: The english Church from the accession of George I to the end of the eighteenth Century (1714—
1800). London 1906, 35.
9) W. Gass: Geschichte der prot. Dogmatik III 1862, 332 f.
10) Modsat Brun: Oplysningen 40. Jvf. Leslie Stephen: History of the english Thought in the 18. Century (I—II London
1876) I 86. 89.
“) Lechler 243 f.
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Formuleringen af dens Program er givet af Herbert af
Cherbury (d. 1648)12). Hos ham er det sammenfattet i føl
gende Punkter: I. Esse supremum aliqvod numen. II.
Supremum illud numen debere coli. III. Virtutem cum
pietate conjunctam præcipuam partern divini cultus habi
tam esse et semper fuisse. IV. Horrorem scelerum hominum animis semper insedisse. V. Esse præmium vel
poenam post hane vitam13).
Her er altså opstillet en Generalnævner for alle Reli
gioner. De fem Sætninger er Kærnen af deres Væsen, idet
hermed Religionen i dens sande Skikkelse, Naturreli
gionen selv, er udtrykt med Hensyn til sit Indhold. Men
neskene er oprindelig begyndt med denne Religion, som
udtrykker et højt Standpunkt, og Udviklingens Mål er
over Frafaldet at lede dem tilbage til den igen. Kristen
dommen, som vil oprette Naturreligionen, er selv et Led i
Religionernes Udviklingskæde og kan derfor med Hen
blik på dens Oprindelse let og naturligt forklares. Hvad
selve Åbenbaringens Vidnesbyrd angår, må det efter Her
berts Mening stå tilbage for, hvad vor egen Fornuft kan
sige os. Det må efter dets Betydning vurderes individuelt.
I Tidens Løb simplificeredes Herberts Program til den
bevingede Bekendelse: Gud, Dyd og Udødelighed. Det re
ligiøse Grunddogme i Deismen blev Skabelsen. Gud er
Skaberen og Dommeren, som kræver Lydighed, et Krav,
som navnlig betones stærkt hos Hobbes. Således er mo
ralsk intellektuelle Synspunkter blevet de fremherskende.
Fandt den naturlige Religion sit Program udtrykt hos
Herbert, blev det Toland (d. 1722), der førte Apologien for
det14). I det voldsomt omdebatterede Skrift Chrislianity
12) De veritate, prout distingvitur a Revelatione, a Verisimili, a Possibili et a Falso, Paris 1624. — De religione gentilium, London 1645 og Amsterdam 1663. Sidste Udgave er fuld
stændig. — De causis errorum (1656). Rémusat i Revue des
deux mondes 1854, 718; Lechler 26 ff.
13) De religione gentilium, Udgaven 1663; 210, 218; jvf. Le
lands overordentlig instruktive Brev i View of the principal
deistical writers I, 1754. 1—39. Guttier: H. von Cherbury 1897,
103 f.
14) Lechler 180 ff; Leslie Stephen I 101 f. Zschamacks Ud
gave af Tolands Skrift, Indledn. 14, 38, 50 f.
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not mysterious (1696)15) vilde han fremstille den ægte Kri
stendom, som Modstanderne ikke skulde spotte, en mysteriefri og antiskolastisk Kristendom.
Titlen angiver klart Skriftets Mål. Toland vil hævde
Fornuftens Autonomi og dens Ligestilling med Åbenba
ringen. I sit Defensorat for Fornuftens Ret falder det ham
naturligvis ikke ind at nægte Åbenbaringens Sandhed,
sålidt som Skabelsesfortællingen eller Mirakler. Gud har
skænket både Åbenbaringen og Fornuften; når de to Gaver
kan føres tilbage til den samme Giver, kan der ingen Strid
være mellem dem16). Åbenbaringen ser han under et pæ
dagogisk Synspunkt, Fornuften som Betingelse for, at vi
kan optage Åbenbaringen i os. Der er ingen Strid mellem
Åbenbaring og Fornuft; først ad den sidste Vej bliver vi
klar over, at Gud er til17). Det er selvindlysende, at Gud er
god og almægtig, vis og barmhjertig; der er derfor intet
mystisk, overfornuftigt eller ufornuftigt i Evangeliet18).
Brugen af pvorfigiov i ny Testamente gælder kun om det,
der — skønt skjult under Billedtale og Symboler — dog
kan erkendes19). Fornuften skænker os altsaa en Overbe
visning af praktisk Art, nemlig Tro20).
Det tredie deistiske Skrift, der vil være Grund til at
standse ved, er Matthew Tindale's Epigonarbejde: »Christianity as old as the creation, or the gospel a republication
of the religion of nature (1730)21).
For Tindale er Kristendommens Indhold de for alle
Religioner fælles religiøse Sandheder, der er ligesaa gamle
som Skabelsen22). Kristendommens Opgave er den natur
lige Religions Genoprettelse i dens Renhed. Lex naturae,
Guds oprindelige moralske Lov, han fra Arilds Tid havde
nedlagt i Menneskets Natur, skal nu stilles levende frem
påny for de enkeltes etiske Bevidsthed23). De gamle Sand15) Efter Pressefriheden 1694 var der givet videre Mulighed
for de mange indestængte Ideers Publikation.
16) Udgaven 1696, S. 20 f.
17) 23, 27.
18) 67 f, jvf. 174.
10) 75, 85, 90 ff.
20) 145, 160 f.
21) Lechler 324 f. Stephen I 134 f.
22) Udgaven 1731, S. 9, jvf. 160.
23) 52 f, 116 f.
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heder må graves ud af det Væv, der ved nedarvede, over
troiske Forestillinger og den officielle Kirkes Bedrag er
blevet spundet om dem24).
Kristendommen er altså ikke en Religion fra i Går.
Men da Gud altid er den samme, må vort religiøse For
hold til ham også altid blive det samme25). Og da Menne
sket står i et pligtbestemt Forhold til Gud, hvis Vilje —
som Religionens Indhold — kræver Udøvelsen af en Ræk
ke Pligter, må vor Religion altid have været den samme.
Pligten er uforanderlig, fordi Gud er uforanderlig. Den
naturlige Åbenbaring forholder sig til den historiske
Åbenbaring som det indre til det ydre; mellem begge er
der Harmoni; hver på sin Måde åbenbarer de den samme
vise og gode Skabervilje26).
Skriftets dialogiske Form søgte at give Deismens Pro
gram en fast Begrundelse fra alle Sider. Den var en Slags
Håndbog i Deisme og kaldtes på Grund af den Rolle, den
spillede: »Deismens Bibel«27).
Med Tindale’s Skrift havde Deismen nået sin Middags
højde. Den deistiske Strid var heftigst 1720—40. Tindale
døde 1733, og den sidste større med Voltaire åndsbeslægtede deistiske Forfatter, Lord Bolingbroke (d. 1751), havde
ingen Succes28). Han betegner det tredie Stadium i Deis
mens Udvikling: den frivole Deisme. Hos ham vurderes
Religionen efter dens politiske Betydning; den holder
Masserne sammen, og den kan benyttes i Agitationens og
Revolutionens Tjeneste. Selv om han i sine Skrifter var
et Stykke af en overfladisk Vindbeiutel, kan man ikke
nægte, at han ved sin elegante og vittige Fremstillings
form var med til at bane Vej for Deismen i Frankrig.
Deismens Skrifter er aldrig kommet til at tilhøre den
klassiske Literatur. Dens Blomstringstid var kun kort
(1720—40), og selv om de betydeligere indenfor Literaturen nærede en vis Beundring for dem, gik de imod den
deistiske Literatur (f. Eks. Swift, Addison, Pope, Young,
24) 77 f, 92,
218.
2«) 285, 300
27) Lechler
28) Lechler

141 f, 157.

25)

f.
194.
396 f; Stephen I 176 f; II 168 f.
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Locke, Butler, S terne, Richardson). Omkring 1780 var
Kampen faktisk forbi, og 1790 var 'de deistiske Skrifter
i Virkeligheden glemt20). Men derfor kan man ikke overse
Bevægelsens betydelige Virkninger. Dens gyldne Idé var
Tanken om den naturlige Religion, bygget op på en ratio
nel Metafysik og en dogmeløs Moral, det sidste som en
Reaktion mod en ensidig Dogmatisme. Og kom Deismen
ikke til at opnå en virkelig Sejr i England, var der bo
skåret dens Ideer en vid og åben Arbejdsmark i Frankrig
og Tyskland.

Indenfor Deismen brød dog også Skepticismen frem.
Som et Gennemgangspunkit til den moderne Positivisme
repræsenteredes den af David Hume (d. 1776)30).
I Modsætning til Deismens abstrakte Fornuftreligion,
der vil sætte den oprindelige Tilstand som en ideal Lyk
ketid, fra hvilken der stadig skal være sket Frafald, hæv
der Hume, at Slægten er begyndt lavt, med en rå Poly
teisme. Urreligion og Fornuftreligion er ikke identiske.
Religionens Oprindelse sætter han som Hobbes i Frygtmotiverne, der sætter Fantasien i Svingninger31), og hvad
der sætter Fantasien i Svingninger må fjernes. Uviden
hed er Fromhedens Moder32). Religionen er et praktisk
Forhold, og i vor Bestemmelse og Begrænsning af dens
Væsen — f. Eks. ved den absolutte Forkastelse af Mirak
ler33) — må vort Udgangspunkt være Erfaringen. Stærkest
29) Taine: Historie de la littérature anglaise (Paris 1863)
III, 99. Pattison i Essays and reviews 1861, 266.
39) Lechler 425, Stephen I 309 f.
31) »Natural History of Religion« (1757). Oversat på Dansk
af C. Viale og A. Thomsen 1906. (Studier fra Sprog og Old
tidsforskning Nr. 71, s. 52).
32) Anf. S. 101.
33) I sin Afhandling »Of Miracles«. D. Humes essays and
treatises on se veral subjects III. Basel 1793, 119 f. Han hæv
der heri, at Miraklet er en Krænkelse af Naturens Love, som
er fæstnet gennem en uforanderlig Erfaring. Intet vilde an
ses for at være et Mirakkel, hvis det fandt Sted i Tingenes
almindelige Gang (125). I hele Historien er der intet Mirak
kel, som er bevidnet tilstrækkeligt godt til at blive uimod
sagt; de, der har fortalt det, kan have taget fejl (127). Mi
rakler hænder således aldrig i vore Dage, og Hume udtaler
Håbet om, at Mennesker ikke skal blive ved med at lyve i
3
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påberåber han sig denne, når han i sine Dialoger over
den naturlige Religion (1779) vender sig mod denne Deis
mens Kimære og kræver et Revis for den naturlige Reli
gion. Da dette ikke kan gives, erklærer han den for irra
tionel og afviser Spekulationerne derover, da de fører til
Fantasteri. Ud fra sin empiriske Erkendelsesteori bestri
der han, at man med nogen videnskabelig Ret kan slutte
ud fra den begrænsede Erfaring til videre Tilfælde. Gen
nem sin Problemstilling fik han den historiske Betydning
at være den, der vakte Kant af hans dogmatiske Slum
mer34).
Gjorde Hume end således Ende paa Deismens rationale
Metafysik, må det ikke overses, art hans Betydning i de
bredere Lag ikke blev stor. Hans »Natural History« ud
kom på et Tidspunkt, da de åndelige Rørelser gik i posi
tiv Retning, så at hans Radikalisme ingen Jordbund fandt.
Henimod Århundredets Slutning indoptog Humes afgjorte
Meningsfæller Voltaires Synspunkter. Men der kan måske
for os være mere Grund til at agte på den Tanke om Ak
kommodation, som hverken var ham eller Deismen frem
med, og som kom til at spille så stor en Rolle i den tyske
Oplysning35).
Langt mere indgribende Betydning for Oplysningens
Erkendelsesteori fik imidlertid den Mand, som, skønt han
ikke selv var Deist, men nærmest Deismens Modstander,
dog blev indkasseret som Støtte for de deistiske Anskuel
ser, idet Deisterne mente at kunne drage en Række Kon
sekvenser af hans Lære til Fordel for sig selv, nemlig
John Locke (d. 1704)36).
Det er først hans store Værk: »An essay concerning
human understanding« (1690)37), vi får at gøre med.
alle Tidsaldre (131). Kun Erfaringen giver det menneskelige
Vidnesbyrd Autoritet, og det er den samme Erfaring, der for
visser os om Naturens Love (140).
34) Høffding: Filosof. Historie II, 2. Opl., S. 31.
35) Religionens naturlige Oprindelse 10, 56, 70 f. Høffding:
Anf. S. I 431 f. Brun: Oplysningen 37.
36) Lechler 154 ff.
37) Jeg benytter Frasers Udgave, Oxford 1894, I—II. — I
»Letters on toleration« (1689—92) kræver han energisk ud fra
sine Undersøgelser om Statens og Kirkens Begreb og Virken
Tolerance, men gennemfører ikke Princippet konsekvent, idet
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Locke fælder først afgjort Tanken om medfødte Ideer,
»innate principles«, ideas, med Henvisning til Børn og
Idioter. Forestillingen om de medfødte Ideer var blevet
fremsat af Descartes og hans Disciple og af Cambridge
Skolen. Under Indflydelse af stoiske Lærdomme havde
de talt såvel om medfødte Begreber, som f. Eks. Guds
Eksistens, Pligt- og Retsbevidstheden, som om medfødte
Sætninger, f. Eks. Næstekærlighedens Bud og Kausalitets
sætningen. Det vilde være en Selvmodsigelse at sige, at
der er Sandheder, som skulde være indprentet i Sjælen,
og som den alligevel ikke forstår38). Hvad Herbert i »de
veritate« udgav for at være medfødte Forestillinger, tager
Locke under Behandling og erklærer, at når Tanken om
sådanne medfødte Ideer — Gudsideen medregnet — er
kommet frem, skyldes det for en stor Del Magelighed39).
Sjælen er som et ubeskrevet Stykke Papir, en tabula rasa,
på hvilken først Erfaringen skriver sine Tegn ved de en
kelte Iagttagelser. Ligesom Legemet kommer til Verden i
fuldkommen Nøgenhed, således kommer Sjælen til Ver
den i absolut Fattigdom. Han stiller Kravet om selvtæn
kende og personligt handlende Mennesker, der ikke
tager Sandheden på Autoritet. Hvad vi imidlertid har
fået af Ideer — f. Eks. hvad vi udtrykker med Ordene
Hvidhed, Hårdhed, Menneske, Drukkenskab o. s. v. — skyl
des enten sensation eller refleetion. Ved sensations for
står Locke alle de Forestillinger, som kommer til os ude
fra — gul, hvid, hed, bitter — og som er »sensible qvalities«; vi kan føle og fornemme dem, fordi de er ydre Ob
jekter, der kommer udefra og går ind i vor Bevidsthed.
Reflections derimod er vore indre Sindsrørelser, som behan undtager Ateister og Katolikker. Dette Krav om Tole
rance og Ret for de forskellige religiøse Konfessioner til selv
stændigt Liv, støttet af Deismens nivellerende Propa
ganda, gik i sin sidste Form — og ikke i Locke’s grundige
og systematiske Udredning — ind i den almindelige Bevidst
hed.
38) I 40. Eucken har i Geschichte und Kritik der Grundbe
griff der Gegenwart (s. 73) foreslået i Stedet for at oversætte
»innatae« ved det gængse »medfødte« at gengive Ordet ved
»indfødte«.
3«) I 80, 84, 95, 100, 116.
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skæftiger sig med de Ideer, der udefra er trængt ind. Der
ved skabes et andet Sæt Ideer — Tænkning, Tvivl, Tro,
Viden og Villen. Alle vore Ideer stammer enten fra sen
sations eller reflections, men Sjælen selv tænker ikke, før
end Sanserne har forsynet den med Ideer til at tænke
over40).
Den Linie, Bacon begyndte, har Locke altså fortsat.
Dette gælder ikke blot Gudsideen som sidste Instans, hvor
til Tænkningen — efter Bacons Mening — fører os, og
hvortil vi, efter Locke, kommer ad Årsagssætningens Vej,
men hvad enten det gælder den indre eller ydre Verden,
betoner de begge i lige Grad Erfaringen^}. Bacons Empiri
har Locke søgt at begrunde videnskabeligt.
Locke opkaster nu det Spørgsmål, om Fornuften, som
han vurderer meget højt42), og hvorved vi skelner mellem
Overensstemmelsen eller Uoverensstemmelsen mellem de
fleste af vore Ideer, ikke kan komme i Konflikt med Troen.
Locke besvarer dette benægtende. Tro er »a firm assent
of the mind43) og kan derfor ikke modsættes Fornuften.
Troen må reguleres af Fornuften. Selv om den enkelte
kan tage Fejl af Sandheden, vil han ikke gå Glip af Be
lønningen, hvis han blot arbejder med alle de Evner, han
har fået. Når Gud åbenbarer noget, vil det sige, at han
meddeler Sandheder, som ikke kan deduceres ud af For
nuften; vi bifalder dem, o: vi tror. Men Åbenbaringen
kan ikke indføre fuldkomment nye Ideer, som tidligere
skulde være ukendt. Vi kan ikke få nogen Forestilling
om Ting, vi aldrig har haft nogen Idé om44). De samme
Sandheder, som skænkes af Åbenbaringen, kan ligeså vel
klargøres for os gennem Fornuften. Gud kunde således
åbenbare Sandheden af enhver Sætning hos Euclid, lige
så godt som Mennesker ved deres Evners Brug selv kan
gøre denne Opdagelse45). Hvad som helst vi kommer til af
Sandhed ved vor egen Undersøgelse, vil altid stå sikrere
4ft)
41)
42)
«)
“)
«)

I 139.
Jvf. Høffding: Anf. S. I 389.
II 386.
II 413.
II 416 f.
II 418.
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for os end de Resultater, vi får gennem den traditionelle
Åbenbaring40).
Heraf må klart følge, hvad Locke også direkte udtaler,
at en guddommelig Åbenbaring ikke kan antages, hvis
den udsiger noget, som er imod vor klare, intuitive Kund
skab47). Tro kan aldrig overbevise os om, hvad der strider
mod, hvad vi ved. Hvis et Menneskes Tanke aldrig kan
få et så klart Vidnesbyrd om, at noget er en guddomme
lig Åbenbaring, som det har om Principperne for dets
egen Fornuft, kan det aldrig have Grund til at forlade
Fornuftens klare Vidnesbyrd til Fordel for en Åbenbaring,
som ikke har vægtigere Vidnesbyrd end Fornuften48). Hvor
vi har klare og indlysende Fornuftudsagn, kan vi ikke
tvinges til at forlade disse for at antage den stik modsatte
Mening under Påberåbelse af, at det en Trossag. Troens
rette Objekter er derimod de Ting, som ligger over For
nuften — f. Eks. at nogle af Englene gjorde Oprør mod
Gud og dermed gik Glip af deres første lykkelige Stilling.
Med sådanne Udsagn har Fornuften intet at gøre; de lig
ger udover Fornuftens Mulighed for Opdagelse; de er der
for ganske Troens Sag49). Åbenbaringen kan dog komme
til at supplere Fornuften, nemlig i sådanne Tilfælde, hvor
Fornuften ingen bestemt Afgørelse kan træffe, fordi den
kun når til Sandsynlighed. Hvor Fornuften kommer til
kort, kan Åbenbaringen klare, på hvilken Side Sandheden
ligger. Thi selv om Gud har skænket os Fornuftens Lys,
har han dermed ikke afskåret sig fra at tænde Åbenbarin
gens Lys for os, hvor vore naturlige Evner kommer til
kort. Hvad Gud har åbenbaret os, derom kan der ikke
tvivles, men om Gud har åbenbaret det eller ej, derom må
Fornuften dømme. Intet, som er mod og uforeneligt med
46) Således anfører Locke, at Beretningen om Syndfloden
er meddelt os af Skrifter, som skal have deres Oprindelse fra
en Åbenbaring, og dog er der ingen, som vil sige, at han har
en ligeså sikker og klar Kundskab om Syndfloden som Noah,
der så den, eller som han selv vilde have haft, hvis han på
det Tidspunkt havde været levende og set den. II 419.
*7) II 421.
48) »Reason is the proper judge; and revelation, though it
may, in consenting with it, confirm its dictates, yet cannot
in such cases invalidate its decrees«.
«») II 423.
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Fornuftens klare og tydelige Udsagn, kan urgeres eller bi
faldes som en Trossag, hvorfra Fornuften skulde være ude
lukket50).
Locke afviser Tanken om at stille Tro op i Modsætning
til Fornuft. Udelukkelse af Fornuften fører til Overspændt
hed og er i Guds Øjne en Tåbelighed. Eksistensen af en
naturlig Teologi, hvis Kilde er Fornuften, vil Locke ikke
bestride; hvad der skænkes i Åbenbaringen er fuldt ud
og må fuldt ud være i Samklang med Fornuften. Men
skænker Åbenbaringen vel således intet, som er kvalitetsforskelligt fra Fornuftens Udsagn, er dens store Fortrin
dog det, at den gør det hurtigere og giver en mere udvidet
Gudserkendelse. Således ligger Åbenbaringens Betydning
da i at være en Genvej for Fornuften. — Hos Locke er altså
Spørgsmålet om den menneskelige Erkendelses Række
vidde besvaret med en Henvisning til vore Forestillingers
Oprindelse. Hans Metode er ikke alene psykologisk, men
i snævrere Forstand psykogenetisk, og når Oplysningens
Filosofi, både den kirkelige og den kirkeuafhængige, så
aldeles overvejende interesserede sig for og beskæftigede
sig med psykologiske Spørgsmål, kan det ikke bestrides,
at det var Lockes Indflydelse, der i denne Henseende gjorde
sig gældende på det stærkeste.
I sit andet Skrift »The reasonableness of Christianit^
as delivered in the scriptures« (1695) hævder han, at Ker
nen og Stjernen i Kristendommen er den Trossætning:
Jesus er Messias51). Det er, hvad både Evangelierne o?
Aposteltiden viser, den ældste Menigheds Tro, og det er
den eneste egentlige Trossætning, som kræver consensus
omnium, og som sætter Skel mellem troende og vantro.
Når der af Jesus kun er sat denne ene Betingelse, har
Mennesker ingen Ret til hverken at opstille dogmatiske
Sætninger eller formulerede Trosbekendelser som Salig
li edsvilkår52). Kristendommen er Kærlighedens Evange
lium, men Dogmerne har en tilbagetrængt Plads. Kristus
har påny lært Mennesker, at der er én, sand og usynlig
Gud, som kræver at tilbedes i Ånd og Sandhed, og over50) II 423—426.
51) Udgaven 1695, S. 30 f.
52) 59, 158, 212.
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for hvem vi står i et pligtmæssigt Forhold. Herved kom
mer Locke til afgjort at betone Religionens moralske
Side53). Jesus forkynder de gamle Sandheder på ny og
almenforståelig Måde. Hvad han skænker Menneskeheden
i sin Helhed, yder Fornuften den enkelte, idet den udvider
og supplerer Fornuftens Udsagn og giver dens Domme
Autoritet. Jesus er imidlertid ikke blot Konge, men også
Lovgiver54). Han kræver ikke alene Tro, men også Anger.
Og kun, når Troen er forbundet med Lydighed, kan den
regnes til Retfærdighed55).
I Forbindelse hermed rejser Locke Spørgsmålet om de
ikke kristelige Religioners Stilling og deres oprigtige Dyr
keres Skæbne på den anden Side Graven56). Kan ikke al
Tro, under hvilken Filosofi eller Religion den så end
hører, åbne en Vej til Himlen? Hvis Sokrates eller Cicero
ligeså vel kan frelses som Paulus og Peter, hvorfor skulde
så én Tro ophøjes som væsentlig overlegen frem for en
anden? Locke svarer, at Kristendommens Væsen er af
praktisk Art57). Uden Åbenbaringens Hjælp vilde den for
nuftige og tænkende Del af Menneskeslægten have op
daget den usynlige Gud, således som det faktisk er sket,
men for det store Flertal var dette umuligt58). Vel begræn
sedes Åbenbaringen til en lille Krog i Verden; men ingen
går på Grund af Uvidenhed Glip af Frelsen59). Kristus har
skænket os en fuldkommen Lovbog og fremlagt et gud
dommeligt Vidnesbyrd for sin Autoritet60). Kristendom
men gør det muligt for os alle at følge denne Lovbog.
Kristus har bragt Liv og Uforkrænkelighed for Lyset, ikke
blot ved Sandhedens klare Åbenbaring, men ved den For
visning, der ligger i hans Opstandelse og Himmelfart61).
Herved viste han, at Dyden faar sin Løn. Og på hans Op
standelse og Himmelfart står Moralen fast bygget; hans
53)
5«)
55)
5«)
57)
58)
50)
66)
«9

231, jvf. 253.
238.
245.
251 f.
256 f.
266 f.
Jvf. 262 ff.
270 f.
287 f.
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Disciple må, bestyrket af hans Eksempel, udvise Dyden i
deres Liv62).
Hvad endelig Fremtiden angår, da har han tilsagt os
sin Hjælp. Vi ved ikke, hvordan Guds Ånd vil virke på
os, men vi kan fra nu af ikke tvivle om, at en almægtig
Arm er rede til at føre os gennem Verdens Farer og Fri
stelser63).
— Som Personlighed betragtet var Locke en overmåde
tiltalende Skikkelse. Han besad en udpræget Sandheds
kærlighed, og hans personlige Fromhed skabte et Mod
sætningsforhold til Deismen, skønt Deisterne urgerede, at
de blot sagde det samme som Locke og kun drog Konse
kvenserne af hans Lærdomme. På Fastlandet har hans
Tanker øvet en vidtrækkende Indflydelse. Her fik han i
særlig Grad Betydning for den Del af de Kristne, der vel
var konservative i religiøs Henseende, men på den anden
Side ikke vilde slippe deres Fornuft64).
Deismen fremkaldte en kritisk Apologetik fra Kirkens
Side, som i Forbindelse med Metodismens stærke Strøm
kæntring indenfor det åndelige Liv, blev fældende for den
selv.
For mange af dem, for hvem det mekaniske Forhold
mellem Gud og Verden var utilstrækkeligt, og som kræ
vede en Mystik, der uafhængig af Rummets Verden kunde
bringe den enkelte i personlig Forbindelse med Gud, blev
62) 289.
63) 290 f.
64) Hans Lærdomme, siger Wilhelm Windelband, danner i
Oplysningens store Idesymfoni »gewissermassen das Prälu
dium, worin alle Strömungen, alle einzelnen Bewegungsfor
men bald stärker, bald leiser angeschlagen werden«. (Die Ge
schichte der neueren Philosophie I, 1919, 273). — Det er af
gjort misvisende at kalde ham Naturalist (Rønning: Ratio
nalismens Tidsalder I 26), da han hævder Åbenbaringens
Sandhed og Virkelighed, bl. a. i Kraft af de berettede Mirak
ler. Ved en Naturalist forstår vi den, der kun anerkender de
naturlige Årsager. Ligeledes er det uklar Udtryksmåde at
kalde ham Rationalist eller Rationalismens Banebryder, når
man ikke nærmere bestemmer, hvad man forstår ved Ra
tionalisme og ikke klargør Forskellen på den filosofiske
Tænkning i Forhold til Kristendommen før Kant og efter
Kant.
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den irske Biskop Berkeleys etiske Idealisme en Johannes
den Døber, der førte dem tilbage til de gamle Stier65).
Apologetikens Hovedskikkelse er dog den anglikanske
Biskop af Durham Joseph Butler (d. 1752). Både gennem
sine Prædikener og navnlig ved sit store Skrift fra 1736,
Århundredets vigtigste Arbejde, »The Analogy of Religion,
natural and revealed, to the constitution and course of
Nature«, kom han til at give Deismen Hovedstødet60). Han
optog heri Deismens navnlig Tindales Hovedtanker, gen
nemgik dem* en for en og gendrev dem så grundigt, at
man — uden at et eneste Kontroversskrift så Lyset — følte
det afsluttende Ord sagt her. Hans Skrift var ikke alene
et fortræffeligt Rustkammer for alle senere Angribere af
Deismen, men han gav tillige den kristelige Tænkning
en Række nye Incitamenter, der spores gennem den kirke
lige Literatur paa Fastlandet, indtil Kant gav Problem
stillingen en anden Vending67).
Butlers Skrift er delt i to Hoveddele: Om den natur
lige Religion og om den åbenbarede Religion. Han be
gynder i første Del med at påvise, at alt i Naturen skrider
frem mod et højere Liv og netop peger mod Udødelighed,
en ny Fødsel, som sætter os i en højere og mere udvidet
Livstilstand, end vi er i her på Jorden68). I denne hinsidige
Tilstand får vi Belønninger eller Straffe, således som vi
allerede kender det her fra Jorden, hvor Gud har givet
os at forstå, at han har fastsat Tilfredsstillelse og Glæde
som Følge af én bestemt Handlemåde og Smerte som
Følge af en anden. Ganske vist må Butler indrømme, at
Fordelingen her på Jorden af Lykke og Ulykke ikke er
fuldkommen, men ganske forbigående og tilfældig. Men
vi må fra den Fornuftmæssighed, vi dog finder her, stadig
slutte til en lignende fornuftig, højere Ordning60). Vor Stil65) Høffding I 418 f.
66) A History of the Engl, church 42 f; Stephen II 46 f. Es
says and reviews 1861, 289. Fr. Nielsen: Kirkehistorie ved Ammundsen II, 2, 74. I. O. Andersen i Kl. N. Art. Supranaturalis
me IV, 413, Spalte 2. På Tysk kom Butlers Skrift 1756 ved
Spalding. Dennes Lebensbeschreibung 52.
67) Jvf. Gellerts moralske Forelæsninger I2 1778, 288. I det
følgende benytter jeg Mallesons Udgave af Analogy.
68) S. 41—44.
60) 48 f.
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ling dér vil komme til at stå i nær Relation til vor Handlen
her. Vi ser allerede i de almenborgerlige Forhold, hvor
ledes Dyden belønnes, og Lasten straffes. Denne Lov må
vi overføre på det åndelige Område. Vi kan ofte, omend
med større eller mindre Klarhed se, om Resultatet af vor
Handlen vil blive Glæde eller Lidelse. Man kan tilskrive
dette Naturens almindelige Løb, men i Virkeligheden
skyldes det Naturens Ophavsmand. Det vil teologisk sige,
at Gud styrer os, og hans Styrelse er etisk, hvad vi erken
der gennem den moralske Natur, han har givet os i Sam
vittigheden. At så nogle Handlinger dog belønnes, skønt
de er lastefulde, og andre straffes, skønt de er dydige, kan
ikke drukne Naturens Stemme i Forsynets Styrelse, fordi
den klart erklærer sig for Dyden i Kraft af Afskyen for
Last og Forkærligheden for Dyd. Når der da er en så nøje
Forbindelse mellem det nuværende og kommende Liv,
må vi se det nuværende som en sædelig Opdragelse til det
kommende. Både for det nuværende og kommende Liv
gælder det, at »our happiness and misery are trusted to
our conduct, and made to depend upon it«70). Butler ind
rømmer, at det store Flertal ikke har Øje for, at dette Liv
må tjene som en Forberedelse, i hvilken vi skal forbedre
os med det kommende for Øje, men viser hen til Naturen,
hvor næppe én Spire af en Million kommer til Udvikling
og Fuldkommenhed. Og dog vil disse Spirer engang nå
det, de var bestemt til71).
Efter den Natur, Gud har givet os, styrer han os. Han
øver samme Styrelse over os, som en Fader over sine Børn
og en Øvrighed over sine Undersåtter; der er ikke Tale
om Tvang; vi erfarer netop, at Friheden er en Virkelig
hed. For os kan det synes, som om der i Naturens Løb er
en Række Uregelmæssigheder, men de kan være Midler
for at opnå Formål, der ligger højere end dem, vi hidtil
har opnået. Vi ser således, at både er vi selv og Naturen
i enhver Henseende anlagt på Forbedring, og vi kan der
fra slutte, at det samme må gælde på det religiøse Om
råde72).
70) 70.
71) Udviklingen i Kap. 4—5.
7-) 95—107.

Butler’s Analogy of Religion.

43

I den anden Halvdel af Bogen, der drejer sig om den
åbenbarede Religion, som Butler gennem disse Under
søgelser altså har sikret en Plads, behandler han først Kri
stendommens høje Værd og Vigtighed. Kristendommen
genfremstiller den naturlige Religion, som er en Del af
den, men ingenlunde den hele73). Kristendommen er en
ny Forkyndelse af Naturens Lov, men i et nyt Lys; den
indeholder en Åbenbaring, som vi historisk finder ned
fældet i Skriften, og som er forplantet gennem en synlig
Kirke. At der er Ting i den, som ligger udover vore na
turlige Evners Rækkevidde, kan ikke benyttes som Ind
vending mod Åbenbaringens Sandhed; thi en tilsvarende
Dunkelhed præger Naturens Verden. Både Historie og
Overlevering taler for, at Religionen ikke først er blevet
udspekuleret, men virkelig er kommet ind i Verden ved
en Åbenbaring74). Fornuften kan dømme om Skriftens mo
ralske Indhold, en Dom, som må falde ud til Fordel for
Åbenbaringen, selv om Mennesker ikke kan eje nøjagtig
Indsigt i selve dens Væsen. Kristendommen kan kun
ufuldkomment begribes. »Christianity is a scheme quite
beyond our comprehension«. Men til sidst må Sandhed
og Ret sejre75). — Kristendommens centrale Budskab er
Forsoningen og Forløsningen gennem Jesus som Midleren,
en Tanke, vi finder en Analogi til i Naturen, hvor alle
levende Væsener i deres spæde År bevares ved andres
hjælpende Formidling70).
Efter således at have sikret disse Tanker vender Butler
sig mod det deistiske, ofte anførte Argument mod Kristen
dommens Absoluthed på Grund af dens ringe Udbredelse.
Han gør sig den yderste Anstrengelse for at gendrive Mod
standerne både spekulativt og empirisk77). Han mener, at
vor nuværende Stilling muligvis kan være Konsekvensen
af noget fortidigt, til hvilket vi intet Kendskab har, lige
som vi har et Samhørighedsforhold til noget fremtidigt,
om hvilket vi næppe ved noget andet, end at det er prak73)
74)
75)
70)
77)

110.
123.
136.
140 f.
153 f.
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tisk nødvendigt. I ethvert System er der Variationer, og
dette gælder i særlig Grad om den komplicerede Verden.
Således giver Gud højst forskellige Gaver til meget for
skellige Skabninger, som dog alle er af samme Slags. Da
der nu ikke er to Mennesker af nøjagtig samme Skikkelse
og Udseende, er det sandsynligt, at der ikke er to Menne
sker af ganske samme Konstitution og Temperament over
for Livets Goder og Onder. Trods alle disse Forskelle for
bliver Gud dog den ene og samme. I Miraklerne og Pro
fetierne har han givet et særligt Vidnesbyrd for Kristen
dommens Sandhed. Både Mirakler og Profetier, som er
anteciperet Historie, er velhevidnede og troværdige; det
påhviler Angriberne at vise, hvorfor de ikke anser Vidnes
byrdene for troværdige. De indeholder så stærkt et Vid
nesbyrd om historisk Sandhed, at alvorlige Mennesker
ikke kan lade dem gå upåagtet hen78).
Butlers Skrift ender med at gendrive de Argumenter,
der kunde gøres mod det svageste i hans Metode, nemlig
at slutte fra Naturen til Religion og vise Analogien deri
mellem for at demonstrere Kristendommens sandsynlige
Fornuftsmæssighed. Butler kræver Ret til at slutte fra
det kendte til det ukendte, fra den naturlige Religion til
den åbenbarede. Butler arbejder her stadig med den
Tanke, at Sandsynlighed (probability) ikke er det samme
som Usikkerhed, men lige modsat, et Kriterium på Sand
hed. I hele Livet må Sandsynlighed være Fører og Vej
leder. Vi må slutte fra de enkelte Dele, vi ser, til Helheden,
ja endogså ud over Helheden til de Dele af Skaberens
Værk, vi ikke ser. Vi gør det med Rette, men kun i Kraft
af Sandsynlighedsgrunde. Naturens Vekslen fra den ene
Overgang til den anden og dens stadige Produktion af nye
Former giver os en Sandsynlighedsgrund for at tro på Li
vets Udstrækning ud over Døden. Unægteligt er her udtalt
Tanker, der ligger dybt i Menneskesindet, og som både
er i Slægt med PascaPs Pensées, når denne betragter Livet
som et Væddespil, hvor man må sætte det endelige ind
for at vinde det uendelige, og med en fra Pascal så for
skellig Type som den franske Religionsfilosof Guieau med
78) 171—185.
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hans Fremstilling af Livets Kår som le plaisir du risque.
Religion er en praktisk Ting, ligeså praktisk som timelige
Interesser, men i det første Forhold står der langt mere
på Spil end i det sidste. Den moralske Evne, Gud har
givet Menneskeslægten, har til sit Objekt Handlinger, af
hvilke den bifalder nogle som gode og fordømmer andre
som onde. At Gud til Slut vil belønne de første og straffe
de sidste, er ikke Hævdelse af en abstrakt Sandhed, men
en Kendsgerning79). Vi er moralsk forpligtet overfor Åben
baringen som Guds Stemme. Hverken Fornuft eller Ana
logi vilde bringe os til at tænke, at Kristi Midlergerning
vilde være af den Kraft, at den skabte en Helbredelse af
Verden, hvad Skriften lærer os. Og hverken Fornuft eller
Analogi vilde faa os til at tænke, at andre særlige Midler
vilde være af den Virkning, som Erfaringen i talløse Eks
empler viser, de er. Kun Åbenbaringen kan godtgøre
Kristi Stilling som den højeste80).
Dette Skrift med sin redelige Sandhedskærlighed og
sin strengt logiske Fremgangsmåde kunde ved sin meto
diske Påvisning af Naturens uløste Gåder som Begrun
delse for, at der også må være Gåder i Religionen, give
Impulser i forskellige Retninger og gjorde det virkelig.
Medens Miil førtes til sit religiøst negative Standpunkt81),
gav den dels gennem Fremstillingen af Kirken som Kri
stendommens synlige Forplantningsanstalt og dels ved den
stærke Fremhævelse af probability, Newmann Tilskyndel
ser i katolsk Retning82). Skeptikeren William Pitt den
yngre mente, at den vakte flere Tvivl end den løste83), me
dens Gladstone, der selv udgav Butlers Værker, anså den
for at kunne stemme Sindet til den rette Forståelse af
Guds Handlemåde overfor Mennesker84). Kristne eller re
giøst anlagte Mennesker har den sikkert beroliget ved at
70) Analogy 193.
8®) 197 f.
81) Hoffding II 397.
82) Apologia pro vita sua (Everyman’s Library. Edited by
Ernest Rhys) S. 36.
83) Samuel Wilberforce: The life of William Wilberforce.
London 1872, 41.
84) W. E. Gladstone: Studies subsidiary to the works of
Bishop Butler. Additional volume. Clarendon press. Oxford
1896, 16. (Hans Betydning er kun skitsemaessig udredet 129 f).
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retfærdiggøre deres Tro for dem, medens den har skærpet
Tilværelsens uudgrundelige x for Skeptikerne85).
Medens Butlers Arbejde fra Formens Side var vanske
ligt tilgængeligt, gav Gambridge Teologen William Paley
tf. 1743) i populær Form sin Tid, hvad den trængte tiL
Paley svarer i sin Betydning ganske til, hvad Wolff betød
for Tyskland. Hans Opgave var at vise det ny Testamen
tes historiske Uangribelighed. Hans Metode er den sæd
vanlige, idet han går tilbage til Beretningernes Sandsyn
lighedskarakter og de nytestamentlige Skrifters ydre hi
storiske Bevidnelse. Han slår fast, at den åbenbarede Reli
gion må befæste Troen på et fremtidigt Liv med Løn og
Straf.
Om Forholdet mellem Fornuft og Åbenbaring erklærer
han, at der ingen Strid kan være mellem dem80). Der er
tværtimod »en yndig Overensstemmelse« mellem dem. Vi
kan erfare Guds Vilje ad begge Veje, gennem den hellige
Skrift, o: Åbenbaringen og gennem Naturens Lys, o: For
nuften. Ligesom Butler viser Paley også hen til en kom
mende Verdensorden, hvor Dyden må finde sin Løn og
Lasten sin Straf, hvad han finder garanteret ved Evange
liernes historiske Troværdighed.
Paleys Standpunkt er en teleologisk Supranaturalisme.
I hans Undersøgelser er der intet som helst originalt. Men
han havde formået at fremstille sine Tanker klart og fat
teligt og med Appel til common sense, som en engelsk
Tankegang ikke kan lade upåagtet.
Sammenfatter vi den engelske Indflydelse på Fastlan
det, spalter den sig i to Hovedstrømninger.
Den ene er den deistiske, der hovedsagelig formidlet
ved Voltaires Ophold i England 1726—29 optages i Frank
rig, og dér iklædt en tendensiøst æggende og journalistisk
lettilgængelig Stil bruges til direkte Angreb på Kirke og
Kristendom. Hos os bryder en Gren af denne Retning frem
i 90’erne og understøttes af tysk-deistisk Populærfilosofi,
85) Jvf. Stephen I 307: Naturen har ikke altid det ynde
fulde Skær, som højtflyvende Metafysikere har villet male
den med. Troen på Naturens Herlighed måtte i det lange
Løb vise sig at være blot Måneskin.
86) I Skriftet: »Principles of Moral and Political Philosophy«
(1785), som navnlig ved Universiteterne fik stor Udbredelse.
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der bl. a. gennem Voltaires Forbindelse fra 1750 med Fre
derik den Store også var inficeret fra England-Frankrig.
Den anden er en tolerant Formidlingsteologi, hvis Kilde
til naturlig Gudserkendelse fornemmelig er den ydre Ver
den. Den naturlige Åbenbaring bliver et Skridt på Vejen
til den særlige Åbenbaring, der intet fornuftstridigt inde
holder. Denne Teologi er stærkt moral- og erfaringsmæs
sigt præget87); den slår Bro mellem Fornuft og Åbenbaring
og mellem Stat og Kirke.

KAPITEL III.

Den tyske Oplysning.
Den tyske Oplysnings Heros er Chr. Wolff (d. 1754),
der fra 1706 virkede som Professor i Halle, Pietismens
Hovedborg1). Noget Tilskud til en nyfilosofisk Udvikling
har han ikke givet. Hans Udgangspunkt var Leibniz’
idealistisk-harmoniske Filosofi, som på enestående Måde
havde søgt en Formidling mellem den vesteuropæiske
Videnskab og det religiøse Liv. Hans Opgave blev at po
pularisere dennes vanskeligt forståelige, ofte subtile Spe
kulationer på en sådan Måde, at de på det tyske Sprog i
enkel og letforståelig Form kunde gribes af alle og ved
deres tilsyneladende Simpelhed klarlagde hele Tilværel
sen2). I Wolffs Udviklinger bragtes den sunde Menneske
forstand til Sejr. Hvad Bayle i sit Dictionaire 16973) havde
opstillet som et Spørgsmål, der allerede i sin Form inde
holdt Svaret, om det var bedre at være heterodox og dog
fornuftig, end ortodox og ufornuftig, og hvad Thomasius
87) Jvf. Taine: Anf. Skr. III, 284 Noten. Stephen I 306.
x) Marburgeropholdet (1723—40), der skyldtes hans Forvis
ning, idet han ud fra kinesiske Forhold havde demonstreret
Moralsæcularisationen, var hans virkningsfuldeste, martyr
kronede Tid. Gottscheds Historische Lobschrift (Halle 1755)
56 ff.
2) Jvf. Stäudlein: Geschichte des Rat. u. Supranat. 1826,
121 f. Troeltsch i Kultur der Gegenwart 1906, 428 f.
3) Tysk Udgave 1741.
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i Tyskland repræsenteredie som Type, gennemførte Wolff
som System*). Når det vil være nødvendigt at fremstille
de Hovedtanker hos Wolff, der fik Betydning for den teo
logiske Tænkning, skyldes det ikke blot, at den aristote
liske Filosofi blev bragt til Ende med Wolffs System ved
de tyske Højskoler, men navnlig den Omstændighed, af
hele den tyske Oplysning og dermed i enhver Henseende
også den danske, er, hvad den systematiske Tænkning
angår, absolut afhængig af Wolff, Oplysningens Professor
generis humani.
Foranlediget ved Naturvidenskabens Krav om stringent
Klarhed, var det Wolffs apologetiske Mål at kunne over
føre Matematikkens og Logikkens uomstødeligt tvingende
Sætninger på Religionens Område. Derved vilde dens
Sandhed og Eksistensret i stringent Form være sikret, og
dens Dogmer vilde ikke mere kunne blive Genstand for
teologiske Stridigheder. Sin Tankebygning vilde han op
føre på de to Principper, Modsigelsens Grundsætning og
den tilstrækkelige Grunds Princip. Hans Udgangspunkt
var den naturlige Religion, 6: den Anerkendelse af Guds
Eksistens, Væsen og Egenskaber, der kan nås uafhængig
af den særlige Åbenbaring. I denne Sammenhæng er Be
viserne for Guds Tilværelse optaget, frem for alt det kos
mologiske Bevis, der indtil Trivialitet er gentaget og mi
nutiøst udviklet i hele Tidens teologiske Literatur, såvel
af videnskabelig som af homiletisk Art. Denne naturlige
Religion, som af apologetiske Grunde opstilles hos Wolff
overfor den engelske Deisme5) og franske Materialisme,
blev anset for et uomstødeligt Fundament, som alle udfra
en almindelig Fornuftslutning måtte anerkende. Ved at
bevise den naturlige Religion finder Wolff, at han har
ydet Åbenbaringen en fremragende Tjeneste, idet den na
turlige Religion er et Skridt på Vejen mod den åbenbarede.
Det var altså ingenlunde Wolffs Hensigt at ville fornægte
Åbenbaringen. Han var Supranaturalist, anerkendte den
særlige Åbenbaring og var Apologet for dens Nødvendig
hed. For at sigte og skelne mellem hvad der var Åben4) Frank: Geschichte der prot. Theol. II 1865, 322 f, 338 f.
Tholuck: Geschichte des Rat. 123 f; Stäudlein: Anf. S. 125 f.
5) Toland pä Tysk 1722; Tindale 1741.
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baring i sand Forstand, og hvad der var falsk, opstiller
han en Hække fornuftmæssige Kriterier, hvorefter Åben
baringen måtte prøves6). Herved mente han, ligeledes i
apologetisk Hensigt, at kunne nå en oonsensus omnium
med Hensyn til, hvad der skulde gælde som Åbenbarin
gens Indhold. Gud kan således kun åbenbare, hvad der
er højst nødvendigt for Mennesket, hvad det ellers ikke
kunde nå ad Fornuftens Vej. Denne Åbenbaring må intet
indeholde, som enten strider mod Guds Væsen eller de
Udsagn af Fornuften, som betegnes som nødvendige Fornuftsandheder7). På Moralens Område gælder ganske det
samme Kriterium, Åbenbaringen må stemme overens med
Fornuftens Krav til det etiske Liv; en Åbenbaring må ikke
påbyde Mennesket noget, som hans Indre gør Oprør imod.
Hvad Hugo Grotius havde krævet som en naturlig Ret på
Juraens Område er her overført på Moralens Område, ikke
som et Angreb på Åbenbaringen, men i apologetisk Øje
med og i fuld Tillid til, at Kristendommens Lære- og
Pligtindhold vilde kunne bestå Prøven for denne Fornuft
domstol. Selv om Underne ved denne Opstilling af For
holdet mellem Fornuft og Åbenbaring måtte få en meget
tilbagetrængt Plads, vilde Wolff ingenlunde nægte deres
Eksistens. Gud ved nemlig i Forvejen, at Underne vil ske
— ligesom han ved alt, hvad der vil ske. Men derfor for
andres der intet i Tingenes Gang; thi disse er i Forvejen
determineret ved deres Væsen og Sammenknytning med
andre Ting8). I Kraft af sin Almagt kan Gud vel forandre
(‘) Wolff: Vernünftige Gedancken von Gott I § 1011 ff.
7) Ved en nødvendig Fomuftsandhed forstod Wolff det
samme som Leibniz, fra hvem han overtog Distinktionen
mellem nødvendige og tilfældige Sandheder, nemlig en saadan, hvis Modsætning er umulig. Således er Diameterens For
hold til Periferien en nødvendig Sandhed, hvorved der intet
kan forandres i en guddommelig Åbenbaring, medens Loven
om Solens Løb omkring Jorden er en tilfældig Sandhed, idet
et Under kan bevirke, at den forandrer sin Stilling i Forhold
til Jorden, d. v. s. faktisk står stille (Vemünft. Ged. § 1014).
8) Vernünft. Ged. S. 598; jvf. i samme Udvikling det dob
beltsidige Udtryk: Sjælen determinerer sig selv ved sin Fri
hed. Herved kunde både Beskyldningen for Determinisme
komme frem, og hvad hele Wolffs System angår, ikke med
Urette, og samtidig kunde på teologisk Område den wolff.
Semipelagianisme finde et Udgangspunkt.
4
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Naturens Love, til hvilke han selv er Ophavsmand. Men
Underne kan ikke tænkes vilkårligt og abrupt at gribe ind
i Udviklingen; de må ikke alene fremgå af hans Kraft,
men også af hans Visdom, en Egenskab, Gud har lagt for
Dagen i Verdens Skabelse9).
Fra Leibniz optog han Tanken om denne Verden, som
den bedste Verden, og ved Sammenknytningen med det
teleologiske Gudsbevis kom det til at kaste en optimistisk
Glans over hele Tidens Syn paa Liv og Død, medens den
bibelske Tanke om Synden og det ondes Magt trængtes
tilbage10). På dette Område brød der en stærk Modsætning
frem til den Pessimisme, som såvel Ortodoxi som Pietisme
repræsenterede. Hvor meget der end i Enkeltheder kunde
synes ondt og uretfærdigt, var det Oplysningens faste
Overbevisning, at der kun derved kom den største Fuld
kommenhed i Helheden11).
Disse Sætninger blev med Begærlighed grebet af Sam
tiden, som overfor ethvert Angreb virkelig følte sig gar
deret indenfor den overleverede Læres logiske Demonstra
tion12). I enhver af Oplysningens Fremstillinger af Troslæ
ren som af Moralen, videnskabelig eller populær, danner
de Systemets Skelet. Men ingen af dem fængslede eller be
roligede dog Samtiden i den Grad, som Dogmet om For
nuftens og Åbenbaringens Overensstemmelse. Både For
nuft og Åbenbaring havde deres Udspring i Gud, derfor
kunde der i deres Indhold ikke være noget forskelligt, end
sige modstridende. Således bevaredes i Wolffs System
den traditionelle Lære ved Siden af en rationel Demonstra
tion af dens Fornuftmæssighed13).
De wolffiske Tanker kom imidlertid ikke til at blive
stående som et fast og afsluttet System, men kom til at
give Tilskyndelser i de forskelligste Retninger.
For det første blev Wolffs System Udgangspunktet for
») Anf. S. § 1042.
1(>) Anf. S. §§ 982, 1027, 1062.
11) § 1058 f.
12) Jvf. det bevingede Ord: Gott sprach: die Sonne sei; die
Welt fiel ins Gesicht; Gott sprach: Wolff sei; da ward’s
in allen Seelen licht. Guden: Das Jahrhundert der Aufklä
rung 1868, 27.
13) Zscharnack: Lessing u. Semler 26.
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en Overgangsteologi, hvor det ortodoxe System bevaredes
Side om Side med det filosofiske Tilskud, således at Sy
stemets Fornuftmæssighed blev en Garant for Åbenbarin
gens Sandhed, krystalliseret i det supranaturalistiske ortodox-lutherske System. Gennem en Række filosofiske
Demonstrationer, hvor det kosmologiske Bevis spillede
Hovedrollen, påvistes den naturlige Religions umiddelbare
og den åbenbaredes middelbare Fornuftmæssighed. Den
første stod fast i Kraft af sig selv, og ingen kunde falde
på at angribe den. I den sidste var der vel Dogmer, der
var supra rationem, men ingen, hverken Forsoningen eller
Treenigheden, der var contra rationem.
Således blev teoretisk Systemets Fornuftmæssighed
godtgjort af den ældre Supranaturalismes Mænd. Praktisk
viste de som et Sandhedskriterium hen til den ved For
soningen skænkede Beroligelse og Samvittighedsfred14).
Denne Skole repræsenteredes i sin Begyndelse af S. J.
Baumgarten, stærkere af Ganz (Tübingen), Reusch (Jena)
og Garpov (Weimar), af Danskerne Rosenstand Goiske,
Guldberg og Balle.
Ud fra denne konservative Supranaturalisme, der i
dogmatisk Henseende ikke fraveg den gammellutherske
Teologis Skema, banede den yngre Supranaturalisme sig
Vej. Dens Standpunkt var den nye Teologis eller Geolo
giens; den byggede på Wolffs Filosofi, og mindst lige så
afgjort som den ældre Retning betonede den Overensstem
melsen mellem Fornuft og Åbenbaring; men den gik ud
over sit Udgangspunkt ved at anvende en historisk-kritisk
Målestok overfor Skriften. Denne akademisk-videnskabelige Teologi, der havde hentet vigtige Incitamenter til sin
Udvikling fra England, havde sine Hovedrepræsentanter
i /. D. Michaelis (Göttingen) og 1. S. Semier (Halle).
Michaelis Standpunkt var oprindelig ortodox-konservativt. I sine første akademiske Skrifter forsvarede han Vo14) Således stod f. Eks. Treenighedsdogmet for Orto
doxien fast som et evig gyldigt Dogme i Kraft af sit eget Ind
hold. I Oplysningens Behandling af samme Dogme står det
fast i Kraft af sin Fornuftmæssighed og sin Nytte. Jvf. Gas»
III 192.
4
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kaltegnenes inspirerede Hellighed15). Men på en Rejse til
Holland og England 1741 fik han Blik for et friere Bibel
syn, og det første Dogme, der faldt for ham, var Dogmet
om den overnaturlige Nåde, 6: han blev Pelagianer10). Med
hans Ansættelse som Professor ord. 1750 i Filosofi17) i Gottingen var Forudsætningen givet for en Gennemførelse
af Oplysningens historiske Bibelsyn. Ved Siden af Filosofi
læste han over østerlandsk Filologi, og gennem de filolo
giske Studier udvikledes der hos ham et stadigt friere Syn
på Skriften. Den tidligere massive Inspirationsforståelse
veg efterhånden ganske Pladsen for en historisk Skriftopfattelse. Uden at være Teolog forklarede han Bibelen,
og særlig Gammel Testamente, idet han søgte en ren hi
storisk Forståelse udenom og uafhængig af Dogmatikkens
System og Exegesens analogia fidei. Ved at slippe Ideen
om det enkelte Ords og de enkelte Sætningers Verbalin
spiration vilde han forklare Ord- og Lignelsesvalg ud fra
Orientens lokale og tidshistoriske Forhold, idet han sær
lig arbejdede med Tanken om den gensidige Vekselvirk
ning mellem et Folks Sprog og de i Sproget udtrykte Me
ninger18). Gennem sine Undersøgelser, som han fremlagde
i en Række Skrifter både af isagogisk og dogmatisk Ind
hold10), udviklede hans Tanker sig i et stadigt friere For
hold til Inspirationsdogmet. Det klareste Udtryk for hans
Metode er ved Siden af hans med Noter forsynede Oversæt
telse til Gammel Testamente (1769 f) Mosaisches Recht
(I—VI, 1770—75), et skarpsindigt og banebrydende Ar
bejde, forsynet med talrige historiske og geografiske Op
lysninger. Han gennemførte her en lokal- og tidshistorisk
15) Jvf. Mosaisches Recht VI, 1775, 404.
16) At det netop er dette Dogme, der mistede sin Betydning
for ham, er karakteristisk på Baggrund af hans pietistiske
Opdragelse. Jvf. hans Lebensbeschreibung 36. Frank III 57 f;
Hase III, 2, 1, 259.f.
17) Det er urigtigt, at han var Professor i orientalske Sprog:
Schat Petersen, Indledning til Ny Testamente 1899, 11.
18) Lebensbeschreibung 57, 182.
19) Indledn. til ny Testamente 1750 (1. Opl. ubetydelig); 2.
Opl. 1765—68; 3. Opl. 1777; 4. Opl. 1787—88; Dogmatik, for
midlende, 1760.
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Opfattelse, såvel af det jødiske Liv i Almindelighed som af
den mosaiske Lovgivning i Særdeleshed. Han finder den
mosaiske Lovgivning uden Forpligtelse for os20), selv om
han anerkender, at visse Bud, f. Eks. om de forbudte Gra
der i Ægteskabet, endnu er gældende. Under Påvirkning
af Montesquieu skildrer han Moses som den kloge Lov
giver, der forstod at akkommodere sig efter Folkets ånde
lige Struktur, men som i sin Person havde været mere
ægyptisk end jødisk påvirket, og som i sin Lovgivning
havde haft ældre Kilder, som oftest nomadiske, at gå ud
fra. — Gennem denne på tysk Grund ganske nye Problem
stilling og gennem de talrige Oversættelser både af dette
og af hans øvrige Skrifter, såvel som gennem hans per
sonlige Docentvirksomhed21) fik han den største Betydning
for hele den vesteuropæiske protestantiske Teologi. Ikke
alene for Teologerne stod han som Wellhausen et Hun
dredeår senere, som Faderen til den gammel-testamentlige
Kritik22), men gennem de let fattelige publicerede Under
søgelser og gennem sine under engelsk Forbillede dannede
parafraserende Bibel oversættelser, virkede han ud i det
brede, dannede Lægfolk23). Overfor de bibelske Skrifter
stod han som Literærhistorikeren, der vel behandlede
disse Dokumenter efter almindelige videnskabelige Me
toder, men også ud fra deres historiske Oprindelse vilde
godtgøre Kristendommens Sandhed. Ortodoxiens fides
divina trådte i Baggrunden for Testimoniet ud fra fides
humana. Denne apologetiske Metodik møder vi hele Tids
alderen igennem. Den er skabt af Michaelis, og dens For
mål er at vise, at Kristendommens Sandhed må godtgøres
20) Das Recht der Hebräer ist nicht unsere Richtschnur
II, 99.
21) Af samtidige Tilhørere skildres han som en fuldendt, vel
talende Verdensmand, der både kunde få sine Tilhørere til
at le og græde. »Von vortrefflicher Leibesbildung und An
stand, mit bunt besetzten Kleidern, gestiefelt und gespornt,
den Degen an der Seite, pathetisch im Gange, mit hoher Miene
und feurigen Augen tritt er ins Auditorium, die Bibel unter
dem Arm«. (Efter Smend: Michaelis 1899, 10).
22) Jvf. Eichhorn i M.s Lebensbeschreib. 187. Hwiids Dag
bog 54, 118, 205.
23) Lebensbeschreib. 255.
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ud fra dens Skrifters historiske Baggrund, ud fra deres
Integritet, Autenti og Axiopisti24).
Men Tiden løb også fra ham. De fortsatte Undersøgel
ser, der havde bygget på hans Resultater, gik i andre Ret
ninger og skred ud over ham. I sin Ungdom var han blevet
angrebet for Heterodoxi og Naturalisme25). Da Ortodoxien
intet historisk Bibelsyn havde haft, måtte fra dens Side
enhver historisk Undersøgelse anses som Vold på Åben
baringen. Men ved hans Død i 1791 blev han anset som
en Patriark og en Støtte for den gamle Tro26). Hans StandpunKt svarede til hans danske Discipel, Claus Frees Horne24) Den klareste Gennemførelse af Michaelis’ Metode findes
hos Less, Oplysningens fremragende Apologet og Moralist,
»Den christl. Rel. Sandhed« 1768; 2. Opl. 1773 (Dansk 1774, 92 f).
25) Jvf. Efterklangen deraf hos os i Taubers Lykønsknings
brev til Balle 1772, 13: Nævn aldrig, der er en Michaelis til,
og lad ingen vide, at du kender Semier. — Struensee’s Bekehrungsgeschichte 137.
26) Lebensbeschreib. 216. Jvf. Balles Brev til Bredsdorff,
Bøll. Brevsaml. D. 4 ® Nr. 43—61 (K. B.), aftrykt Kh. S. 2 R. II
796, og Bastholms Udtryk »den nu meget orthodoxe Michae
lis«. Alle Jesu Christi Taler 1797, 368. Dette forandrede Syns
punkt forklarer også Guldbergs uforbeholdne Hyldest til M.
».... Je posséde, je le crois, tout ce que Vous avés publié, Mon
sieur, et je l’ai tout lu, tout medité: et je voudrois pourtant
Vous dire une fois, combien j’en ai profité: je voudrois Vous
en remercler, Monsieur, et Vous raconter, que sans le savoir
Vous m’avés donné du gout, de la critique et bien des lumiéres.
Il coute de ne pouvoir pas marquer sa reconnoissance; et il
plait qu’on trouve moien de dire du moins, qu’on en est pénétré. Puissiés — Vous Monsieur, encore nous instruire longtemps! puissiés — Vous nous achever la traduction du V. Test.,
laquelle Vous fait tant d’honneur, est que Vos notes ont, rendu
trés intérressante. Je supplie Dieu de bien vouloir nous Vous
conserver, et je Vous conjure de vouloir presser eet ouvrage,
pour y mettre la demiére main. La belle défense, que Vous
avés fait a plus d’une occasion pour les livres saerés, pour la
divinité de Jésus-Christ, pour la satisfaction etc: m’a si fort
prévenu en Votre faveur, que je ne tarirois guéres, si je voulois Vous dire tout ce que je sent d’attachement et d'admiration pour Vos talens et Vos connoissances ....« (Brev af
11. September 1781 U. G.). Hwiid skriver til Michaelis: »— The
Secretary of State my Lord Guldberg has commanded me to
present you his most humble respect. He speaks frequently of
you saying that you are the greatest of all the living learnds
and that he esteemed you infinitly« (Brev af 26. Februar 1782
U. G.). At en stor Del af hans Verdensry skyldtes den berømte
Ekspedition til Sydarabien, som det lykkedes ham at gøre hele
Europa og navnlig Frederik V som økonomisk Protektor in
teresseret i, er utvivlsomt.
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manns, nemlig en supranatural Rationalisme. De anså
begge Kristus for Guds Åbenbaring, selv om de betragtede
hans mentale Enhed med Faderen som et Mysterium,
hvorom intet nærmere kan udsiges.
Ved Siden af Michaelis gav Johann Salomo Semler (d.
1791) det største Tilskud til Oplysningens frigjorte Tænk
ning, ikke alene ved sine banebrydende historiske Under
søgelser, der overhovedet muliggjorde en historisk-videnskabelig Teologi, men tillige ved sit dual is tisk-dogm atiske
Standpunkt. Såvel Michaelis som Semler havde i deres
Ungdom følt Pietismens Tvangsåg. Deres Gerning kom
til at forme sig som en Opposition dertil ved at værne den
enkeltes åndelige Frihed. Ligesom Michaelis fik Semler
sine afgørende Impulser fra Nederlandene og England.
Hos ham forenede Pietismens Mystik og Følelsesindividua
lisme sig med den deistisk-arminianske Kritik. Ud fra
Bengels Grundlag og med Kendskab til de historisk-teologiske Fremskridt, der var sket med Glericus, Wetstein og
Simon arbejdede han med Tekstens Overlevering og —
som noget ganske nyt — med Kanons Historie. Gennem
disse Undersøgelser (offentliggjort 1771—75) skabte han et
nyt, historisk begrundet Kanonsbegreb. Under sine Stu
dier fik han Øje for, hvorledes de dogmatiske Anskuelser
i Tidens Løb havde været en historisk Udvikling under
kastet, hvorved Påstanden om et til alle Tider ensartet
Dogme var umuliggjort27). Hermed var der indvarslet en
betydelig Revolution i Teologiens Verden. Fra Betragt
ningen af Dogmet som det inspireret absolute var nu Be^gyndelsen gjort til en Vurdering af det som en relativ Stør
relse, der efterhånden havde fået sit Indhold og sin Form.
Gennem sine Undersøgelser af Dogmehistoriens nye
Disciplin ydede Semler værdifulde Bidrag til en metodisk
Kirkehistorie, hvortil Mosheim allerede havde gjort Be
gyndelsen. Ved Behandlingen af Historien forlod man nu
den gamle Inddeling af Historien, orienteret ud fra Daniel,
27) Semiers Lebensbeschreib. II 121 f; Frank III 61 f; Hase
251 f; Zscharnack 377; Karo: Semler (Berlin 1905) 24 f; Schmid:
Die Theol. Semiers 1858, 78 ff; Brun: Rationalismen 200 f.
Dilthey: Anf. S. 103 f. I. O. Andersen i Kl. N. Art. Supranatu
ralisme, IV, S. 416, Spalte 1.
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Apokalypsen eller Augustin, i de forskellige Monarkier,
hvor Kampen mellem Gud og Djævelen udgjorde Histo
riens Indhold, for at gå over til en kildemæssig og kilde
kritisk Vurdering af det foreliggende historiske Materi
ale28). Gennem sit realt historiske Standpunkt, dogmatisk og
traditionelt uafhængigt, blev Semler Skaberen af den mo
derne psykologisk-historisk Relativisme. Hvad Semler har
muliggjort af videnskabelig Teologi, skyldes Historikeren
i ham, men ikke Systematikeren29).
Overførelsen af Relativismen fra Historien til Dogma
tikken betegner Oplysningens Hovedpræg. Kravet om Autoritetsfribed skabte såvel fri Bane for rent videnskabelig
stringente Undersøgelser som for en barok Naturalisme,
Tolerancen svingede mod Indifferentisme, og en relativi
stisk Målestok blev anvendt på Åbenbaringen. I Behand
lingen af det enkelt-historiske Spørgsmål krævede han
det bedømt ud fra de tidsmæssige Forhold, hvorunder det
var tilblevet, og opstillede dermed det samme Krav, som
den moderne filologisk-historiske Exegeses Lærer Ernesti
gennemførte på Fortolkningens Område i sin Institutio
interpretis Novi Testamenti, 1761 (2. Udgave 1765), hvor
det enkelte Udtryk kun kan have én Betydning, der uaf
hængig af Dogmatikken må forstås ud fra Samtidens
Sprogbrug3®).
Idet Semler gjorde Rede for Mangfoldigheden af de
teologiske og religiøse Anskuelser, der altid har været til,
påviste han tillige den medskabende ydre, historiske
Ramme. Det enkelte Dogme, som var tilblevet under lo
kale og tidsbestemte Faktorer, kunde således kun blive et
relativt Udtryk for Sandheden31). Et for alle Tider forplig28) Ernst Bernheim: Lehrbuch der historischen Methode,
1903, 25, 66 f; Karo 65 f; Heussi: Mosheim (Tübingen 1906) 64.
29) Jvf. Hamack: Dogmengeschichte 1, 4. Opi., 25 f.
3Q) Semler: Die rechtmässige Freiheit der akad. theol. Lehr
art 51 f. Semler: Zusätze (til Tellers Skrift om Ernesti) 1783,
19 f. Gass: IV 79. Diestel i Jahrbücher für deutsche Theologie
XII, 487 f.
31) Han tænkte sig ikke alene bestemte, historisk skabte
mindre »Lokalideer«, som f. Eks. Tanken om Guds Rige, men
Kristendommen selv blev for ham i hans Udvikling til sidst
en lokal Religion, der som historisk Religion aldrig kunde
blive almindelig, men derimod ganske vist kunde udvikle sig
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tende System vilde være ligeså umuligt at opstille, som
det vilde være absurd at urgere absolut forpligtende Lær
domme for enhver Kristen, uafhængig af Tid og Sted32).
Når han imidlertid alligevel for Præsterne kræver en ydre
Overensstemmelse mellem deres offentlige Forkyndelse og
Symbolernes Dogmatik, selv om denne Konformitet ikke
er til Stede i det Indre, har han ikke alene dermed frem
hævet en Forskel mellem Religion og Teologi, som vist
nok meget tidlig er dukket op for ham selv33), men hvad
der blev langt vigtigere, en Forskel mellem privat og of
fentlig Religion, hvorved han mente at være trådt i Skran
ken for Individets åndelige Frihedsret. Overfor den af
Kirkesamfundet vedtagne offentlige Religion vilde Semler
stille den enkelte ganske frit, men han krævede såvel
denne som den private Religion holdt i Ære. Hans Stand
punkt var, at Kirkens Lærere i Kraft af deres Embede
måtte repræsentere det ydre Religionssystem og derfor be
kende sig til dets Symboler. Det måtte da blive den en
keltes private Sag, hvad han personlig mente om Kirkens
traditionelle Lære. At der i etisk Henseende kunde rejses
Betænkeligheder mod denne Dobbelthed, forstod han ikke.
Semler fandt dette Standpunkt ligeså naturligt, som vi
unaturligt34).
Den nærmere Begrundelse for denne Dualisme søgte han
ikke alene i den ved Dogmets historiske Udvikling givne
relative Værdi, men i selve Jesu og Apostlenes omspæn
dende Akkommodationspraksis. Han gik her tilbage til ny
Testamente, som han, ligeså lidt som gammel Testamente,
forkastede, men tværtimod anså for det vigtigste Kilde
materiale til den kristne Religion35). Ud fra disse Kilder
fandt han, at Jesus og Apostlene havde akkommoderet sig
videre ud i det uendelige (navnlig i Skriftet: Ob der Geist des
Widerchrists .. Halle 1784).
32) Jvf. Zschamack 179 f.
33) Lebensb. I 96, 108. II 126, 215 f. Karo: Anf. S. 18 f.
34) Lebensb. I Vorrede 7, 9. Jv. Diestel i Jahrbücher für
deutsche Th. XII, 475 f. Schmid: Anf. S. 142 f. — Utvivlsomt
er det Semlers Dualisme, Kant har for Oje i sin Polemik i Ber
liner Monatsschr. December 1784, 486 f.
35) Jvf. Seeberg: Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrh.
(1903), 16.
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efter Tilhørernes Fatteevner og Anskuelser. Ikke alene
overfor Apostlenes, men også overfor Jesu Forkyndelse an
vender han den tidshistoriske, relativistiske Målestok.
Jesus var Jøde, og hans Forkyndelse indeholder, præget af
hans Herkomst, talrige jødiske Forestillinger, hvis Værdi
er tidshistorisk betinget. Det samme gælder Apostlene og
deres Forkyndelse. Følgelig indeholder den nytestament
lige Forkyndelses Sprogbrug og Begrebsformer ingen som
helst absolut Forpligtelse for os. Gående ud fra den jødiske
Samtid, dens Kultur og Sprogbrug er de nytestamentlige
Billeder og Vendinger skabt på denne Baggrund, ikke som
noget for ny Testamente særligt inspireret, men som dag
ligdags Tale- og Billedformer, hvis Rødder må efterspores
i Gammel Testamente. Det vil da være Exegesens Opgave
at afgøre og udskille, hvad der hører ind under de lokale
og tidsbestemte Elementer, og hvad der ud fra Skrifternes
indre religiøst-pædagogiske Værdi har blivende Betyd
ning36). Dette er det programmatiske Princip i Semiers
Fremstilling. Men en konkret Udredning, en nøjagtig Be
stemmelse i Enkeltforholdene af, hvad der var lokalt og
almindeligt til Forskel fra, hvad der var af konstant Værdi,
et Spørgsmål, som Lessing skarpt havde stillet ham over
for, fik han ikke besvaret37).
Det var ikke alene Semiers historisk-kritiske Under
søgelser, der for den følgende Tid fik indgribende Betyd
ning, og hvis Resultater ud fra de daværende Forudsæt
ninger kræver den største Anerkendelse, men navnlig Ak
kommodationstanken, der gav Størstedelen af Tidens For
kyndelse et vigende og usikkert Præg, og faktisk gør en
nøjagtig Bestemmelse af den almindelige dogmatiske Sta
tus hos Gejstligheden umulig. Men uden at regne med
Akkommodationen er det umuligt at forstå Tiden38). Ingen
30) På dette Område drog han som noget nyt Apokryferne
og Talmud med ind i Undersøgelserne. Lebensb. II 154 f., jvf.
I 80. Zscharnack 96, 104, 340.
37) Jvf. Tholuck: Vermischte Schriften II 58. Lessing XI,
2, 165 (Lachmann—Maltzahns Udgave, som citeres her som L).
Schmid: Anf. S. W0 f.
38) Dette fremgår klart f. Eks. af Vilh. Andersens spiritu
elle Essay over Bastholm (Tider og Typer. Erasmus II, 317 f).
Billedet indskrænker sig til en Række fragmentariske, ånd
rige Betragtninger, men savner ganske denne historiske Bag
grund.
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ved, om Forkynderne selv står inde for Forkyndelsen. Til
syneladende er Forkyndelsen wolffisk-ortodox; men man
må for Danmarks Vedkommende fra ca. 1765 og kort for
inden for den tyske Teologis Vedkommende regne med,
at der skjuler sig en betydelig Heterodoxi i Retning af
Deisme derunder39). Dette skabte samtidig en følsom Utryg
hed hos Lægfolket, der heller ikke vidste, om det kunde
nære Tillid til Forkyndelsens Integritet. Men Akkommo
dationstanken blev af Gejstlighedens yngre frisindede Fløj
grebet med den største Begærlighed; thi derved løstes for
dem Spændingen mellem det konservativt tænkende Læg
folks Tro, som overalt og umiddelbart i Skriften så den
kodificerede Åbenbaring, og den nye Teologi, som under
det gamle Dække kunde finde Indgang overalt,
I religiøs Henseende repræsenterede Semier ingen In
differentisme. Det var naturligt, at han forsvarede Wøllners Religionsedikt 1788, da dette gav Anledning til en
fra Statens Side officielt støttet Akkommodation, men han
trådte aktivt ind i den kirkelige Strid mod Fragmentet i
1778: »Von dem Zwecke Jesu und seine Jünger« med sin
»Beantwortung«, hvor han gjorde nærmere Rede for Ak
kommodationen og betonede Jesu Lære som hovedsagelig
moralsk40), og han imødegik 1779 den berygtede Natura
list Karl Fr. Bahrdt (d. 1792), der selv var begyndt at skille
det væsentlige i Religionen fra den dogmatiske Teori, men
endte med at gøre Kristus, efter at det ikke var lykkedes
ham at fortrænge al positiv Teologi, til en beregnende Na
turalist og hemmelig Ordensstifter41).
Denne sidste Polemik skilte ham afgjort fra den deistisk
påvirkede Oplysning42).
Akkommodationstanken blev optaget og gennem Lea
sing (d. 1781) ført videre i den også af Semier antydede
og af den moderne religionshistoriske Skole anerkendte
39) 1760 udkom Semiers Skrift om det ny Testamentes Dæ
monbesættelser, der klart udtaler Jesu Akkommodation over
for dette Dogme.
4Q) Beantwortung 260 f, 412 f.
41) Lebensb. I Vorrede 11 f; II 17. Tholuck: Vermischte
Schriften II, 98, 110 f. Jvf. i populær Fremstilling Koch: Sem
iers Levned, Theol. Tidskr. 3 R. III 25.
42) 1A. d. B. Bind 43, I, 1870, 45 f.
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Perfektibilitetsteori, o: Påstanden om Religionens stadige
Udvikling in infinitum begrundet ved enhver Religions
forms Relativitet. Efter denne Teori, der senere har søgt
sin videnskabelige Begrundelse gennem Udviklingslæren
og den sammenlignende Religionsvidenskab, besidder in
gen Religion absolut Fuldkommenhed; enhver Religions
form er kun relativ i Forhold til de tidligere, efter hvilke
den som Udgangspunkt er afpasset.
Semier og Lessing var begge Kritikere. Deres Kritiks
Objekt var den nedarvede, dogmebegrundede Teologi, som
de vilde frigøre til en historisk filosofisk Teologi. Men
medens Semiers Angreb hovedsagelig havde været ført
med Historiens Våben, gik Lessings Kritik ud fra filoso
fiske Overvejelser. Og medens Semiers Standpunkt gen
nemgående var klart og ensartet konsekvent med Und
tagelse af den anti-bahrdt’ske, konservative Periode fra
1779 og de nærmest følgende År43), var Lessings vanskeligt
bestemmeligt. Det lå hans kunstnerisk impulsive Natur
fjernt at være den rolige Systematiker. Han fremlagde al
drig et bestemt, konkret afgrænset Resultat af sine filoso
fiske Undersøgelser. Hans urolige Temperament, der al
drig lod ham blive færdig, tilskyndede ham mere til at
sætte Problemerne under Debat end egentlig af bidrage til
deres Løsning. Det er ugørligt at tage ham til Indtægt for
noget kirkeligt Parti eller nogen Konfession44).
I fuld Kontakt med sin Samtid og navnlig påvirket af
Bayle rejste Lessing et energisk Krav om en kritisk, grun
dig Revision af Troen i objektiv og subjektiv Forstand.
Ikke alene må Kristendommens ældste Historie under
søges, men den enkelte må også gøre sig Rede for sin per
sonlige Trosforståelse. Den kristne Religion kan ikke over
tages på Tro og Love fra Fædrene. Først gennem en kri
tisk Prøvelse og Sammenligning med andre Religioner
kan en fast Trosoverbevisning vindes.
Opdraget i et strengt luthersk Hjem stod han allerede
43) Zscharnack 305 f; Karo 87 f; Schmid 176—232.
44) »Sein Credo steht in keinem Buch: in Spinozas Ethik
so wenig wie in Leibnizens Monadologie oder Theodizee; so
wenig wie in der Bibel«; »was Lessing ist, das ist er immer
wieder nicht«. Schrempf: Lessing 1913; 112, 119. Jvf. i bans
berømte Duplik L. X 53.
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tidlig med Kritik overfor den nedarvede Tro45). Denne Kri
tik førte ham til en Adskillelse mellem den kristelig
religiøse Sandhed og dens skriftmæssige, traditionelle
Overlevering, som han anså for overflødig46). Kristendom
mens Eksistens som historisk Faktum lå forud for Evange
liernes og Apostelbrevenes Tilblivelse, og kan atter, hvad
han hævdede kontra Goeze, skilles derfra som et unød
vendigt Grundlag. Den åbenbarede Sandhed kan ikke ud
styres med et ydre, autoritativt Prædikat, men må på
tvinge sig den enkelte som indre Sandhed. I dette sidste
Faktum ligger Kriteriet for den guddommelige Oprin
delse47).
Hele Menneskehedens religiøse Udvikling underkastede
han et historisk-filosofisk Synspunkt, idet han — modsat
Deismen — anerkendte Religionsudviklingens progressive
Fremskridt indtil den rene Fornuftreligion48). Han sønder
lemmede Deismens naturlige Religion49), men han var ikke
som Semier Psykolog og Relativist; langt snarere kan man
kalde ham Metafysiker og Evolutionist. Han var enig med
sin Samtids Oplysning i, at gammel Testamente ikke var
forpligtende for os. Denne Del af Bibelen var skrevet »for
et råt og sandseligt Folk«, en Sætning, der blev et af Op
lysningstidens bevingede Ord, og som kom til at støtte
Tanken om Jesu Akkommodation50). Men som den gud45) L. XI 3 f. Schrempf: Anf. S. 95. Zschamack 7.
40) Axiomata 6—9. L. X 139 f.
47) At Lessing mener, at Fornuften tillige må afgøre
Åbenbaringens Ægthed er evident ud fra Axiom. 10, og heri
får Paludan-Müller Ret, når han i sit ellers lidet udtømmende
Skrift om Lessings religiøse Livsanskuelse (1888) siger, at Les
sing aldrig kom ud over ad rationel Vej at ville gribe den høj
este Sandhed (S. 26).
48) Dette forklarer den deistiske Oplysnings Tilbageholden
hed i Anerkendelsen af »Erziehung«, såvel i Tyskland som i
Danmark. Mendelssohn Schriften III 317. A. d. B. Bind 43, II
402. Lærde E. 1781, Nr. 6. Hans antideistiske Virkninger er
undervurderet af Uhlhorn, Geschichte der deutsch luth. Kir
che 1911, II 21 ff.
49) I. O. Andersen i Kl. N. Art. Supranaturalisme IV, 416,
Spalte 2.
50) Jerusalem: Betrachtungen II 1794. 359. Stäudlein: Ge
schichte der Sittenlehre Jesu I 112. Bastholm: Ånd. Taler 1779
II 135. Ny Test. 1780 til Mt. 25, 46. Sammes Svar 1781, 52 f.
Hovedlærdomme 1783, 451 f. Filosof. Breve 1790, 84 f; Oversætt.
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dommelige Pædagogik skred Åbenbaringen videre og vilde
over den nytestamentlige Åbenbaring nå frem til den tredie, den evige Åbenbaring. Hvad Åbenbaringen altså
bragte, var en intermistisk Hjælp, der anviser en Genvej,
men med dens Indhold er intet givet, som den menneske
lige Fornuft, overladt til sig selv, ikke også vilde kunne
nå. Han ønsker dog ikke at opstille Stridspunkter mel
lem Fornuften og Åbenbaringen. Helst vil han lade dem
gå fredeligt Side om Side51).
Men det historiske i Religionen bliver dog kun en til
fældig Iklædning for et evigt Indhold, der stadig er i Stand
til at udvikle sig. Dette Standpunkt svarer til Rousseaus,
Religionen som det tilfældige, geografisk bestemte Åndsforhold, medens derimod Samvittighedens Princip, Ret
færdighedens og Dydens indre Princip, er det evigt sande
og suveræne Kriterium for vore Handlinger52). Hermed er
også begges Synspunkter, Lessings og Rousseaus overfor
de andre Religioner givet. Alle positive og åbenbarede Re
ligioner er lige sande og lige falske53). Ud fra dette Syns
punkt rejser sig i Kraft af Sagens Natur Fordringen om’
Tolerance, og idet de dogmatiske Skranker fra alle Sider
falder, bliver Religionens Indhold af moralsk Art54).
Dette er Kristi egen Religion til Forskel fra den senere
overarbejdede kristelige Religion55), det vil sige, allerede
til GI. Test. 1792. Den Hensigt .... 1793, 26. Tanker 1796, 18 f.
Homemann til Efeserbrevet 1784, Forordet V f. Niemeyer:
Håndbog I 1798; 224 f, 248.
51) Rettung des Cardanus L. IV § 53; Erziehung § 27, 36, 70
og navnlig § 76. Zscharnack 235 f. Brun: Rationalismen 124 f.
52) Ueber den Beweis. L. X 39. Rousseaus Værker, Paris
1823, II (Emile) 63 f.
53) L. XI; 2, 248. At der er en selvstændig Lighed mellem
Lessings Distinktion mellem Lægkristendom og Teologi og
Semiers Adskillelse mellem den personlige Religion og det
ydre Kirkesamfund er ubestrideligt. Zscharnack 245 f, jvf. Paludan-Muller: Anf. S. 96 f.
54) Jvf. Gedanken iiber die Hemhuter L. XI, 1, 26; Das Testament Johannis L. X 45. Den overfor den kristne Religions
Absoluthed nivellerende Grundtanke i Nathan der Weise sva
rer ganske til Lessings personlige Standpunkt, ligesom Frem
stillingen af Jøden er en foreviget cadeau til Moses Mendelssohn. Oncken: Das Zeitalter Fr. d. Grossen 814; Wemle: Lessing u. d. Christentum 1912; 16, 63 f. Hase 276 f, Brun: Ratio
nalismen 117.
56) L. XI, 2, 242.

Lessings Betydning.

63

her skyder sig det fra moderne Tid kendte Problem om de
to Evangelier frem.
Lessing virkede sammen med Oplysningstiden, hvis
kritiske Sans han styrkede. Han bidrog afgørende til at
fælde det gamle Kanons- og Inspirationsbegreb. Hans Til
skud til den filosofisk-teologiske Tankegang var Perfekti
bilitetsteorien, som i Danmark indgik som et Led i 90’ernes
deistiske Presse- og Pjeceprogaganda. Her anvendes han
som «en Murbrækker mod Kirken og prises som en af Men
neskehedens udmærkede Velgørere56).
50) Jesus og Fornuften 1796 Nr. 5, 68 f; 1800; 278 f, 579 f. —
Om nogen direkte Påvirkning mellem Lessing og dansk Teo
logi på dette Punkt er der ikke Tale. Jeg har i det hertuge
lige Bibliotek i Wolfenbüttel haft Adgang til at gennemgå^
livad der fandtes af Manuskripter og Breve vedrørende Les
sing i Håb om at kunne knytte en Forbindelse mellem ham og
samtidig dansk Teologi, men Undersøgelserne viste sig ikke
at føre til noget Resultat. Forbindelsen må langt snarere*
søges hos en Mand som Zollikofer, der har optaget den Lessingske Perfektibilitet og anvendte den indenfor Kirken i
den opbyggelige Forkyndelse. Direkte vil man kunne søge
en Forbindelse med den stærkt frisindede Neologis Talsmænd
T e 11 e r og Wilhelm Traugott K r u g. I Tellers Skrift: Religion
der Volkomneren (1792) drog han Konsekvensen af sin »Ord
bog« (1772), hvor de kirkelige Udtryk behandledes efter Sem
iers Skema som lokaliserede Ideer, og fremstillede, hvorledes
vi begynder med den autoritetsmæssige Tro, Religionens A B
C, som udelukker Forstandsreflexionen, men beskæftiger San
serne gennem Billeder og Lignelser (S. 55). Derfra skrider vi
frem til en Fomuftkristendom, præget af Tolerance og selv
stændig Prøvelse, og atter derfra stiger vi mod den renere
Kristendom, en Tilbedelse af Faderen i Ånd og Sandhed, som
Jesus selv har udkastet Linierne til, og som vi videre skal
udvikle (65—71). Den historiske Kristendom bliver således et
interimistisk Stadium. Hvor Mennesker nu på Grund af vane
mæssig Tradition og manglende Selvstændighed ikke kan nå
frem til dette højere Standpunkt, kræves der fra Forkyndel
sens Side en imødekommende Akkommodation fra det mere
fremskredne Standpunkt til Tilhørernes Begyndelsesstade.
(På Dansk kom Tellers Skrift 1795). Det er nærmere kritisk
behandlet i Nicolai: Gedächtnissschrift auf Teller, Berlin 1807,
23. I Præstestanden propageredes den oplyste, populærfiloso
fiske Deismes Ideer ved »Neues Magazin für Prediger« fra
1792 (hvoraf talrige Artikler publiceredes hos os gennem Fal
losens Magasin. Om Akkom. Fal. Mag. II 83; jfr. I 86 f). —
Tellers »Ordbog«, hvis Princip blot er den konkrete, systema
tisk konsekvente Gennemførelse af Semiers Idé, blev modtaget
med den største Begejstring som et Skrift, der vilde gøre
Epoke i Skriftfortolkningens Forbedring (A. d. B. XIX, 1773,
180 f). I Anledning af 3. Oplag (1780) anbefaledes det enhver,

64

Krug’s Teologi.

Den Opgave, der nu forestod, var at publicere såvel de
videnskabeligt-historiske Undersøgelser som de filosofisk
teologiske Overvej eiser, hvis Materiale fornemmelig var
som vilde naa en Kundskab om modnere Kristendom, at læse
hans Fortale (hvor han gør Rede for sit Princip) tre Gange
igennem; »alt så skønt og herligt, at et Udtog er umuligt«
(A. d. B. Bind 45, I 1781, 43 f). — Krugs teologisk og filosofisk
grundige, men skarpt kritiske Skrift: Briefe über die Perfektibilität der geoffenbarten Religion« (Jena 1795) fortjener Op
mærksomhed, ikke alene, fordi Forf. viser, hvorledes Akkom
modationen konsekvent må føre til Antagelsen af Perfektibili
tetsteorien, medens den omvendte Bevægelse — fra Perfekti
bilitet til Akkommodation — ikke behøver at finde Sted, men
også fordi hans Tanker er skarpt og summarisk formede og
både angiver og propagerer for den radikale Neologis Pro
gram. Krugs Standpunkt, som støtter sig til Semier (Vorrede
VIII, 35), Jerusalem (S. 33, 129) og Teller (S. 39, 198), er, at en
hver Religion — også Jesu Religion — er noget stedse fremad
skridende, som er i Stand til en uophørlig Fuldkommengø
relse, og også må være i Stand dertil, hvis den skal have en
sædelig Betydning, der varer ud over Øjeblikket (S. 43). Den
almindeligeEvne til Udvikling, den enkelte besidder, er et
Fælleseje for Slægten og dermed også for Religionen. Hele
denne Udvikling vilde afskæres, hvis man troede, at Religio
nen var et non plus ultra, der var kommet som et afsluttet
Hele på éngang og endog til det jødiske Folk, som var mest
interesseret deri. Men ikke engang Jesus eller hans Disciple
havde tænkt på, at deres Lærdomme skulde være absolut fuld
komne; thi da vilde al Prøven og Efterforsken ikke blot være
overflødig, men også højst farlig (S. 53). Gud er den store Pæ
dagog, der meddeler Sandhederne lidt efter lidt, og således
har Jesu Formål først og fremmest været at bortrydde de
største Hindringer for den menneskelige Forstand, så at denne
efterhånden kunde hæve sig til en højere Erkendelse og Sæde
lighed (S. 58—60). Jesu Gerning er altså den indledende, men
grundlæggende Begyndelse til det store Fremskridt (S. 77;
lifgn. S. 171). Når da den senere Overlevering er så kort og
brudstykkeagtig, er det et Tegn på, at det er umuligt at hævde
Kristendommens Absoluthed, da dette Krav måtte fordre en til
Punkt og Prikke nøjagtig overleveret fast Tradition (S. 89);
overhovedet er en temporær Meddelelse af absolut, fuldkom
men religiøs og moralsk Indsigt umulig (S. 102). Hvad de en
kelte har meddelt deres Samtid af religiøs og moralsk Vis
dom, er ikke et non plus ultra, men kun — ligesåvel som de
Fejltagelser, de har begået — hvad de havde fælles med deres
Samtid. Deres Indsigt kan vi benytte, men vi må selv skride
videre. — For Krug er Inspirationen ganske overflødig; hvad
de enkelte har haft af bedre Indsigter, skyldes ikke en supranatural Forhøjelse af deres naturlige Evner, men en almin
delig menneskelig Udvikling (S. 131). — Målet er at nå til den
rene Fornuftreligion, som består i få, enkelte Læresætnin
ger, hvis Mening og Betydning er indlysende af sig selv for
ethvert Menneske (S. 171). Ved Anerkendelsen af Kristendom-
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tysk, men som, både hvad Metode og Tendens angår, rø
bede Påvirkning fra England, Holland og Frankrig, for
midlet ved en deistisk og materialistisk oversat Skriftpro
paganda i 40’erne57). Af hvad Art disse Publikationer end
var, havde de dog alle det tilfælles, at de gennem deres
skarpe Kritik af det overleverede Trosdogme søgte at op
stille et nyt Grundlag for den teologiske og opbyggelige
Tænkning, en Kombination af fordomsfri Historieforsk
ning og åbenbarings-fornuftig Optimisme. Gennem en for
Lægmanden fattelig Fremstilling håbede man både at
kunne grunde en videre fremskreden Religiøsitet på en
filosofisk-historisk Basis og at afværge Vantroens Angreb.
Dette skete i den tyske Encyclopædi, Recensionsmagasinet
»Allgemeine deutsche Bibliothek« (1765—1805, 256 Bind),
hvis Redaktør var Nicolai (d. 1811). Dets Program var at
holde en Middelvej mellem Goezes Ortodoxi, som i Striden
med Lessing repræsenterede den ene Yderlighed, og Ateis
men, som for Datiden fandt sit Udtryk i den af den indif
ferente Frederik II protegerede Voltaire58), og det støttedes
mens Perfektibilitet vil Religionsstridighederne, som Kirke
historien viser de utåleligste Exempler på, af sig selv ophøre
(S. 167—181, 186). Akkommodationen består blot i det nye
Testamentes fejlagtige Udlægning af det gamle Testamente;
thi at antage en bevidst Akkommodation vilde være etisk uan
stændig (242 f). Akkommodationen kan vel anerkendes som
et pædagogisk anvendeligt Middel til større og større Kund
skabsmeddelelse, men aldrig sådan, at Sanddruhed og Rede
lighed måtte opofres (S. 323). Skriftens Religion er kun til
målt og afstemt efter den daværende tidsbestemte Erkendel
ses Grad (S. 270). Den Tanke, at alle Nationer på Jorden til
alle Tider skulde tro på en og samme på éngang fuldendt
Lære, indeholder lige så mange Modsigelser som Ord (S. 278).
Det endelige Mål er, at Skriften kan undværes, da Fornuften
ikke længere behøver den (S. 359). Den vilde da selv have
været Årsag til, at den kunde undværes; den vilde have gi
vet den menneskelige Fornuft den Kraft, at den nu selv på
egen Hånd uden at fare vild kunde finde Sandheden. Skrif
tens Anseelse vilde dermed ikke tilintetgøres — tværtimod,
den vilde nå allerhøjst, når den var allermest undværlig,
ligesom en god Søn skatter sin Fader mest, når han selv er
blevet myndig og begynder at stå på egne Ben (S. 360). Men
disse Fremskridt må ske med Langsomhed. Festina lente!
(S. 367).
57) Nachrichten von einer hallischen Bibliothek 1748, 75;
1749, 311. Hurst: History of Rationalism (London 1867) 102.
58) Hase 255 f.
5
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fra 1783 af det af Gedicke og Biester redigerede »Berliner
Monatsschrift«.
I egentlig Forstand repræsenterede Nicolais Magasin
Formidlingsteologien50). Men dets elastiske Udvikling
spændte fra Wolffianisme over Populærfilosofi til Deisme.
Dets Bedaktør Nicolai stod som en Kommandant og Orga
nisator over Forfattere og Medarbejdere for at fælde, hvad
han kaldte overtroiske Fordomme, og herunder også den
positivt-kirkelige Kristendom: Ved hans Arbejde blev der
skabt den bredeste Basis for en deistisk præget Fornufttro
uafhængig af historisk Tradition, Symboler og Konfes
sionsforskelle. Han og hans Tidsskrift udtrykte den poten
serede Prosaisme60). Som Oplysningens Praktiker spurgte
han bestandig om Nytten, enten det drejede sig om Religion
eller Filosofi. For så vidt danner han Forudsætningen for
Steinbart, som systematiserede hele den filosofiske Disci
plin til Lyksalighedslære og udtøm te Religionens Indhold
i moralistisk Eudaimonisme. Nicolai repræsenterede den
almindelige elastiske Wolffianisme: Åbenbaringens Stad
fæstelse af den naturlige Religion og en energisk Betoning
af Enheden mellem Skrift og Fornuft, mellem åbenbaret
og naturlig Religion.
Hans Indflydelse, der under Oplysningens Kulmination
med Prøjsen som Oplysningens Stormagt og Berlin med
det af Frederik II stiftede Königliche Akademie som Op
lysningens Centrum61) satte stærke Spor, men var uden bli
vende Betydning. Med den tyske Naiionalliteraturs idealistisk-literære Opsving (Fichte, Goethe, Schiller) var Ni
colais Tid forbi62).
50) Trods det, Lessing skarpest muligt havde bekæmpet
denne (L. XII 484), deltog han dog som den kloge Taktiker
i dets Udgivelse.
60) Jvf. Fichte: Sein Geist war ein dürrer Chroniken Geist.
Nicolais Leben 1801, 32. Martin Sommerfeld: Friedrich Nico
lai und der Sturm und Drang 1921, 41 og Schlözers Brevvexting med Nicolai stds. 343—346.
01) Guden: Anf. Skrift 32 f. Oplysningens Tidsalder = Fre
deriks Tidsalder (Kant i Berliner Monatsschr. December 1784,
491. Karl Biedermann: Anf. S. II, 2, 248 f. Jvf. Hettner: Gesch.
der franzsch. Litt. 548 f. Uhlhom: Anf. S. 28 ff.
°2) Jvf. Proktophantasmismus i Goethes Faust og den skar
peste Dom i det af Fichte anførte Skrift S. 115. Den nyliterære
Idealismes Hån overfor Nicolai var begrundet ved dennes
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Ved Siden af Nicolai og åndsbeslægtet med Oplysnin
gens Tendens stod Moses Mendelssohn (d. 1786), som dog
besad en større Tankes tringens og et dybere Følelsesliv
end Nicolai. Fuldt så meget ved sine Tankers Form, ved
deres gennemsigtige Klarhed og ved Sprogets Stilfuldhed,
som ved deres deistisk-programmatiske Indhold, virkede
han som Semit for universel Tolerance ved Nedbrydelsen
af de konfessionelle Skillelinier. Han udtrykte ikke Oplys
ningens demonstrative Eudaimonisme, men hans rigere
Følelsesbaggrund, som skyldtes hans Kærlighed til græsk
Åndsliv, som forenede Oplysning og Kultur, førte ham til
en Uendelighedsbevidsthed overfor Guddommen, for hvis
personlige Tilværelse han argumenterede lige så energisk
som for Sjælens Udødelighed. Denne sidste græske Ab
straktion blev optaget af Oplysningens kristelige Kredse
og træder i Fremstillingen af Døden og Livet derefter langt
stærkere frem end den bibelske Tanke om Legemets Op
standelse63).
Mendelssohns Interesse var ikke blot at postulere dette
højeste Væsens Eksistens og som Almén-Oplysningen at
demonstrere en Række Beviser for Postulatet, men han
gik videre til at bestemme dets Egenskaber, af hvilke han
navnlig betonede Godheden i dens enkelte Udtryksformer
i Menneskelivet. Hvor vi finder Guds Storhed og Ophøjet
hed, der ser vi også hans Nedladenhed64). Uafhængige af
alle Ulykker må vi tro hans Forsynsstyrelse, som finder
sin Afslutning i det hinsides Liv.
Uafhængig af bibelsk Kristendom og historisk Kirke
forståelse stod han som en Modstander af Symbolforplig
telsen05). Hans Standpunkt var Unitarismens66).
Nogen Forandring i Oplysningens Udvikling skete ikke
ved W olfenbüttlerfragmenternes Fremkomst 1774—78.
åndelige Forbindelse med den senere flade Vulgærrationa
lisme. Begge var enige om, at et kristeligt Fremskridt på
Landet kunde konstateres ved Bøndernes færre Processer,
mindre Drikfældighed og Indførelse af Staldfodring.
63) Således f. Eks. hos Bastholm: Hovedlærdomme 1783;
516, 533, 540.
64) Schriften, II, 365.
65) I Skriftet »Jerusalem« 1783 (Schriften, III, 187 f, 360).
60) Schriften, III, 169 f.
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Wolffenbuttlerfragmenterne.

Skønt også de tog deres Udgangspunkt i den wolffiske
Filosofi, havde de fjernet sig så meget fra deres Ophav, at
de betød den stærkeste Populæropposition overfor den
åbenbarede Menighedskristendom. Deres Forfatter, Her
mann Samuel Reimarus (d. 1768) havde i en tidligere Af
handling om den naturlige Religions fornemste Sand
heder (1772; dansk 1775), Oplysningens fornuft-apologeti
ske Standardværk67), vist Fornuftreligionens Autonomi og
dens selvstændige Forudsætning for og Indledning til
Åbenbaringsreligionen. Den naturlige Åbenbaring var her
blevet fremstillet i systematisk Selvstændighed, og Frem
stillingens to Slagord, der står som Generalnævnere for
Bogens Indhold, er Teleologi og Eudaimonisme. I Frag
menterne er Konsekvensen draget. De er en Beskyttelse
for de fornuftige Gudstilbedere, som i Kraft af Fornuften
forkaster den kristne Tro.
For at sikre Åbenbaringens Sandhed og Eksistensret
havde Wolff ladet Åbenbaringen appellere til Fornuftens
Domstol. Åbenbaringen måtte, hvis den skulde gælde som
Åbenbaring, være klar og modsigelsesfri. Den måtte inde
holde Sandheder, der vel var supra rationem, men ingen
contra rationem. Heri var Reimarus uenig med ham. Han
fandt, at den kristne Åbenbaring både havde Sandheder
supra og contra rationem. Dette søgte han at vise i de efter
hans Død af den forsigtige Lessing udgivne stykkevise
Fragmenter.
Selve Angrebenes Originalitet var kun ringe. Deres Ind
hold var lånt fra engelsk og fransk Bibelkritik; men det
nye lå i den Kraft og Pietetløshed, hvormed de fremstille
des. Der er i dem ikke alene stillet det bestemte Krav om
Tolerance og Fornuftbrugen på det religiøse Område, men
en Åbenbaring er direkte afvist ud fra Modsigelsen mellem
dennes Absoluthed for Frelsen og dens begrænsede, geo
grafiske Område, et Argument, som både kendes fra Mendelssohn68) og Rousseaus Emile, men som fra apologetisk
kirkelig Side ikke var forblevet ubesvaret69).
67) I Anmeldelsen af 5. Opl. i A. d. B. 48. Bind 1781, 29 f. Dog
tog Mendelssohn Afstand fra dets Påvisning af den guddom
melige Teleologi indenfor Dyreriget, Schriften IV, 2, 176 f.
68) Schriften, III, 316.
69) Zollikofer: Predigten I 1772, 247 f. Jvf. Struensee’s Bekehrungsgesch. 20.
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Reimarus fremstillede ikke alene det gamle Testamen
tes Ufuldkommenhed ud fra Beretningen om Gennemgan
gen gennem det røde Hav og Moselovens ikke religiøse,
statsgrundlæggende Karakter, men rettede det skarpeste
Angreb på Jesu og Apostlenes etiske Karakter. På
Grundlag af Opstandelsesberetningerne skildredes de
som Bedragere, der havde stjålet Jesu Legeme og senere
udgivet ham for opstanden fra de døde.
Naturligvis måtte de straks på Grund af deres Vold
somhed vække en levende Forfærdelse blandt alle kirke
ligt sindede. Men efter at man var kommet til Besindelse,
blev de ikke følt som farlige. Den Modsigelse, de indeholdt
i sig selv, var for stor til at kunne siuges rå. Apostlene
skulde efter Reimarus Fremstilling på én Gang have lært
den bedste og reneste Moral og Religion og dog have an
vendt Midler, der ikke kunde stå for nogen moralsk Be
dømmelse. Deres Angreb ramte ikke Supranaturalismen,
som netop blev tvunget til en Apologi for sit Trosindhold70),
men sårede langt snarere Deismen, dels ved at nedbryde
den Skranke mellem naturlig og særlig Åbenbaring, som
det netop af oppositionelle Grunde var Deismen om at gøre
at holde vedlige, og dels ved at kaste Smuds på Jesu og
Apostlenes Personer, som dog Deismen intet havde imod,
idet de vilde lade det kirkelige Frafald begynde senere
med Statskirkens og Dogmets Fastsættelse71).
7Q) Less: Den christelige Religions Sandhed (oversat 1774),
et uhyre grundigt og i konservativ Henseende et apologetisk
Standardværk og A. Haller: Breve over nogle endnu levende
Fritænkeres Indvendinger I—III (Dansk 1776—80).
71) Dette forklarer den skarpe Afvisning, der blev Fragmen
terne til Del i A. d. B. ».... Soll niemand mehr das Christen
thum glauben? und welcher vernünftige Mensch wird sich zu
einer Religion bekennen, die auf lauter Lügen und Betrug
ruhet .... Man bessere doch lieber an den Kirchensystemen,
wo noch vieles zu bessern ist; reisse aber nicht das ganze
christliche Religionsgebäude ein. Man sichte den ächten Wei
zen der Wahrheit, den Jesus und seine Apostel ausgestreuet
haben, von der Spreu, die durch die Länge der Zeit von
Menschenhändern darunter gemenget worden, so wird man
dem Christenvolk eine gesundere Nahrung bereiten«. Bind
40, 1780, 356 f. — Men på den anden Side tog man intet Hen
syn til Goeze, hvis Indlæg man overhovedet ikke regnede
med. »Wozu will er schreiben, was nicht frommet«. Stds. S. 390.
— Røpes Dom i sit Skrift om Goeze (Hamborg 1860, 162) over
vurderer langt Fragmenternes Betydning. Jvf. Hwiids Rejse-
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Oplysningens dogmatiske Præg.

Tidens urolige teologiske Forskydninger kom til at
virke på den dogmatisk-etiske og religiøs t-opbyggelige
Literatur i dens Helhed. Mellem begge Literaturer er der
et nøje Slægtskab. Den første udtrykker den akademiske
Undervisning og stiller derved Præstestandens åndelige
Strømninger levende frem. Den anden er disse Strømnin
gers populære Publikation til Lægfolks Brug. Da nu den
danske teologisk-opbyggelige Literatur i enhver Hense
ende er afhængig af den forudgående tyske, vil det være
nødvendigt at skildre Oplysningens dogmatisk-opbyggelige Indhold for samtidig at vinde et Overblik over begge
Landes Oplysningsteologi72).
Oplysningen har ikke i egentlig Forstand skabt nogen
ny Dogmatik. Dens dogmatiske Standpunkt er metodisk
uklart. Den spænder over alle Nuancer fra Ortodoxi til
Deisme uden at give Udtryk for én selvstændig Type.
Dens Udgangspunkt var den gammellutherske Dogmatik,
hvis System den ved Fornuftens Hjælp i apologetisk Øje
med forsvarede. Dens videre konsekvente Udvikling var
Fornuftens autonome Selvstændiggørelse, i sit første Trin
ved Siden af Åbenbaringen, i sidste i Opposition til Åben
baringen.
dagbog 177 og Teol. Bibi. XVIII, 226. Også Schweitzer vurderer
deres Betydning for højt: Von Reimarus zu Wrede 23. Ligeså
Dilthey, når han kalder dem for det skarpsindigste Angreb,
der siden Celsus er gjort mod hele Kristendommens Sammen
hæng. Anf. S. 92. Jvf. Horst Stephan: Herder in Bückeburg
1905, 50 f. Torm: Forskningen over Jesu Liv 1918, 12 f. V. Ammundsen: Til Opgør 1912, 21. — Deres Indflydelse paa dansk
Teologi består i, at deres Angreb optoges, bl. a. i »Jesus og
Fornuften« (1799, Nr. 7; 1800, 373, 627) og indgår som et Led
i de almindelige, fransk påvirkede Angreb paa Kirke og Kri
stendom i 90ernes Opgør. Spor af deres eller parallelle An
grebs Besvarelse kan måske findes i Bastholms: Ånd. Tal. I,
1779; 241, 254, 469; jvf. sammes Hovedlærdomme 1783, 304—308:
Undergerningerne er bevidnet af Jesu Fjender. Om Opstandel
sen (jvf. Fragment: Von dem Zwecke Jesu 1778 og den senere
Behandling heraf) stds. 358 ff.
72) I det følgende vil Metoden være den, at jeg først citerer
de i Tyskland og Danmark mest bekendte Oplysningsteologer
og derefter de nøje afhængige Steder hos danske Oplysnings
teologer. På sidste Område vil det være naturligst at tage af
gørende Hensyn til Bastholm, både fordi Skriftet drejer sig
om ham, og fordi han som den betydeligste danske Oplys
ningsteolog repræsenterer den største Afhængighed af tyske
Forbilleder.
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Den opbyggelige Literatur er både fra konservativ og
fremskridtsvenlig Side anlagt apologetisk; Modstanderne
er uvidende om den sande Kristendom, som netop nu skal
fremstilles, og som Fornuften kan anerkende. Fornuftens
Undertrykkelse fører ud i Overtro, som er værre end Van
tro73). Derfor bliver Tidens Slagord på alle Områder: Op
lysning74).
Teologien havde nu anerkendt en almindelig Åbenba
ring ved Siden af den særlige. Medens denne sidste kun
gav, hvad der var nødvendigt til Frelse, beskæftigede den
sig ikke med, hvad der lå indenfor Fornuftens Sfære75).
Fælles for begge Former af Teologi er dog, at de ved de
res Udmøntning i den religiøst-opbyggelige Literatur præ
ges af de stærkeste Naturlovprisninger76). De gamle Dog
mer om Arvesynd og Treenighed blev skudt tilbage77), og
navnlig forargede Tanken om de evige Helvedesstraffe78).
Forsoningen blev kun prædikeit formelt ortodox, fordi Al
muen hængte ved den; Hovedvægten blev, ligesom i Be
handlingen af Troen, lagt på dennes etiske Virkninger79).
Nogen egentlig Kristologi er ikke givet, men Tonatur
læren i gammelluthersk Forstand er opgivet. Kristus er
Læreren, der kommer fra Gud, og hvis guddommelige Sendelse bevises ved Underne og bekræftes ved Profetierne80).
Konsekvent måtte Oplysningen i Kraft af sine program
matiske Principper give Fornuften en ubegrænset Række73) Jvf. Hwiids Rejsedagbog 253, 432.
74) Zollik.: Predigten I 1772, 217 f. Neue kirchl. Zeitschrift
1914, 832. Grundtvig: Verdenskrøn. 1812, 345.
75) Jerusalem: Betracht. II 1774, 112 f. Bastholm: Talekunst
95, 233 f. Samme: Ånd. Taler 1779 II, 233 f. Hovedlærdomme
1783 221 f
7Ö) Jvf. Neue kirchl. Zeitschrift 1914, 931.
77) Jerusalem: Betracht. II, 2, 1779, 729.
78) Lessing IX, 146 f. Teller: Lehrbuch des Christ. Glaubens
1764, 555.
7Ö) Zollik.: Predigten I 499. Michaelis: Den hig. Skrifts Lære
om Synd 81, 480. — Fra konservativ Side Guldbergs Breve
1761; 254 f, 259 (jvf. Balles Brevvexling 66). Bastholm: Ånd.
Taler 1779, I, 531, 581; II 31, 34, 361 f. I Hovedlærdomme 1783
er Læren allerede afsvækket 230, 233, 246, 337.
80) Teller: Anf. Lehrbuch 89 f; Jerusalem: Betracht. I 1769,
225. Bastholm: Ånd. Taler 1777, 155. Ånd. Taler I, 1779, 569.
Hovedlærdomme 260, 275, 294, 315, 417, 468. Viisdomslære 52.
Niemeyer: Håndbog 221.
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Optimisme og Tolerance.

vidde. Fra at være den Evne, hvorved vi føres til den sær
lige Åbenbaring, kom den ved sine Udsagn til at bekræfte
eller benægte dennes Enkeltindhold og reducerede i Popu
lærfilosofien til sidst Åbenbaringsindholdet til en med
Fornuftudsagnene kongruent Størrelse81).
Den lutherske Sakramentopfattelse veg Pladsen for de
reformerte Synspunkter af Bekendelseshandlinger, hvor
Mennesket er det givende Subjekt82). Tidens Gæld til Leibniz er den stærke Optimisme, der skyder Tanken om Syn
den tilbage. Vor Ulykke består i Sanselighedens Overvægt
over Fornuften. Det historiske Grundlag, Syndefaldsberet
ningen, benægtes vel ikke i den almindelige Kirkeoplys
ning, men fortolkes fornuftmæssigt83).
Man vil en Nydelse af det nyopdagede Menneske med
alle dets Kræfter, som ikke skal hæmmes af en mytologisksagnagtig Beretning om Forfædrenes Svaghed84). Omven
delsesforkyndelsen træder derfor tilbage, mindre dog i den
danske Oplysning, selv hos dens frisindede Koryfæer, end
i den tyske. Hvor den finder sit Udtryk i Appel til Vilje
og Forstand, demonstrerer den evident Tidens pelagianskintellektualistiske Tendens85).
Med lige så stor Varme, som Kravet om Tolerance un
der Indflydelse fra den engelske Deismes Latitudinarisme
er rejst, er den reformatoriske Standsetik fremstillet og
energisk genoptaget i hele den kirkelige Forkyndelse. En81) Jerusalem: Anf. S. I, 7, 309, 411; II, 2, 1779; 712. Bast
holm: Talekunst 119 f; Ånd. Taler 1777; 371, 381. Viisdomslære
4 f. Jvf. Geliert: Moralske Forelæsn. II, 1778; 382, 561.
82) Marezoll: Andagtsbog II 55. Ussing: Kirkeforfatn. IV, 2,
209. — Dåb: Bastholm: Ånd. Taler 1779, II 296; Ny Test. til Mt.
28, 19. Hovedlærdomme 460. Viisdomslære 401. Nadveren:
Ånd. Taler 1779, I, 513. Ny Test. til 1. Kor. 11, 25. Hovedlær
domme 340; Andagtsøv. 1785, 216 f og 1788, 18, 21. Viisdomslære
406. — Fallesens Mag. III 193 f.
83) Michaelis: Den hig. Skrifts Lære om Synd 35 f, 393 f, 421;
Less: Vermischte Schriften I 219, 224. Geliert: Mor. Forelæsn.
I 213; II 377; Jerusalem: Anf. S. I 125—129, 163, 187, 232, 252.
Bastholm: Hovedlærdomme 157, Andagtsøvelser 1785, 97 f.
84) Jerusalem: Anf. S. I 318, 338: Bastholm: Viisdomslære
115 f. Jvf. Neue kirchl. Zeitschrift 1914, 930.
85) Bastholm: Talekunst 138; Ånd. Taler 1779 I 203, 669;
Reden II 1781; 233, 319. Hovedlærdomme 1783, 483, 493. Viis
domslære 381; Geliert: Mor. Forelæsn. I 125, 130. Niemeyer:
Håndbog 125 f. Jvf. Otto: Das Heilige, 3. Opl. (1919), 60.
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hver kan tjene Gud i sit Kald. Gode Kristne er også gode
Borgere, både her og i Himlene, og såvel på dette Punkt
som ved en produktiv Udnytning af Luthers bibelkritiske
Yttringer følte man sig i fuld Harmoni med Reformato
rerne86). I særlig Grad pristes Luther som den store Fri
hedshelt, der nedbrød Pavedømmets Autoritets vælde87).
Medens Oplysningens dogmatiske Interesse var stærkt
begTænset, trådte derimod den praktiske Moralinteresse
så meget des stærkere frem. Den kristelige Karakters Mål
er subjektivt Dyden: Duelighed i det gode, en universel,
uegoistisk Kærlighed vakt som .Genkærlighed ved Guds
Godhed mod os88). Dens objektive Mål er Lyksalighed: en
universel Harmonifølelse, der realiseres hinsides Graven89).
Blandt alle Tysklands Moralpædagoger indtog Gellert (d.
1769) den fornemste Plads90). I hans System indgik Troen
selv som en Pligt91), og han bidrog til den Pligtspecialise
ring, der i Oplysningens Moral ofte førte ud i det minuti
øse. Oplysningens Moral begrundes både kristeligt og for
nuftigt og betoner med særlig Forkærlighed Pligterne
overfor Staten, hvad der i Forbindelse med Arbejdet for
Landets Alménvel gør Oplysningen strengt loyal. Den san86) Jerusalem: Betracht. 1 166, 226, Zollik.: Predigten II, 1774,
161, 187 f; samme: Fem Anmærkninger om Reformat. 1785; 9,
15. Gellert: Mor. Forelæsn. II 473; Religionsbogen 1785, 4.
Scheel: Luthers Stellung zur heiligen Schrift 1902, S. 1, 44,
47, 74. Jvf. Zschamach i Prot. Monatsheft 1908, 90 f. Rudolf
Otto: Kan tisch—Fries’sche Religionsphilosophic 1909; 19 (No
te 25).
87) Cramer: Eine Ode 1770. Boehmer: Luther im Lichte der
neueren Forschung 1917; 7 f, 18, 171. — Hos os gør Mynster det
modsatte Synspunkt gældende ved Reformationsjubilæet 1817:
Vi må spørge, hvad har Luther ikke genrejst, fremfor, hvad
har han nedbrudt.
88) Spalding: Bestimmung des Menschen (Udg. 1908, 19 ff).
Jerusalem: Betracht. I 168, 237, 360. Gellert: Mor. Forelæsn. I
41, 49, 120 f. Bastholm: Ånd. Tal. 1777, 427; Hovedlærdomme
251; Andagtsøvelser 1788, 48. Jvf. Guldbergs Breve 121 f.
80) Viisdomslære 15.
90) Biedermann: Anf. S. II, 2, 1; 20, 22. Hase: Anf. S. 269 f.
Bobé: C. F. Gellert i hans Forhold til Danmark og danske
Studerende i Leipzig 1913. Hans meget skattede Moralske Fo
relæsninger forelaa paa Dansk 1773, 2. Opl. 1778. — Den be
tydeligste Moralist ved Siden af Gellert var Less (+ 1797), hvis
bekendteste Skrift er: Den christelige Religions Sandhed. Höl
scher: Less. Eein biograph. Fragment 1797, navnlig S. 38, 42, 47.
01) Mor. Forelæsn. II 549, jvf. I 153, 179 f.
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Oplysningens Kirkeforståelse.

de Gudfrygtighed er Betingelse for sand Patriotisme02).
Herved bliver Oplysningens gejstlige stærkt præget som
Statsembedsmænd.
Tidens Hoveddogme er Forsynstroen, som demonstre
redes overalt, både ud fra den naturlige og særlige Åben
baring, og som navnlig sættes i Forbindelse med det te
leologiske Gudsbevis03).
Afgjort svækket blev Oplysningens Kirkebegreb såvel
hos konservative som radikale Neologer. Den ved Hugo
Grotius (d. 1645) sejrende, men allerede af Jean Bodin (d.
1596) anteciperede Sækularisation af Retten og Juraen, så
vel i kollektiv som i individuel Forstand, skabte i For
bindelse med Tidens overpædagogiske Interesse, den in
tellektuelt påvirkede Syndsforståelse og Kravet om Tole
rance en Menighecisforståelse, der i Kirken så en borger
lig Korporation, en Oplysnings- og Forbedringsanstalt
af dogmatisk-symbolsk ubestemmeligt Præg04). Tiden
manglede en Kirkeforståelse, der stod i historisk Sammen
hæng med Fortiden og arbejdede for Fremtiden. — Ved
den stærke Fremhævelse af Gud som Faderen og Jesus
som Læreren trådte den kristne Tanke om Åndens Ger
ning tilbage, ligesom enhver Form for Mystik både i Andagtsliteraturen og i den offentlige Forkyndelse blev
trængt i Baggrunden, medens den til Gengæld derimod
synes at røre sig på Bunden og dér tendere mod Magi05).
At Gud bor i en Sjæl omskrives til, at Gud er den første
92) Bastholm: Eine wahre .... 1773; 13, 16. Geistliche Reden
I 304; III 446 f. Korte Tanker 45 f. Marezoll: Andagtsbog I 199.
Fall. Mag. II 13 f.
93) Jerusalem: Anf. S. II 364; Geliert: Anf. S. I 170 f; II 454;
Balle: Theses theologicae 1776, 173 f. Janson: Compendium
theologiae naturalis 1778, 73. Bastholm: Hovedlærdomme 17, 92.
94) I Spaldings »Wert der Andacht« (1755, på ny udgivet
1908) nævnes Kirken ikke. Jerusalem: Anf. S. I 383. Zollik.:
Fem Anmærkninger 18 f. Mendelssohns Schriften III 282, 294.
Balle: Theses 481. Bastholm: Ånd. Taler 1779, II 337; Reden II;
111, 129; Jesus, Udød. Lærer (1792) 119; Viisdomslære 393; Rie
gels Kirkehist. 1781, I, 4. Jvf. Tholuck: Geschichte 171; Hase
336; Hwiids Rejsedagbog 89. Seeberg: Anf. S. 19. Troeltsch
(Kult. d. Gegenw. 627) har overset Mendelssohns Indflydelse
på Oplysningens borgerligt-åndsliberale Kirkebegreb.
95) Klaibers Afhandl, i Jahrbücher f. deutsche Theol. 1857,
II 7 f, 20 f.Heim: Das Gewissheitsproblem in der system. Theol.
1911, 342. Kyrkohist. Årsskrift 1916, 123.
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og herskende Tanke, og i Sammenhæng hermed betones
den etiske Forpligtelse overfor denne hans Nærværelse.
I det sidste Stadium blev den fremskridtsvenlige Neologis Konsekvens den deistiske Trias: Gud, Dyd og Udøde
lighed, hvori Jesus er den fuldkomne Lærer. Gennem det
historiske Studium af hans Samtid og gennem Lighederne
mellem hans Forkyndelse og Jødedommens Teologi, hvor
Forskellene forsvandt for Oplysningen, blev han ikke al
ene udråbt som Fornyeren af den jødiske Religion, om
end i en ædlere Skikkelse, men som Forkynderen af de
kosmopolitisk, fælles-religiøse Grundsandheder"). Antagel
sen af disse og Udøvelsen af de dertil hørende Pligter blev
Religionens konstitutive Grundlag. Det nevtrale Program,
hvori Oplysningens Ideer kan sammenfattes, er med Ti
dens egne stereotype Vendinger Forstandens Oplysning
og Hjertets Forbedring97).
Generalnævneren for disse systematisk-teologiske For
skydninger var Enkeltsubjektets Potensering, ikke alene
forberedt gennem 70ernes Digtere98), men som en frem
skridende Realisation af Oplysningens Konsekvens. Dette
Karaktertræk findes ikke alene gennemført i Oplysningens
videnskabelige Systematik, men også fuldtud i den popu
lariserede, i Opbyggelsesliteraturen, som oftest et Nedslag
af den mundtlig-opbyggelige Forkyndelse.
Også i formel Henseende havde den wolffisk-demonstrative Metode virket ind på Homiletikken. Oplysningens
Prædikener er klare og veldisponerede, argumenterende
og bevisende; de er tematiske, og som oftest derved etisk
applicerende99). I Forkyndelsen afvejes Dogmets Værdi ef
ter dets etiske Spændkraft. Den moraliserende engelske
96) Jerusalem: Anf. S. I, 274 f. Marezoll: Einige Lehren 263.
Bastholm: Jødiske Hist. I 28 f. Geistliche Reden 1781, II 372,
Hovedlærdomme 287, 291. Kort Udsigt .... 91, 94. Den Hen
sigt .... 74 f.
97) Jerusalem: Anf. S. I 379, 390 f; II 1 f. Bastholm: Eine
wahre .... 10; Ånd. Taler 1779, II 343; Geistliche Reden I 87
—113. Jvf. Religionsbogen 1785, 9.
98) Perthes: Das deutsche Staatsleben vor der Revolution
1845, 328.
99) Jvf. Tellers Krav: Kurzer Entwurf von der ganzen Pflicht
eines Predigers (Leipzig 1763) 13, 17, 46 f. Birch: Håndbog for
Præster og unge gejstlige I—II, 1791—95.
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Indflydelse, der også i Pietismen havde vist en betydelig
Kraft, spores igen i Oplysningen, om end i svagere Grad,
da Oplysningens Moraliseren er selvstændig tysk. Skrift
steder er ikke hyppige — hvad der angiver Forskellen fra
den bibelske Supranaturalismes Forkyndelse100), men et af
de hyppigst forekommende er Tro, virksom i Kærlighed
(Gal. 5, 6).
Dertil kommer så Oplysningens sprogdannende Be
tydning. Pietismen havde kun i ringe Grad lagt Vægt på
Forkyndelsens formelle Side. Prædikenernes didaktiske
Exegese var ofte tynget af et utysk, halvlatinsk og pedan
tisk Sprog. Under Indflydelse fra Solkongens Hof, hvor de
store franske Talere i deres Lov- og Sørgetaler lagde en
glimrende Veltalenhed for Dagen, skabte Oplysningen en
smagfuld, lyrisk Prosa, hvis Form og Indhold blev gensi
digt harmoniseret101).
Oplysningen virkede imidlertid ikke alene sprogren
sende, men også sprogdannende102). Den vilde på én Gang
indføre og forbedre det naturlige Talesprog i den kirkelige
Forkyndelse. Dermed vilde den lade Mennesker møde de
samme Udtryk og Sprogvendinger, de kendte fra det dag
ligdags Liv. Men samtidig vilde den ved at forbedre Spro
get vise Mennesker dets æstetiske Værdi og konkurrere
med den verdslige Veltalenhed. Apostlene havde skabt de10°) Storr og Reinhard; hos os Grundtvig: Bibelske Præ
dikener (1816).
101) Med Pascal var den franske Prosastil afklaret. Dermed
var der i Forvejen skabt et Sprogmateriale, der klart og gen
nemsigtigt kunde udtrykke de højeste Tanker. Studiet af
Klassicismen bidrog til Forkyndelsens patetiske Moment, den
franske Nationalkarakters lette, åndfulde og vittige Præg til
det bevægelige og følsomme Moment. Forberedt blev den
egentlige franske Retorik ved Mascaron og Fléchier, videre
fortsat med Bossuet, Bourdaloue, Masilion og Fénelon. Hos
dem afveksler det bibelske (Bossuet) med det ciceronianske
(Bourdaloue), det patetiske (Fénelon) med det frimodige (Mas
ilion). Fælles for dem alle er dog, at deres Forkyndelse synes
at have haft meget begrænsede religiøst-etiske Virkninger,
fordi deres retoriske Ydelser blev sat på lige Trin med Sce
nens og opfattedes som underholdende Præstationer, der
måtte honoreres med Bifald. (Hering: Die Lehre von der Predigt. Berlin 1897 I, 137 ff.
102) Goethe i »Dichtung und Wahrheit«. Jubilæumsudgave
23. Bind, 75.
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res Udtryk og Begreber ud fra deres Samtid; nu vilde
man selvstændigt have Lov til at skabe og benytte Tidens
egne Formuleringer. Allerede hos Rambach, der 1727 over
tog Franckes akademiske Lærestol, og endnu mere hos
Reinbeck kan man, hvad det formelle angår, ligesom hos
Less ganske udpræget i Henseende til det reelle, spore Pie
tismens Overgang i Wolffianismen. De er dog kun For
løbere for Oplysningens betydelige Kirkehistoriker og Re
tor Mos heim (d. 1755)103). Her er Apologetikken ikke ført for
de lærde, men populariseret i en klar og demonstrativ
Form. Mosheim har vel ikke ganske frigjort sig for den
franske Stils retoriske Udvækster104), forsåvidt er der endnu
noget pedantisk korrekt ved ham; men hvad der er i hans
Prædikener af Klassicismens Stil, som den var optaget i
den franske Forkyndelse, går jævnsides med den nye homiletiske Frigørelse.
Langt friere stod både i Henseende til Form og Indhold
den brunsvigske Hofpræst Jerusalem (d. 1789), som repræ
senterer en oplyst, noget engelsk påvirket Supranatura
lisme. I hans Prædikener træder det apologetiske Moment
klart for Dagen såvel i de talrige bibelhistoriske Oplysnin
ger som i den psykologiske Redegørelse for de bibelske
Forfatteres Karakterer105). Den franske Påvirkning er her
reduceret til den dybe Ærbødighed, hvormed han træder
frem for sin Fyrste og indirekte aflægger Evidens for Op
lysningens loyale Sindelag106). Samme Standpunkt indtager
den reformerte Hofpræst Sack (d. 1786), påvirket både fra
fransk-reformert Side, og—ligesom Spalding (d. 1804) —
af engelsk Teologi (Tillotson)107). Spaldings Betydning lig
ger på det pastoral teologiske Område108). I sit Skrift om Fø103) Heussi: Mosheim 215 f.
104) Parallelt med Bastholm i dennes første Prædikener.
105) Svarende til Niemeyers Bibelske Charakteristik I—II,
Dansk 1779—80. Jvf. Troeltsch i Preuss. Jahrbücher 1903, 37.
10ß) Hans Hovedværk er Betrachtungen (Braunschweig
1778 ff; jvf. Fallesen Mag. II 1794, 631 f), en historisk værdifuld
Norm for Oplysningens Forkyndelse. Frank III 90 f.
i°7) Tillotsons Prædikener blev oversat på Tysk 1772 og på
Grund af deres etiske Application vel modtaget (A. d. B. Bind
18, 1772, 149 f).
108) Hans Pastoralteologi »Von der Nutzbarkeit des Predigt
amtes« (1. Opl. anonymt 1772, 2. Opl. med Forfatterangivelse
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leisens Værdi i Kristendommen (1761) tog han Afstand fra
den hallensiske Bodskamp, og med sin Omskrivning af de
gammellutherske dogmatiske Termini109) slog han på det
pastoralt-kirkelige Område Bro mellem Pietisme og Op
lysning.
Den frisindede Neologi, Oplysningens interimistiske
Konsekvens, udtrykker Svejtseren Zollikofer (d. 1788), der
fra 1758 virkede i Leipzig. Det vil ikke være urigtigt, hver
ken i Henseende til Form eller Indhold, at sammenligne
ham med Bastholm, da denne sidste sikkert er påvirket af
Zollikofer mere end af nogen anden af Oplysningens prak
tiske Kirkemænd. Hos Zollikofer møder vi det samme re
ligiøse Oplysningsprogram som hos Bastholm: Følelsen
må grunde sig på Erkendelse, Lys og Varme må høre
sammen. For Samtiden stod han både inden- og udenlands
som den betydeligste Prædikant. Det samme By, som om
gav Moralteologen ex professo, Gellert, nød Prædikanten
Zollikoferlia). Klarere end nogen anden af Oplysningens
Prædikanter har han fremsat Akkommodationstanken.
Under semlersk Påvirkning er den begrundet ud fra Sam
menligningen mellem den apostolske Tid og vor Tid.
Apostlenes jødiske Baggrund farvede deres Billeder og
Ordvalg; havde de levet i Oplysningens Tidsalder, vilde
deres Udtryksformer have rettet sig derefter. Vi vilde i så
Tilfælde ikke have hørt Tale om Præster, Løsepenge eller
Helligdomme. I Henseende til den historiske Åbenbaring
havde disse Principper ydet det betydeligste Tilskud til
Oplysningens i Forvejen ubundne Frihedsfølelse.
Vor Tids Forkyndelseskrav, ofte fremsat under engelsk
og amerikansk Påvirkning, har med stor Styrke urgeret
Trostilegnelsens personlige Karakter. Dette er skarpt anti
ciperet af Oplysningens Prædikanter111), førend Forkyndel
sen bekendte sig til Vulgærrationalismens naturaliserede
s. A., 3. udvidede Opl. 1791), udtrykker Oplysningens Præsteideal: Præsten som Menighedens Foregangsmand og Lærer på
alle nyttige Områder. Frank III 93.
109) Retfærdiggørelse = Beroligelse; Bod = Forbedring.
no) Reventlowske Papirer, IV, 131 f. Krit. og Antik. 1789, Nr.
10. Lærde E. 1796, Nr. 25.
1A1) Jvf. Perthes: Das deutsche Staatsleben 351 f.
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Åbenbaring112). Hånd i Hånd med Oplysningens kristeligt
bedste Forkyndelse arbejdede Oplysningspræsterne for,
hvad de kaldte en større Lyksalighed, det vil sige, de tog
Initiativet til et socialt-kulturelt Arbejde, både i åndelig og
materiel Henseende. Det gælder ikke blot om den højere
Kundskab og større Viden, de bibragte deres Menigheder,
men hvor de på Landet tillige var Agerbrugere, ydede de
ofte et Foregangsarbejde, hvorved de kom deres Menighe
der nær ind på Livet. Oplysningens Præster vilde virke
for det gode Sindelag, de gode Følelser, den menneskelige
Lykke113). Men en Enhedstype for hele Oplysningen og for
dens Forkyndelse, gives ikke. Forkyndelsen kunde være
mandig og klar114), men den kunde også være overfladisk og
sentimental. Dens Indhold kunde være stærkt psykologisk
og etisk applicerende, men det kunde også være blot
eudaimonistisk-utilitaristisk (v. Ammon), knyttende til
som skriftmæssig Begrundelse ved Jesu Ord om Lønnen
og Paulus Vurdering af Gudsfrygten som nyttig til alt
(1. Tim. 4, 8).
Det wolffiske System, på hvilket både den teologiske
Ortodoxi og den yderste Radikalisme havde bygget, kunde
i sin afsvækkede Form ikke dæmme op for den indstrøm
mende franske Materialisme og Rationalisme, som natura
liserede Åbenbaringen, bortforklarede og fornægtede Un
derne og Kristi metafysiske Væsen for enten at fremstille
ham som en almindelig, men af hans Disciple forgudet
Morallærer, eller i sin krasseste Form som en ligefrem
Bedrager115).
112) Uckeley i Neue kirch. Zeitschrift 1913, 223. Scholz stds.
1914; 217, 225. Jvf. Teol. Månedsskrift 1803, II, 233 f, 481. H. N.
Clausen: Kristelig Overleverings Betydning 1870, 41.
113) Peters i Neue kirch. Zeitschrift 1914, 831; jvf. Ussing.
Kirkeforfatn. III, 2, 691 ff.
114) Jvf. Fichtes Karakteristik: Kun det klare og gennem
sigtige får Gyldighed (Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeit
alters, Berlin 1806, 40).
115) Når det nye Århundredes tyske Vulgærrationalisme ikke
behandles som et selvstændigt Afsnit, skyldes det, at den
iøvrigt ringe Berøring, denne Strømning har med dansk Teo
logi, falder udenfor dette Arbejdes Rammer. Indenfor dansk
Kirkeliv er Kristendomsangrebene afvæbnet ved Århundrede
skiftet.
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Forudsætningerne for en Nyorientering, selv om denne
ikke straks gik i kristelig Retning, men betød en dybere
og videre Anerkendelse af Åndslivets Ret i det hele, dan
nede såvel Revolutionens Fallit som Idealismens og Kriticismens Digterskole og Filosofi. På det sidste Område fik
Immanuel Kant den største Betydning. Ved at fælde Ma
terialismens og Deismens populærfilosofiske Eudaimonisme kom han med sin skarpe Kriticisme til at danne For
udsætningen for Rationalismen, såvel på filosofisk som
teologisk Område116). I »Kritik der reinen Vernunft« (1781)
havde han skelnet mellem de nødvendige Erkendelsesele
menter, Rum, Tid og de rene Forstandsbegreber, og så
danne, der kun har subjektiv Gyldighed, den sanselige An
skuelse, og havde derefter påvist de Modsigelser, Fornuf
ten vilde nå til, hvis den gik ud over sit Erfaringsområde.
I sit andet Skrift »Kritik der praktischen Vernunft« (1788),
der danner et nødvendigt Appendix til det første, under
søgte han den praktiske Fornufts aprioriske Elementer for
derefter at udvide Erfaringserkendelsen ved selve den
praktiske Fornufts nødvendige Udsagn. At der såvel på
den praktiske som på den teoretiske Fornufts Område ga
ves aprioriske Elementer fandt for Kant sit Udtryk i den
praktiske Fornufts Apriori, det kategoriske Imperativs
Princip. Dette bestemmer den kantiske Filosofis etiske
Karakter. Den praktiske Lov skal kunne kvalificeres som
Alménlov. Maximens Alméngyldighed bliver Kriteriet for
dens Indholds etiske Værd117). Dermed er Eudaimonismen
afvist. Den menneskelige Viljes Drivfjeder er den moral
ske Lov uden Hensyn til de sanselige Bestemmelsesgrunde
Lyst eller Ulyst eller til Handlingens Resultat118). Kravet
om Agtelse for Sædeloven er Kravet om Sindelagets Ren
hed119). Gennem Påvisningen af Konflikten mellem Fornuftkravet, at Mennesket som endeligt Væsen skal realisere
det højeste Gode, og dets svigtende Evne dertil126), når han
116) Jvf. Pünjer: Geschichte der Christi. Religionsphilosophie
1883, II 49 f.
117) Praktische Vernunft. Her citeres Reclamudgaven v.
Kehrbach; 32, 84.
118) Stds. 87—88, 92—94, 100—104.
119) 91, 140 f. Stange: Die Ethik Kants. 1920, 49.

120) 137—149.
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til de praktiske Postulater om Guds Tilværelse, Menne
skets Frihed og Sjælens Udødelighed121). Dermed er Gudsbeviserne i det 18. Århundredes Forstand fældet. Antino
mierne åbner Vejen for Postulatet om den intelligible
Verden, hvor Dydens Kongruens med den moralske Lov
realiseres, og den sanselig-empiriske Verdens Spændinger
er udløst. Hos Kant er den etiske Dom en umiddelbarubetinget Dom, som i Henhold til Gyldighed og Udstræk
ning er absolut. — I »Religion innerhalb der Grenzen der
biossen Vernunft« (1793) overfører han Fornuftens Supre
mati fra det filosofiske til det religiøse Område. Han vilde
dermed ingenlunde nægte en Åbenbarings Mulighed122),
men den begrænses indenfor hans System til i sine Ud
sagn kun at give, hvad Fornuften ad sine Veje også
kunde nå. Med denne Principstilling kan Kants System
med Rette betegnes som Rationalisme. Medens Neologiens
Bestræbelser gik ud på at gøre Dogmatikken til bibelsk
Teologi og skabe et historisk Grundlag for Teologien, for
midlede den mellem Åbenbaringen og Fornuften. Den
principielle Forskel fra Kant er, at denne sidste gjorde
Fornuften suveræn, såvel på det filosofiske som på det
teologisk-religiøse Område. Den kantiske Filosofi påviste
i lige Grad Slægtskabet mellem den religiøse og moral
ske Vished og Forskellen mellem den religiøse og teore
tiske Erkendelse123).
Kants Kriticisme kom dog indenfor Kirken ikke til at
virke blot negativt, ved at fælde Oplysningens Deisme,
men bidrog i Forbindelse med Fichte, der i sit anonyme
Skrift: Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1791)124)
optog de kantiske Tanker og begrænsede Åbenbaringens
Indhold til at gælde den praktiske Fornufts aprioriske Ud
sagn, Moralloven og dens Postulater, i ligeså høj Grad til
at forberede en ny Tid og støtte en ny Kristendomsopfat
telse, der dog udfra de kantiske Principper alene ikke
121) 147 f., 150.
122) Jvf. Brevet til Fichte: Kants Briefwechsel 1900, II 308.
Religion (Udg. 1794) 148, 213.
123) Frank III, 1 f; Röhr: Briefe über Rat. 15 f. Jvf. Stange:
Christentum u. moderne Weltanschauung I (2. Opi.) 31 f; samme: Die Ethik Kants 125.
124) Stäudlein 166 f. Frank III 308 ff. Pünjer: Anf. S. II 61 f.
6
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kunde fastholde et principielt konsekvent Standpunkt
overfor Bibelordet125). Den kantiske Problemstillings Op
gør mellem den gamle og nye Tid viser sig på følgende
Punkter.
Ved Demonstrationen af de etiske Principper som
Viljens absolute, aprioriske Motiver fældes negativt Eudaimonismen i det 18. Århundredes Forstand. Dette hæn
ger sammen med den nye Betydning, Moralen fik, som
en Underbygning for Religionen, direkte oppositionelt
overfor Oplysningens omvendte Skema126).
Dernæst kom på kristelig Grund positivt det katego
riske Imperativ til at vække en ny Forståelse for Guds
Viljes Absoluthed, ligesom Kants Lære om »das radikale
Böse« ramte Oplysningens opportunistiske Optimisme og
afgav Grundlag for en ny Synds- og Menighedsforståelse
i kristelig Belysning127).
Begge Punkter har det tilfælles, at de søger at begrunde
Religionen som en ejendommelig Erfaringskvalitet, som
en Vished, der er analog med den moralske Vished, men
ikke med den logiske. Den videnskabelige Dom over Re
ligionens Gyldighed som objektivt Fænomen er derfor af
hængig af Erfaringen, men ikke af de historiske Under
søgelser (det 18. Århundredes Metode), fordi den histo
riske Videnskab ikke kan bestemme eller prøve den re
ligiøse Vished i dens Ejendommelighed i Forhold til an
den Vished.
Endelig sikredes en ny kristelig Trosforståelse gennem
Kants Påvisning af vor Erkendelses Begrænsning. På
denne filosofisk-beskyttede Enklave kunde en ny Supra
naturalisme skyde frem. Denne sidste kunde både øse af
den fornuftkontrollerede bibelske Åbenbaring og af de
kantisk bibelsk-filosofiske Grænseværdier. Hvor denne
125) Staudleins Vurdering af Kants Betydning på det teologi
ske Område er uklar, 139, 152 f, 232, 418.
126) »Moral also führt unumgänglich zur Religion, wodurch
sie sich zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetz
gebers ausser dem Menschen erweitert«. Forord til Religion
1793, IX. Jvf. Udg. 1794, 60 og Religionsdefinitionen 229: An
erkendelsen af vore Pligter som guddommelige Bud.
127) Religion, 2. Opl. 1794, 20 ff., 26; 131 f. 248. Kalweit: Kants
Stellung zur Kirche 1904, 29 ff, 61 f.
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virkelig indenfor Kirken ikke alene kom til Gennembrud,
men også til Udfoldelse, bevægede den sig i positiv Ret
ning, dels under Påvirkning fra den historisk-bibelske
Åbenbaring og dels ud fra Trangen til en »præsens nu
men«, idet Trosinteressen ikke følte sig tilfredsstillet ved
at vide, at det egentlig eksistentielle, på kristeligt Område
Guds Rige og Kristi Person, som »das Ding an sich« lå
udenfor den religiøse Erkendelse128). Derfor viser Tiden
flere Mellemformer, da den teologisk-kantiske Rationa
lisme i sin rene Form er sjælden og i Længden viste sig
uholdbar. Der vil både kunne være Tale om en rational
Supranaturalisme, som fortolker den skriftsmæssigt fore
liggende Åbenbaring fornuftigt, og en supranatural Ra
tionalisme, som på kristelig Grund er en afsvækket Kantianisme, uden at dog Grænserne mellem dem kan be
stemmes skarpt.
Den religiøse Uendelighedsfølelse kom endelig til Ud
brud gennem den vågnende Romantik med sin panteisti
ske Interesse for den af Oplysningen så foragtede Middel
alder med dens religiøse Myte, Legende og Kultmystik, for
dens »Gothik« og Ridderromaner, for Religionshistorie og
Alkymi, kort sagt for alt, hvad der havde med dyster Na
tur og Eventyrhistorie at gøre, og som ved at nære Under
bevidstheden kunde skabe de mest eftertragtede, overspændt-forskelligartede Stemninger fra en gyselig Uhygge
til den vildeste Stemningsrus. I dette Ensemble, hvor og
så Interessen for Spinoza på ny blev vakt, blev Kristen
dommen draget ind som et Objekt for Stemning og Fan
tasi. Denne Åndsretning, hvis åndeligt beslægtede For
beredelse var Lavater, Hamann, Jacobi og Herder, repræ
senteredes fuldt ud af Fr. Schlegel og Hardenberg (No
valis). I deres Kreds stod Schleiermacher op og udtrykte
med sine æstetisk-filosofiske »Reden« (1799) det nye År
hundredes uklart romantiske Kristendomsopfattelse Hans
Taler drejede sig hovedsagelig om Religion i Almindelig
hed. Der er ikke taget Hensyn til en histor isk-bibelsk Kri
stendom eller Moral. Religion skabes ud af Anskuen og
is«) Jakobis Werke III (1816) 76 ff, 102 f, 175 f. Stange: Reli
gion als Erfahrung, 1919, 28.
6*
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Følelse overfor Universet120), er modsat Moral og Metafysik,
uafhængig af Viden og Handlen, men skal derimod som
en hellig Musik ledsage al menneskelig Handlen130).
Schleiermacher var i »Reden« helt og fuldt følelsesbetonet
Æstetiker131), men hans Skrifts Betydning på Baggrund af
Oplysningstiden ved på en ganske ny Måde at slå til Lyd
for Religionens Selvstændighed, er ubestridelig:132).
Med disse åndelige Strømninger blev Grunden lagt til
en ny, religiøs Kristendomsopfattelse, som i idealistisk Be
gejstring foragtede enhver filistrøs Tanke om Systemets
Nytte eller Fornuftmæssighed. Det 18. Århundredes Bor
germoral blev foreløbig omsat i Romantikens aristokra
tiske Kunstnermoral, hvis Knæfald for Geniet afløste Op
lysningens Fornuftdemonstration.

KAPITEL IV.
Bastholms Slægt, Opvækst og Studieforhold.
(1140—1161).
Slægten Bastholm stammer fra Jylland. Selv om flere
Steder bærer dette Navn1), som oprindelig er et Stednavn,
er der næppe nogen Tvivl om, at den Del af Slægten, vi
har med at gøre, stammer fra Vrejlev Sogn2). Her boede
i Slutningen af det 17. Århundrede i den lille By Bast
holm, midtvejs mellem Sæby og Løkken, Nordøst for
Vester Brønderslev Stationsby, en Mand, der hed Jens
Christensen2}. Af hans Børn blev Niels Jensen Bastholm,
12°) Reden (1799) 50, 54, 266.
13°) 68 f.
131) Jvf. Stange: Das Christentum als ästetische Religion
1917, 2. Otto: Das Heilige, 3. Opl., 159 f.
132) Reden 37. Lipsius i Jahrb. f. prot. Theol. 1875, 279. Seeberg: Anf. S. 36, 42. Wehrung: Die philosophisch-theologische
Methode Schleiermacher’s 1911, 106.
A) Vrejlev Sogn, Hjørring Amt. Ajstrup Sogn, Ålborg Amt.
Jvf. Trap: Danmark, 3. OpL, IV 128, 414.
2) /Ph. T. III Stamtavlen v. s. 360: Herman Coucheron
oc Bastholm.
3) Jvf. Stamtavlen.

SLÆGTSTAVLE
Jens Christensen oc

Ole
[døbt 2. Pinsedag 1684].

Maren
[døbt 13 April 16841)].

Niels
Bastholm,

Maren
Bastholm.

Gjertrud
Bastholm.

Christen Nielsen
Bastholm.

Niels Jensen Bastholm
oc Sara Christine
Christensdatter.
Peder
Bastholm,

i
Tårs Hammer
Bastholm
(født 1739).

gift x) Ane Pedersdatter af Blokhus.

Sl ægt stav le.

Jens Nielsen
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Gjertrud Pedersdatter.

Peder og Niels Bastholm.
*) Birthe Jespersdatter.
1
Anna Bastholm
(f. 1766).

J) Vrejlev Kirkebog.

1
Jesper Bastholm
(f. 1772).

1
Sara Christine Bastholm
(f. 1773).
oo Degn Lars Sørensen Holmen
i Bindslev.

1
Maren Bastholm
(f. 1776).

1
Isak Bastholm
(f. 1782).
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hvor Navnet første Gang optræder som Personnavn, 31.
Maj 1715 trolovet med Sara Christine Christensdatter fra
den store Gård Rønnovsholm i den nordlige Del af Vrejlev Sogn. I Tyverne dukker de op som Forpagterfolk på
Nabogården til Sara Christines Hjem »Hvidestedgård« i
Tårs Sogn, men hvor de har været i Mellemtiden er dun
kelt. Her forblev de i ca. 20 År, idet Niels Jensen Bastholm
i 1744 overtog Forpagtningen af »Kjettrupgård«4).
Niels Jensen Bastholm døde 1756. Den ældste Søn,
Jens Nielsen Bastholm (f. 1724), der i Skifteprotokollen
ekspederede Faderens Dødsbo, var bosiddende i København;
den anden Søn, Niels (f. 1725), var Sømand. Datteren
Maren (f. 1726)6) kom senere til Norge, hvor hun levede
som gift Kone; det fjerde Barn, Gertrud, var født 1729°).
Broderen Christen Nielsen Bastholm er den blandt Bør
nene, der kan påregne størst Interesse. Han var født
17327) og gift to Gange. Med den første Hustru havde han
Sønnerne Peder og Niels Bastholm, som fik tillagt Arv
efter deres Farbror i Odden, da denne var barnløs. I an
det Ægteskab var der otte Børn, men kun fem levede. Af
disse blev Sara Christine Bastholm (d. 1822) gift med
Lars Sørensen Holmen, der først var Murer og senere blev
Lærer og Degn i Bindslev, hvor han døde 23. April 1846.
Denne Lars var en Søn af Søren Svendsen af Vester Trons
mark, Teaterhistorikeren Overskous Farfader8). Uden at
gå nøjere ind på Slægtsforholdet nævner Overskou i sine
Breve9) denne Sara Christine Bastholm som en Slægtning
af kgl. Konfessionarius Bastholm. Denne sidstnævntes
Fader, Hans Bastholm, som efter Overskous Udsagn altså
har hørt til Slægten, har rimeligvis været Skriver for Her4) I Kirkebogen opføres han som »arendaiteur« og »monsjør«. Da Gården brændte, led han og Ejerinden, Majorinde
Statlænder, et stort Tab. Han døde som en fattig Mand, vist
nok hos sin Søn Christen.
5) Døbt 16. Juni 1726.
°) Hun blev gift med Degnen Niels Carstensen Gotske Sal
tum. Deres to Døtre fik tillagt Arv efter Tårs Bastholm på
Odden.
7) Døbt 13. Februar 1732.
8) Thomas Overskou: Af mit Liv og min Tid (1798—1818)
Udg. af Robert Neiiendam 1915, 217.
e) Breve i privat Eje.
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redsfogeden10). Han blev gift med Clara Jensdatter Hosum,
eneste Datter af en kundskabsrig Bonde, Jens Stygesen i
Glærup11). Ved Faderens Død var hun endnu umyndig
og arvede efter ham 500 Rdlr. Hun var altså et godt Parti,
og for Pengene købte de unge, trods ringe Forstand på
Landbrug, hendes Faders store Gård i Glærup. Bedriften
gik ikke; de måtte 1739 afhænde Gården for 200 Rdlr.,
rejste til København og håbede der på at kunne slå sig
igennem ved en eller anden Levevej12). De slog sig ned
i Byens Quartier latin, det gamle Skidenstræde13), det nu
værende Krystalgade, vistnok under meget små Forhold.
Her var det, at deres første Barn kom til Verden 2. No
vember 1740 og i Dåben 14. November fik Navnet
Christen1*}. En sådan Begivenhed kunde ikke gå af uden
Festivitats, selv om denne, hvad Omfang angår, var blevet
indskrænket noget15). Fornemme Folk viste i Datiden
deres velvillige Gunst ved at lade sig indskrive som Fad
dere, og den eneste, Familien måske har haft nogen nær
mere Forbindelse med gennem Nicolai Abraham Bast
holm, er Præsten Schytt ved Frue Kirke16).
ia) I Kristen Sørensen Testrups: Rinds Herreds Krønike
(Saml. til jydsk Topografi og Historie II 1868—69, 58 f) siges
det, at han »noget havde tjent for Foged«.
A1) Denne var Søn af en Hr. Styge i Eveldrup; efter Fade
rens Død havde han købt Gården i Glærup af Jørgen Sommerfeld. Sammesteds S. 20. Jvf. Acta academica 1774, 21 »vir
literatus«.
12) Uden Forbindelse med denne Gren af Familien træffes
Navnet Bastholm eller Bastholming på Kristianshavn nogle
År før. (Københavns Huse og Indvånere efter Branden 1728.
Udg. af Københavns Brandforsikring 1906, 342).
13) Om Navnet Skidenstræde, som i gamle Breve kaldes
commune canale Villæ borealiter, Pontoppidan Origines Hafnienses, 18. — Efter Skattemandtallet 1743 boede de i Matrikelnr. 164 (R. A.).
14) Børn døbtes i Almindelighed kun med Fornavnet. Balle
hed egentlig Nic. Ed. Sørensen Balle (Koch: Balle, 4). I
Metropolitanskolens Discipelprotokol finder man en enkelt
Gang 1753 Christen Hansen Bastholm. (L. A.). Men Navnet
Christen synes snart at være forsvundet for Christian.
15) O. Nielsen: Kjøbenhavn på Holbergs Tid 1884, 132. Jvf.
Holbergs Moralske Tanker S. 462.
16) Som Faddere er indskrevet: Vicerådmand Johan Jacob
Hæseker, Præsten Schytt, Nicolai Abraham Bastholm, Fru
Anne Kirstine Hæseker (som bar Barnet) og Jfr. Margrethe
Raff. (Frue Kirkes Dåbsprotokol L. A.). Jvf. Kh. S. 4 R. I 303.
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Christen vedblev dog ikke at være Enebarn. 1743 kom
en Søn til Verden, Jens Jacob, og som Årene gik, blev han
den ældste af en Børneflok på fem Drenge og en Pige17).
Den By, Christen Bastholm voksede op i i sine spæde
Drengeår, var en By, der var præget af Pietisme. Med
Christian VI’s Tronbestigelse 1730 var Pietismens Sejr offi
cielt beseglet. Christian VI var ingen betydelig Mand. Han
var letpåvirkelig og ofte vaklende m»ed Hensyn til sine
Afgørelser. Til Lærer havde han haft Joh. Wilh. Schrøder,
en Mand, hvis Religion grænsede til Melankoli18). Den
Form af Pietisme, Danmark havde fået, var den hallensiske Statspietisme19), hvad der i Almindelighed skyldtes
17) J e n s J a c o b f. 27. Maj, døbt 29. Maj 1743. Han gik den
slagne Embedsvej. Blev Fuldmægtig i General toldkammeret
cg senere Stempelforvalter i Helsingør (d. 1807). Der findes fra
ham en Ansøgning af 4. Okt. 1790, hvor han, i Anledning af
sit Ægteskab med Anna Matthiesen, andrager om at måtte
afbetale de 400 Rdl., han skulde indskyde i Enkekassen for
hende, i 12 År. (Enkekassen, ny Række Nr. 2634. R. A.).
MatthisBastholm, f. 31. Aug., døbt 4. Sept. 1745. Han
blev dimitteret sammen med Jens Jacob 1764; begge valgte
Møllmann til Præceptor. (Birket Smith: Kjøbenhavns Univ.
Matrikel III, 243). Han blev Hører i Fransk på Herlufsholm
1767, Forf. til et Skrift om den græske og romerske Gudelære
1780, Rektor i Nykøbing F. som Laurits Smiths Eftermand
1781 (Smiths Selvbiografi I 1874, 55), samme År Magister, af
skediget 1806 (Bloch: Bidrag til Roskilde Domskoles Historie
84), d. 1812. Jvf. H. B. Melchior: Hist. Efterretn. om Herlufsholms Stiftelse 1865, 411. Domprovsten i Roskilde, 1909, 67.
Margrethe Hedevig, døbt 7. April 1750, gift 6. Aug.
1774 Løjtnant Lorentz Alexander Oxholm. Deres Børn: 1) Eli
sabeth Maria O., døbt 6. Juni 1775, 2) Clara Margrete O., døbt
4. December 1777, 3) Lorentz Alexander O., døbt 14. Jan. 1779,
alle døbt i Holmens Kirke (Dåbsprotokol L. A.).
Nicolai Abraham, f. 28. Maj, døbt 31. Maj 1754, valgte
den militære Løbebane; volontær Cadet 23. Marts 1768, Secondløjtnant 24. Dec. 1775 (Garde forkert 27. Dec.); Premier
løjtnantskarakter 18. Okt. 1781; Gage som Premierløjtnant fra
7. April 1784. Garde: Efterretninger om den danske og norske
Sømagt IV, 1835, S. 680, Nr. 713 og Real- og Nominalregister
over Kgl. Resolut. (R. A.). Fra 1790 var han efter Reglementet
på Pension, 200 Rdl. årligt. Begravet 14. Aug. 1800 i Nykøbing
F. (Kirkebog L. A.).
Jacob Christian, døbt 19. Okt. 1756; om ham vides in
tet særligt i biografisk Henseende. Alle Børnene er døbt i Frue
Kirke. Ved Dåbsindtegnelsen af denne sidste indføres Fade
ren som Copist ved danske Kancelli.
18) Pontoppidan: Menoza, udg. af Birkedal, 1860, 206.
10) Klart udtrykt ved Forordning om de gud. Forsaml. 13.
Jan. 1741. Kh. S. 5 R. II 318 f ; IV 334.
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Kongens Giftermål med den pietistiske Sophie Magdalene
af Gulmbach-Bayreuth og Svigermoderens Indflydelse, men
navnlig en ængstelig Reaktion overfor Zinzendorfs altfor
store vivacité og Mangel på Taktik ved Besøget 17312a),
den stærkeste Påvirkning fra hans religiøse og politiske
Rådgiver, Fætteren Christian Ernst af Stolberg-Wernigerode21), og endelig den hallensiske Retnings Forbindelse
gennem A. Højer med det sejrende politiske Parti22). Gen
nem Lovgivningen styrkede Pietismen sin Stilling, navn
lig fra 1735, da Joh. Ludv. Holstein som Oversekretær i
Danske Kancelli faktisk blev Kirkens Leder.
Gennem alle Hoffets Charger, lige fra dets Top og ned
til »die Kochin« og »die Bettfrau«23) herskede Pietismen.
Opmuntret af Hoffets Eksempel bredte denne Stemning
sig videre ud i Byen, som fik et alvorligere Præg. »Fore
stil Dem et Hof uden Glans«, skriver den franske Mini
ster ved det danske Hof Grev de Plélo24), »Hoffolk uden
Manerer, en By uden Fornøjelser, en Ungdom uden Liv,
et Folk uden Glæde, ingen Konversation, ingen Hygge i
Selskabslivet, et uafladeligt Ceremoniel, Trakasserier uden
Tal, endelig smaa Aftenselskaber paa halvtredsindstyve
Personer, hvor det altid staar paa Korender, smeltet Smør
og Muskat, og hvor man tilbringer Halvdelen af Tiden
med at drikke Skaaler: se saadan er København og Dan
skerne«25).
Pietismens betydeligste Nyindførelse var Konfirma
tionsforordningen af Januar 1736, som forudsatte almin
delig Skoleundervisning, og medførte forskellige borger20) Kh. S. 5 R. III 467, jvf. V 534.
21) H. L. Møller: Kong Kr. VI og Grev S. 1889, 12 f, jvf. Åge
Friis: Bernstorfferne og Danmark I 1903, 57. Til Belysning af
Hoffet i W. og Grev Zinzendorf er Hofråd Walbaums Dagbø
ger en førstehånds Kilde (Schriften des Vereins für schleswig
holsteinische Kirchengeschichte 2. Række, 4. Hæfte. Kiel 1900.
75 f, jvf. 86 f).
22) Koch: Chr. VI.s Historie 174.
23) Kh. S. 5 R. III 796. Hoflivet er, omend i kort Rids, meget
levende aftegnet i Kongens Dagbøger: Danske Saml. 2 R. IV
262 f og V.
2*) H. T. 4 R. II 434 ff.
2S) Friis: Bernstorff og Danmark I 53. Jvf. Holbergs 72.
Epistel: Tidligere havde Indbyggerne været lystige som Kalve,
nu var de »ærbare og alvorlige som gamle Katte«.
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lige Rettigheder, som ellers vilde blive nægtet (Soldatertjeneste, Ægteskab, Gårdfæstning). Den lagde Hovedvæg
ten på, at de unge personligt skulde bekræfte deres Tro,
men forbigik heller ikke Bekræftelsen i Troen, men Syns
punktet overfor de unge som confirmantes var overordnet
confirmandi. Dens populære Bekendelsesskrift blev Pontoppidans Katekismusforklaring, »Sandhed til Gudfrygtig
hed«, autoriseret 1738, hvorved der skabtes en Uniformitet
i den pietistiske Børneundervisning26). Pontoppidans Ar
bejde er overordentlig bredt og måtte erstattes af Saxtorphs Udtog. I systematisk Orden skildrer han ordo
salutis meget udførligt og optager ligeledes Adiafora
spørgsmålet til grundig Behandling.
Københavns betydeligste Præsteskikkelse på Overgan
gen mellem den lærde Tid og Pietismens Sejr var ube
stridt Sønderjyden Enevold Ewald (f. 1696), Præsten ved
Vajsenhuset, Digteren Johannes Ewalds Fader. Han havde
studeret hos Buddeus i Jena, havde oplevet sit kristelige
Gennembrud og havde senere levet i Halle. Formodent
lig på Hofpræsten Herslebs Forslag var han i Slutningen
af 1727 blevet udnævnt til Præst ved Vajsenhuset27). I
København vakte han et overordentligt Røre som en frem
ragende Prædikant og Katekisator, og under sin Prædike
stol samlede han en Række forskellige sociale og kirke
lige Afskygninger. Han var ikke alene Præst for dem,
der regnede sig som Tilhængere af den hallensiske Stats
pietisme, men både Hernhutter og sådanne, der var på
virket af den engelske Dissentersliteratur, flokkedes om
hans Prædikestol28).
Når Pietismen så afgjort faldt sammen ved Kongens
Død 1746, er en blot Henvisning til det Hykleri, Bevægel
sen også havde med i sit Følge, ikke tilstrækkelig. Den
kongelige Magts Støtte var ganske vist borte, men i Fre26) Kh. S. 4 R. I 688 f. Pont. Levnedsbeskrivelse 100 f. På det
kgl. Bibi. findes en kortfattet Biografi af ham; men den inde
holder intet særligt om hans Arbejde med Katekismusforkla
ringen: P.s eigenhändige Nachricht. Ny kgl. Saml. 1363 a. Fol.
27) A. D. Jørgensen: Ewald, 7.
28) Danske Saml. IV 86 f. Kh. S. 3 R. 387; 4 R. II 641—53;
5 R. IV 291; 5 R. V 541 f. Pont. Levnedsbeskriv, v. Bang 91.
Ewald: Levnet og Meninger v. Bobé 235.
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derik V’tes første Regeringsår vedblev alt at gå i den
gamle, ydre Orden. Men Pietismen stod uden nogen Or
ganisation; dette gælder både rent foreningsmæssigt, idet
de enkelte ecclesiolæ stod spredt og uden indre Forbin
delse, og det gælder åndeligt, idet den hverken havde
nogen Kraft overfor den fremtrængende Oplysning eller
overfor den Reaktion, der rejste sig med Krav om at leve
og glæde sig, og som den selv ved sin Strenghed havde
skabt.
Men København havde også en anden Side. Den var
en By, der ,var i stærk Opkomst efter den ulykkelige Ilde
brand 1728, hvor 1670 Huse eller omtrent 2A af den blev
lagt i Aske29). Det havde været en af de store Opgaver un
der Christian VI’s Regering at få Byen genopbygget, og
det var også til Dels lykkedes; men den gamle Bys farve
rige og brogede Udseende med de maleriske, fremsprin
gende Karnapper og de udskårne Bjælkehoveder havde
måttet give Plads for lange, ensformige Bygningsrækker.
Og med den opvoksende By fulgte også et blomstrende
Handelsliv, hvor både »Kompagnierne« og Frihandelen
bragte store Summer til Huse30). Derimod bragte Mer
kantilsystemet afgjort Skuffelse. Trods Regeringens For
bud og høje Toldafgifter for at holde de fremmede Varer
ude, og trods dens Forskud og Præmier, Lån og Gaver,
bragte Forsøgene kun Tab.
Det daglige Liv var præget af stor Sparsommelighed,
hvad Tiden i det hele også manede til. Mange havde ved
Ildebranden mistet al deres Ejendom uden Udsigt til Er
statning. 1739 var der Misvækst, og i 1742 Hungersnød i
Norge. Kvægpesten 174531) fulgte efter de foruroligende
Krigsudsigter, der i 1743—44 forøgede Statsgælden med
over 800,000 Rdlr. Byggeriet på Kristiansborg og Hærens
Udrustning slugte store Summer, Pengene faldt i Værdi,
og for Småfolk var det meget vanskeligt at klare sig.
29) Carl Bruun: Kjøbenhavn II 603, Bering Liisberg: Køben
havn i gamle Dage 1901, 362, Nyt hist. Tidskr. V, 1854, 283 f.
Københavns Huse og Indvånere efter 1728, 9.
30) Jvf. den eng. Gesandts Indberetning 1765. Wittich: Struensee, Leipzig 1879, Blangstrups Udgave 1887, 6.
31) Om Kvægpesten 1745 (og 1762) på Sjælland: Fra Arkiv
og Museum IV, 1909, 254 ff.
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Trods alt havde dog Åndens Interesser sine Dyrkere32),
frem for alt Naturvidenskaben, som i sit første Stadium
herhjemme var repræsenteret af Ole Rømers talentfulde
Discipel, P. Horrebow fra Løgstør (d. 1764). Men Inter
essen satte videre Frugt ved Anlægget af Botanisk Have
og et Slags omfattende mineralogisk-botanisk Museum.
Dertil kom så Indkaldelsen af de to tyske Naturforskere:
G. E. Oeder (1752) og G. G. Kratzenstein (1753). Erik Pontoppidan blev med sit »Forsøg til Norges naturlige Hi
storie« (I—II, 1752—54) en Forløber for mange naturhi
storisk interesserede Præster. Både den almene og højere
Undervisning blev forbedret, sidstnævnte ved Fundatsen
af 173233), og Historieforskningen stod i Christian VTs
Tidsrum på et efter Tidens Forhold anerkendelsesværdigt
Standpunkt. Med Hensyn til de sædelige Forhold, hvor
man kunde have ventet en større Frugt af Pietismen, ly
der der dog stadige Klager34).
Den betydeligste Indflydelse i Christian VI’s Tidsrum
kom Syd fra, fra Tyskland. Det tyske Sprogs overordent
lige Anseelse og de fremmedes Begunstigelse på Bekostning
af Landets egne Børn satte meget ondt Blod. Jævnsides
med den tyske Påvirkning gik også en Indflydelse fra
Frankrig; men denne sidste var ikke i den Grad domine
rende som den første35).
Med Christian VTs Død var Pietismen som ledende
åndelig Magt færdig; det nye Hof blev modtaget med
megen Jubel som en Befrielse. Omend alt i det ydre fore
løbig forblev ved det gamle, var det moralske Niveau i
Kongens Privatliv dog synkende. —
— Om det religiøse Livssyn, der rådede i Christian Bast
holms Hjem, ved vi ikke meget. Når Sønnen siger, at det
32) Jvf. Bruun: Kjøbenhavn III, 177.
33) Matzen: Universitetets Retshistorie I, 103.
34) Bruun: Kjøbenhavn III, 209 f. Bering Lüsberg. Anf.
Skrift 402.
35) »Ved Hoffet og i de fornemste Huse bliver aldeles ikke
talt Dansk men alene Tydsk. Alle Borgerne tager tydske Pi
ger i deres Tjeneste, for at Børnene fra Ungdommen af kan
lære dette Sprog; saaledes bliver det danske Sprog alene til
bage for Bønderne, der dog ogsaa ret godt forstaar det tydske,
om de end ikke kan tale det«. Holbergs Epistler v. Bruun II
454. Jvf. Bering Lüsberg 393.
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var på Grund af Faderens ideligt gentagne Anmodninger
og hans Kærlighed til denne, at han valgte det teologiske
Studium, behøver der ikke at ligge andet bagved, end den
Faderstolthed, der fra små Kår ønsker at bringe Sønnen
i en anset Embedsmandsstilling og med et Levebrød i
Baghånden, så meget mere som Sønnen antyder dette i
samme Forbindelse30).
Sandsynligvis har dog Hjemmet — og i hvert Fald han
selv — været under Indflydelse af den pietistiske Forsamlingsbevægelsesfromhed37). Sin første Undervisning fik
han af sin Fader. Hans Bastholm må altså selv have været
en kundskabsinteresseret Mand, der formåede at meddele
sin, formodentlig selverhvervede Viden videre til Børnene.
Det var almindeligt, at Familier holdt Studenter, der som
Huslærere læste med Børnene og bibragte dem deres før
ste Kundskaber. Selv om disse blev betalt ynkeligt nok,
har der rimeligvis ikke været Råd til at holde en sådan
Privatlærer, eller Hans Bastholm har selv villet have For
nøjelse af sin Lærdom ved at gøre den frugtbringende for
Børnene. Hans Undervisning har haft Datidens maskinmæssige Præg. Sønnen siger, at han af Faderen lærte at
læse, skrive, regne, lærte Luthers Katekismus, Evangeliebogen og Pontoppidans Forklaring udenad — men uden
at forstå noget deraf. Rimeligt er det, at hans senere Iver
for en fattelig Lærebog og en personlig Modtagelse af
Kundskabsstoffet her har sin første Baggrund.
Ti År gammel, i Begyndelsen af April 1750, blev han
under Professor Schades Rektorat sat i Københavns latin
ske Skole, Metropolitanskolen, der for flittige Studenter
ydede gode Stipendier38). Han blev imidlertid ikke ind30) Selvbiografien 1806, 8.
37) At han end ikke antyder dette i sin Selvbiografi må
ikke undre; den er også på andre Punkter knap og meget
utilstrækkelig. Trods det, Familiens små Kår omkring Søn
nens Fødsel må have været trykkende, betegner han den som
»utrængende« (Selvb. 6); han giver Faderen Titel af Krigs
råd og Kontorchef, hvad han først blev langt senere.
38) Clemens Schade 1683—1765. Fra 1720 havde han virket
som Conrektor ved Skolen og fra 1731 som Rektor. Han var
altså en gammel Mand, da Bastholm kom i Skole, resignerede
snart efter B.’s Dimission og holdt Januar 1760 sin Afskeds
tale.
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meldt af Faderen, men af Farbroderen, Optikeren Nicolai
Abraham Bastholm, der bl. a. også havde læst Latin med
ham39). Denne Mand var en absolut Autodidakt, men skal
have været i Besiddelse af mange Talenter, bl. a. en vir
tuosmæssig Fingerfærdighed til at forarbejde optiske
Sager40). Det er rimeligt at antage, at han har haft nogen
Forbindelse med pietistiske Kredse, og at Chr. Bastholm
gennem ham således kan have fået en stærk religiøs På
virkning, der har frastødt hans i religiøs Henseende noget
kølige Natur41).
39) Nic. A. Bastholm, 1706—1751, havde i sit første Ægte
skab været gift med den 22 År ældre Maren Høffding; ved
hendes Død i November 1745 (begravet 18. Nov., Frue Kirkes
Ligprotokol, L. A.) var han blevet Enkemand, men giftede sig
påny 1746 med Kirstine (Kirsten) Hansdatter Falck (Vielsen
fandt Sted i hans Hjem i Skindergade, Frue Kirkes Copulat.bog L. A.), i hvilket Ægteskab der var to Sønner: Christen Se
verin Bastholm (døbt Frue Kirke 12. Juni 1749) og Nic. Abra
ham Bastholm (døbt stds 18. Maj 1751), opkaldt efter Faderen,
efter hvis Død han kom til Verden (begravet 8. Marts 1751;
Lengnick forkert 19. Februar, Frue Kirkes Ligprotokol).
40) Jvf. Schwartzkopfs »Erindrings-Lexicon«, Danske Saml.
IV 1868—69, 76: »En indfødt Jyde, en ganske ustuderet, ube
læst og ubereyst Mand, men af en saadan dyb, skarp og paa
findende hierne, som om han kunde være født i Paris eller
China. Den Rector Garn i Nestved (om hvilken paa sit sted)
gav ham de første haandgreeb; siden haver Natur og øvelse
ført ham til slig fuldkommenhed i alle slags optiske sager, saa
at man uden fornærmelse kand sette ham paa siden af Nevthon; foruden dette kand han ogsaa dreye og forarbeide alle
slags Metaller, Træ, Been og Steen, som høre til hans Indfat
ninger, hvilket andre Mestere maae giøre hver i sin deel paa
andre steder for opticis; dersom ikke de to Navne Hafnia og
London skillede disse tvende Mesteres arbeide ad, da skulde
man efter den gemene og taabelige tanke snart sige, at Bast
holm var en Londenser og Nevthon en Hafnienser«.
41) Forf. til Erindringslexikon var selv pietistvenlig; han
skænker Mænd som Enevold Ewald og Frauen megen Om
tale; muligvis er han standset ved Bastholm af samme Grund,
fordi denne var religiøst interesseret. Sikkert tør man i hvert
Fald lægge nogen Vægt på, at Ziegenbalg er indskrevet som
Fadder til den første Søns Dåb. M a a s k e er han identisk
med den i Skrivelsen af 20. Juli 1734 til Notarius publicus
omtalte Bastholm, der af den ulykkelige Præst Peter Chr.
Piper sammen med Præsten P. N. Holst udskældtes for Pie
tister. Kh. S. 5 R. IV 183 f; Rørdams Formodning S. 184, Note
2; jvf. Kh. S. 5 R. V 553 f. Saml. til jydsk Historie og Topo
grafi II 1868 f, 58. Der er imidlertid den Vanskelighed, at
Bastholms Kæreste i Skrivelsen til Notarius publicus kaldes
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I ni År — fra April 1750 til Juni 1759 — forberedtes Chri
sten [Christian] Bastholm gennem Metropolitanskolens syv
Lektier til Universitetet42). Omend han har været en ganske
opvakt Discipel, har han dog næppe udmærket sig ved
nogen fremragende Begavelse. Hans medfødte Ærgerrig
hed har sikkert allerede da givet hans Flid Vind i Sejlene
og ansporet ham til at sætte over de Forhindringer, Hø
rernes Lektieterperi og store Krav til Hukommelsens re
ceptive og produktive Evner, medførte. Havde Faderens
Undervisning været en tør, forstandsmæssig Undervis
ning med bestemte Krav om mekanisk Udenadslæren, var
Skolens Krav en Fortsættelse deraf i samme Retning. Han
erindrer ikke senere nogen af Lærerne, og som gammel
Mand vurderer han Skolens Ydelser, udover de klassiske
Sprog, meget ringe43). Datidens Skoleundervisning var
præget af en abstrakt, teoretisk Kundskabspåfyldning,
hvor Hukommelsen opøvedes ensidigt på Bekostning af de
andre menneskelige Evner, og hvad Skolearbejdet angik,
stillede det umenneskelige Krav til de unges fysiske og
åndelige Udholdenhed. Uden Sans for Børnenes person
lige Udvikling eller Anskuelsesundervisningens Betyd
ning44), var Lærerne Hørere og ikke Pædagoger; deres At
tributter var Ferien og den latinske Grammatik45). Dertil
kom den Ejendommelighed ved Datidens Latinskole,
hvad der stærkest viste dens Sammenhæng med Refor
mationstidens lærde Skole, at den var en Kirke- og PræsteStøfring, medens vi af Kirkebogen ved, at hendes Navn var
Høffding. Lydligheden er dog ikke stor nok til at forklare For
skellen. En tredie Broder mener Jantzen at kunne finde i
Anna Kirstine Bastholms Fader. Anna Kirstine Bastholm,
f. 1734, d. 3. Febr. 1814. Jantzen: Efterretninger om Familien
Jantzen fra Drenderupgård, 1911; 11, 45.
42) Han kom ind i første Lektie og blev opført som Nr. 99
og sidst. (Discipelprotokol L. A.).
43) »Hvad man forresten lærde der af Videnskaberne, var,
efter Skolens daværende Indretning, saare ubetydeligt«. Selvb.
S. 7.
44) Stds.: Geografien lærte han ud af Bogen uden Land
kort; en Globus havde han ikke set, men havde dog lært
Astronomi.
45) Tauber i »Dansk Månedsskrift« 1863, I, 440. Jvf. Claus
Paveis: Biografi og Dagbog (Bergen 1864), S. 7.
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skole med Deltagelse i Ligbæring og Sangopvartning, en
Forberedelse til Universitetets teologiske Studium40}.
Hans Eksamen gik godt. I Dimissionsåret var han
blandt dem, Skolen karakteriserede som givende »got
Haab«, og ved Afslutningen blev han anset for en af de
bedste. 23. Juni 1759 blev han dimitteret, samme År som
Faderen blev Revisor ved Skibsmaterialregnskabernes
Revision i Søkommissariatet47). Fra Skolen var der gen
nem de Stipendier, han havde nydt, henlagt en Del Op
lagspenge48), og nu åbnedes der videre Muligheder for
ham til personlig Udvikling. Den Opgave, der da stod
for, var at underkaste sig den filosofiske Eksamen. Sit
Fagstudium behøvede han imidlertid ikke at vælge end
nu49). Til Privatpræceptor valgte han Munthe, som han
kendte fra Skolen, og som 7 af de 8 Studenter, som i Året
1759 dimitteredes fra Metropolitanskolen også valgte til
Privatpræceptor50). Tidligt fangede Naturvidenskaben
hans Interesse. For de unge, modtagelige Sind måtte de
nyopdagede Naturlove og den nye Verden åbne et ganske
nyt Perspektiv. Som så mange Begyndere tog han straks
fat på at høre en Række Forelæsninger, men da han snart
fandt, at han ikke fik tilstrækkeligt ud af Hees og Møllmanns, opgav han dem. Dertil kom hans egne og Fade
rens økonomiske Forhold. Pengenes Værdi var synkende,
og Oplagspengene fra Skolen kunde ikke vare i År og
40) Nyerup: Skildringer af Danmarks ældre og nyere Til
stand III, 1, 123 f. — Indbydelsesskrift Odense 1870, 23 f. Me
tropolitanskolen gennem 700 År 1916, 84 f; Bang: Latinskole
og Studenterliv 1892, 55 f, 83, 131.
47) Hans Udnævnelse må være fra Begyndelsen af 1759.
Den kgl. Resolution 21. Jan. 1759 bestemmer, at han skal be
tale 100 Rdlr. årligt i Pension til Formandens (Lars Fogh)
Enke. Hans Løn, som dels toges af Statskassen, dels af
Sportler, var fast 660 Rdlr. (Civilreglementet 1760, R. A. Thaarups udførl. Statistik III, 21, 118). I 1770 blev han udnævnt
til Krigsråd, 8. Marts 1770 (R. A.) og Hof- og Statskalenderen
1771.
48) 26 Rdlr. 1 Mk. 1 Sk. (Frue Skoles Regnskabsbog L. A.).
40) 130 Danske og 48 Nordmænd blev det År inskriberet
efter offentlig Eksamen (Engelstoft: Univ.- og Skoleannaler
1811, 195).
50) Birket Smith: Kjøbenhavns Univ. Matrikel III, 188,
jvf. om Præceptorerne Matzen: Kjøbenhavns Univ. Retshi
storie II, 136 f. Bang anf. S. 156.

97

Studenterliv i Datiden.

Dag. Faderens Indtægter skulde også strække til til de
andre Børns Uddannelse51), og som en Følge deraf måtte
han søge at skaffe sig nogle Indtægter selv. Han begyndte
da at give Informationer52). Allerede her viste hans store
Sliderevne sig. Medens han om Dagen gav Undervisning
med Undtagelse af de Timer, hvor han hørte Horrebows
astronomiske Forelæsninger og overværede Kratzensteins
eksperimentelle Fysik53), brugte han Natten til at læse
løs i. Det følgende År bestod han sin Eksamen med bedste
Karakter54).
De Forhold, Datidens Studenter levede under, var
trange og forknirkede. Hos enkelte af dem som Hans Gram,
Datidens Madvig55) og Esaias Fleischer56) træffer vi en
ædel Lidenskab efter at erhverve sig Åndens Skatte på
Trods af Sult og Kulde; for det store Flertal gjaldt det om
at holde Livet oppe og slå sig igennem de offentlige Prø
ver »for at gøre sig klar«. Mange Indtægtskilder var der
ikke( at øse af. De fleste kunde kun gøre Regning på en
ringe Hjælp hjemmefra, og dette gjaldt navnlig Embeds
mandssønner, og udover slet betalte Informationer og Ligbæren, som det egentlig kun tilkom Regensianerne at be
stride, var der ingen særlige Måder at skaffe sig Mønt på.
Efter den overståede Attestats fik den enkelte sit Gyldig51) Jens Jacob blev sat i Frue Skole 12. Nov. 1754, dimitt.
1764; Matthias blev, skønt to År yngre, sat i Skole og dimit
teret samme År som Broderen. 1758—59 karakteriseres de
begge: »stort Haab« (Discipelprotokol L. A.).
52) Blandt hans Elever var Fætteren Christen Severin
Bastholm, der efter Faderens Død 10 År gammel, 1760, blev
sat i Frue Skole, og straks kom i tredie Lektie. »Bragt med
sig hans Præceptors, Hr. Christian Bastholm og Studiosi
Ørsløvs Attester«. Han karakteriseredes som værende »af
got Haab« og blev dimitteret 23. Juni 1768 (Discipelprotokol
L. A.). Han giftede sig senere med Sophie Justine Utke; en
Søn Nikolai Friderich Bastholm, døbt i Trinitatis Kirke 21.
Aug. 1777, døde allerede 7 Uger efter Fødselen.
53) K. var en højt skattet Forelæser; han samlede det År
det største Antal Tilhørere, nemlig 60. Engelstoft: Universi
tets og Skole Annaler 1811, 195. Jvf. Friederike Bruns »Ung
doms-Erindringer« (ved Bobé 1917), 70.
54) Acta academica. Hafniæ 1774, 22.
55) Georg Brandes: Ludvig Holberg 126. Vestergård: Elers
Kollegium, 61.
50) Stds. 114, jvf. Dansk Månedsskrift 1865; 114, 420 f.
7
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h edspræg, og i Kraft af sit Kreditiv kunde han så med
Rette kræve Brød af Staten.
Efter sin Eksamen maatte Ghr. Bastholm vælge sig et
Studium. Havde han måttet råde selv, havde han uden
Betænkning kastet sig over Filosofi, Fysik og Naturhisto
rie, da det var disse Fag, der afgjort havde hans Inter
esse, men kunde sådanne Interesser give noget Levebrød?
Dette sidste var Faderens Spørgsmål. Et Embedsstudium
som det teologiske var efter Faderens Mening den eneste
sikre Vej at slå ind på. Var så de filosofiske og naturhisto
riske Interesser ægte nok, kunde de dyrkes på den anden
Side af Attestatsen, som man da i hvert Fald havde at
falde tilbage på. Noget Krav om en bestemt Trosopfattel
se eller om senere gejstlig Virksomhed stillede Faderen
dog ikke57). For Sønnen var imidlertid det at studere Teo
logi ensbetydende med at spærre sig ude fra den nye
Verden, at lukke Øjnene for Naturvidenskabens Opsving
og at forsage Filosofiens Kald til Fornuften, men på Fa
derens ideligt gentagne Anmodninger valgte han at bide
i det sure Æble. Af Kærlighed til Faderen tog han sig den
Byrde på at studere Teologi, men besluttede samtidig at
gøre Pinen så kort som mulig.
Det teologiske Fakultets Førstemand var på det Tids
punkt Erich Pontoppidan, der fra Bergens Bispestol 1755
var blevet kaldt ned til København som Universitetets
Procancellarius, en Stilling, som ingen havde beklædt si
den Niels Hemmingsens Dage. Han var Pietist, ivrig for
Universitetets Arbejde og interesseret i Studenternes Vel,
men Forelæsninger holdt han ikke.
Langt mere vil der være Grund til at standse ved den
Mand, som i Bastholms »teologiske År« beklædte Rekto
ratet, og, som efter Pontoppidans Død 1764 blev »Laugets
Oldermand«58), summus theologus, Nordmanden Peder
Holm?9}. For Eftertiden er han kommet til at stå som Ty57) Selvb. 8.
58) Taubers Lykønskningsbrev.
59) Holm, f. i Moum nær Frederiksstad; 31. Maj 1738 Prof.
theol, philos, ekstraord., fra 1742 lige Ret med ordinarii, idet
han fik Sæde i Fakultetet; 20. Maj 1746 Prof. ord. (L. Koch
forkert 1740, Oplysningstiden 41), Dr. theol. 29. Oktbr. 1749;
disputerede 16. Oktbr. sammen med Pontoppidan (Univ. Pro-
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pen på den inkarnerede Ortodoxi, en gnaven Særling, util
gængelig for alle nyere Synspunkter. I sine yngre År
havde han vel ikke været ganske uden tolerante Tilbøje
ligheder, f. Eks. overfor Separatisternes Børn 1740, selv
om han med Hensyn til Fremtiden råder til at relegere
den Slags Separatister »ne latius apud nos divagetur malum«60). Han har dog ikke været mere ortodox end sine
Kolleger; men han har hævdet det ortodoxe System eo
ipso i sin gamle Form uden at begrunde det fornuftmæssigt61). Han var stærkt interesseret i den bedst mulige
Ordning af Regens og Kommunitet, men med Hensyn til
Stipendiers Fordeling protegerede han stærkt de forholds
vis få Studenter, der hørte hans Forelæsninger62). De no
genlunde begavede Studenter, der ikke var økonomisk af
hængige af hans Stipendiefordeling, hørte ham ikke. De
læste, enten ved en Manuduktørs Hjælp eller uden denne,
hans System og gav ham det så vidt muligt i hans egen
Form tilbage ved Eksamen63). Bastholm har sikkert snart
forstået Holms Metode, og indset at han ligeså godt kunde
gram af 29. Oktbr. 1749. — Kjøbenhavns nye Tid. om lærde
og curieuse Sager 1750, 73 f), d. 4. Juni 1777. Ugift.
60) Schlegel: Oratio in memoriam .... 1778, 22.
61) Medens Holberg efterhånden opgav »Udenværkerne«,
beskyttede Holm netop alle de svage Forskansninger i Dog
matikken. Han stod som en Helt i Gabet mod alle Kætterier
(Dansk Månedsskrift 1865, 121). Schlegel vil gerne lade ham
følge med i Literaturen, men må indrømme »qvamvis minime
novitatis amator«, Oratio, 30. P. E. Müller karakteriserer ham
som »prisca fide«. Nyt teol. Bibi. 1824, 272. Jvf. Kh. S. 4 R. I
298, 305. Han skal have nægtet at lægge Hånd på Kætte
ren Balle ved dennes Doktorpromotion; Koch: Balle 71, Helveg
II, i 191; Kh. S. 4. R. I, 325. Balle mente selv at skylde Holm
meget som sin Velgører, og han nærede stor Højagtelse for
Holm, Acta academica. Hafniæ 1774, 13 f.
62) Selv om der blev klaget over hans skingrende Røst (ob
vocem nimis canoram, Schlegel: Oratio, 29), har det næppe
været den eneste Grund til, at Studenterne udeblev. Hans
Læremetode og Krav om Konkordansprædikenemes Ensartet
hed var blevet stereotyp, Dansk Månedsskrift 98, 103, 111.
Teol. Bibi. XII, 13. Anm. Om hans Interesse for Stipendierne:
Homemann i Univ. program 1778, Scheel: Om Kjøbenhavns
Univ. Collegier og Stip. 1844, 38 f.
63) På Baggrund af denne hjemlige Slendrian vil det kunne
forstås, hvorledes en begavet ung Mand kunde begejstres for
den videnskabelige Ild, der i Tyskland brændte såvel hos Stu
denter som Professorer (Hwiids Rejsebog 83 f, 87, 131, 198).
7'
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arbejde hjemme som overvære Holms Forelæsninger; til
hans Tilhørere regner han sig ihvertfald ikke64). Det Ho
vedindtryk, man får af Holm, er, at han har været en brav
Slider, en sparsommelig Filister og med sin sære »man«Stil et Stykke af en Særling65).
Som anden teologiske Professor virkede Rosenstand
Goiske™}. Utvivlsomt var han den, der havde den største
Indflydelse på de teologisk studerende, da han som den
første i Fakultetet søgte en Nyorientering med Hensyn til
den religiøse Erkendelse, en Formidlingsteologi, hvis Mål
var en Enhed mellem Fornuft og Åbenbaring.
Hans berømteste Skrift er det fra 1753 som anonymt
Ugeskrift påbegyndte, men senere — i 2. Del — som sam
let udkomne Værk: »Billige Frie-Tanker over ubillig FrieTænkeri«67). Det er et meget omfangsrigt Skrift68), over
måde interessant og vel disponeret, på sine Steder, hvad
Sproget angår, noget tungt for os60), men det klareste Ud
tryk for Retningslinierne i den Påvirkning fra Udlandet,
som i den kommende Menneskealder skulde præge så
stor en Del af det danske Åndsliv og Teologien i sin Hel
hed. Rosenstands Skrift betyder ingen Afsvækkelse i Sy
stemet; han lader intet Dogme falde, er netop strengt or64) Selvbiografi 8.
65) Dansk Månedskrift 1865, 99. Schlegel vil dog gerne
skærme ham mod Beskyldningen for morositas, Oratio, 30.
66) Navnet staves dog også Goisce. F. 1. Maj 1704. 20 År
gi. tog han Attestats, Laudabilist; femte Hører i Ålborg 1726
— Maj 1733. Allerede her udmærkede han sig ved sin Dygtig
hed (Et Tidsbillede fra det 18. Årh., meddelt af Ehrencron
Müller 1900, 22); kom til Viborg 1733—49, hvor han fra 1747
var Stiftsprovst. Her udgav han fire Bind tematiske Prædi
kener. 9. Maj 1749 Prof. theol., 1751 Direktør for Vajsenhuset
og tilforordnet i Missionskollegiet, d. 16. Juni 1769. Lærer
standen ved Viborg Kathedralskole 1875, 9 f. Büsching: Nach
richten von dem Zustand der Wissenschaften u. Künste I,
247 f. Kbhvn. u. Leipzig.
67) Det er urigtigt, når Carl Behrens i sin Udgave af »Den
dramatiske Journal«, Supplementsbind, Hefte 3, 1919, IV, an
giver 1752 som Udgivelsesår. Jvf. Helveg II, 135 f. Om Forf.s
Imprimatur på sit eget Skrift: L. Koch: Bidrag til Censurens
Historie under Fred. V, H. T. 6 R., II, 72 f.
08) Første og anden Del udgør tilsammen 1058 Sider.
69) Samtiden beundrede Sproget; jvf. Jens Møller: Balle,
16. — Forf. kender sin Holberg og går ikke af Vejen for et
djærvt Udtryk, 172, 351.
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todox, men vil sikre den gamle Dogmatik gennem Fornuftdemonstrationer70). Hans Arbejde er helt igennem
apologetisk; det vender sin Brod mod de Religionsspottere, der mener, at Fornuften er i Strid med Åbenbarin
gen. Som Discipel af Wolff vil han netop forene de stri
dende Parter i skøn Harmoni. Rosenstands Betydning lig
ger ikke i, at han har indført Wolffs System i Danmark71),
men i, at han var den første, der i Danmark beviste den
ortodoxe Dogmatiks kristne Trosudsagn fornuftmæssigt.
Hans Skrift udkom på et Tidspunkt, da den antideistiske
Progaganda i Tyskland var i fuld Gang72). »Det er en falsk
Indbildning,« siger Rosenstand, »naar man mener, der skulle
være Strid imellem den Ghristne Lærdom, samt den deri
grundede Ghristendom, og den sunde Fornuft, saa mand
enten for Ghristendommens Skyld skulde borttage For
nuftens Brug, eller Ghristendommen for den«73). Religi
onsspotterne, Mænd som Joh. Ghr. Edelmann og Toland,
der ikke vil anerkende denne Enhed, men sætter Splid
mellem Åbenbaring og Fornuft, tager han under kraftig
Behandling74).
Som den engelske Supranaturalisme og Wolff går Ro
senstand ud fra Åbenbaringens Nødvendighed. Gennem
en Kombination af de os medfødte Ideer, navnlig Guds
ideen, og det kosmologiske Bevis, når han både til at de
monstrere Guds Eksistens og hans Egenskaber ud fra
Fornuften. Gennem hans Hellighed og det dermed føl
gende Mishag mod Synden forstår vi, at der bliver en
Spænding mellem Helligheden, Retfærdigheden og Barm
hjertigheden, men hvorledes Løsningen af denne Konflikt
vil blive, derom kan vi intet sige75).
Hermed har Fornuften altså peget ud over sig selv. Den
70) Parallelt med Kofoed Ancher »Om den fornuftige GudsDyrkelse« 1781 (Tysk 1782), navnlig VI, 65—74, med Balle og
Bastholm.
71) Wolffs »Fornuftige Tanker« er oversat 1742.
72) Spaldings Lebensbeschreibung. Halle 1804, 50.
73) S. 5.
74) Han kalder dem omstrejfende Tartarer og Zigøjnere,
som angriber Religionen snart fra den ene Side, snart fra den
anden, eller Væggelus, som snart kan formeres, men ikke så
snart fordrives (10—12).
75) S. 89.
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viser hen til en umiddelbar Åbenbaring fra Gud, og en
sådan gives også, nemlig i Skriften. Rosenstands hele Ortodoxi viser sig klart i hans Skriftbetragtning. Bibelen er
Guds eget Ord, gudbeåndet fra Ende til anden (2. Tim. 3,
16)76). Åbenbaringens Sandhed beviser han ud fra Skrif
tens Sandhed, idet han ud fra rent isagogisk-historiske
Undersøgelser godtgør Skriftens Ægthed og dermed dens
guddommelige Oprindelse, dens Sandhed77). I Gennem
førelsen af dette Bevis benytter han bl. a. de Argumenter,
som vi finder optaget af alle Oplysningstidens Apologeter,
nemlig Henvisninger til Kristendommens heldbringende
Virkninger i Historien, Profetiernes Opfyldelse, Undernes
Tilstedeværelse og Kirkefædrenes Citater. Både for Dog
matik, Etik og Hermenevtik er Skriften Grundlag78).
I den principielle Gennemførelse af Forholdet mellem
den menneskelige Fornuft og den guddommelige Åben
baring viser Rosenstand sin største apologetiske Kraft.
Åbenbaringen skænker en Række Troshemmeligheder,
ingen af dem er dog imod den menneskelige Fornuft, selv
om de alle er over Fornuften. Fornuften kan måske ud
af sin naturlige Kraft ikke selv udfinde dem, eller den
kan ikke begribe dem, men i begge Tilfælde er der intet,
Fornuften kan og bør støde sig over. Når der altså rettes
Indvendinger mod Troens Hemmeligheder, skyldes det kun
Mangel på rigtige og tydelige Begreber80). Det er imidler
tid ikke Rosenstands Mening at ville lokalisere Religionens
Liv til Fornuftevnen alene og gøre den dominerende på
det religiøse Område. Han betoner netop, at hvad der er
Troshemmeligheder hører ikke ind under Fornuftens
Jurisdiktion; Fornuftslutninger kan kun bruges til at vise
Troshemmelighedernes Mulighed; selve Hemmeligheder
ne må bevises af Guds eget Ord81). Troen ligger ikke al
ene i Forstanden, men i Hjertet og Viljen, og den må
være en stærkt aktiv, levende Tro, der viser sin Kraft i Li
vet, også ved tålmodigt at bøje sig under Guds Forsyns76)
77)
78)
76)
8°)
«i)

S. 113, 116, 126, 210.
123 f.
214 f.
II, 157 f, 173 f, jvf. I, 164 f, 223.
230, 287, II, 18.
II, 192, 203, 331.
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styrelse82). Det er også Rosenstand om at gøre at betone, at
et Menneske ikke bliver Kristen, fordi han indser Kristen
dommens Fornuftmæssighed, men det er den Helligånd,
der drager ham på en sådan Måde, at Guds Kraft kan
bestå med den frie Vilje83).
Allerede her i dette første, på dansk Grund banebry
dende teologiske Arbejde, hvori Oplysningens Problem
klart er indeholdt, ser vi, hvorledes Kirke- og Menigheds
begrebet kun får en sparsom Plads. Menigheden ses som
en Korporation, en Forening. »Menigheden er de under
et Begreb i Henseende til Guds-Dyrkelse samlede Menne
sker«84).
Rosenstand Goiskes wolffiske Løsning af den kristelige
Erkendelsesteoris vigtigste Problem er ofte blevet nedsat
i Værdi som et fattigt og provinsielt Svar, der gav sig ud
for at løse Tilværelsens irrationelle Gåde. En sådan Dom,
der er blevet fældet ud fra senere Tiders ændrede Opfat
telse, har ofte glemt, hvor meget denne Løsning betød for
den Samtid, den faldt i. I de Hovedlinier, Rosenstand hav
de draget, fandt det 18. Århundrede faktisk den Løsning,
det kunde hvile ud i. Efter Pietismens Fornuftanatema
og den nye Naturvidenskabs og Verdensopfattelses Frem
komst blev det kristne Trosliv gennem Wolffs Monisme
reddet fra den Dualisme mellem religiøs og videnskabelig
Erkendelse, der vilde have lagt den første ganske øde.
Selv om den wolffiske Filosofi også fik andre Herol
der herhjemme85), vidner dog både Ove Høegh Guldberg
II, 287 f; 532—534.
83) II, 522.
84) II, 551.
85) Holberg, der både forsvarer Åbenbaringens og Fornuf
tens Ret, er påvirket af Locke og vil få en særskilt Behand
ling. Sneedorff i Sorø interesserede sig stærkt for Land
brugsreformer og stillede Krav om Anerkendelse af Kristen
dommen som stadfæstet ad empirsk Vej. At den naturlige Re
ligion ikke stred mod Kristendommen, og at Åbenbaringen
var nødvendig, viste Jens Kraft, hvis Filosofi kun havde
sin Kilde i Wolff. I Eilschovs »Filosofiske Breve« (1748)
rettes den Bebrejdelse mod Deisterne, at de mangler Forsyns
tro og dermed Dyd. Troen må være Livets bærende Kraft,
som netop viser sin Styrke og sin Virkelighed i Modgangs
tider, hvor den sunde menneskelige Fornuft ikke alene kan
bære oppe.

104

Rosenstand’s Betydning for Bastholm.

og Bastholm om Rosenstands store Betydning for dem89),
og allerede disse to Navne viser, i hvor forskellige Ret
ninger den wolffiske Filosofi også herhjemme kunde give
Tilskyndelser.
Hos Rosenstand, den eneste Bastholm hørte til sin Eks
amen, fandt han, hvad han søgte: filosofisk Skarpsindig
hed, Lys, Orden og Grundighed, og det er ham, han som
gammel takkede, fordi han var blevet selve Kristendom
men tro. Gennem Rosenstands Forelæsninger svandt hans
Tvivl og Indifferentisme, og med sin filosofiske Interesse
måtte han naturligvis være interesseret i, at selve Tidens
moderne Filosofi blev taget i Teologiens Tjeneste87). Med
den ungdommelige Fornuftbegejstring, som formodentlig
hverken i Faderens Undervisning eller i Hjemmets På
virkning har fundet Genklang, måtte det være en Bekræf
telse at høre, at han kunde være Kristen på sin Måde, at
den kristne Kundskab måtte bringes på en sådan Måde,
»som den sande, sunde og ret brugte Fornuft intet rime
ligt skal have at sige imod, og ey i ringeste med nogen
Føye kand modsige, ben egte eller bestride«88).
Rosenstand var afgjort stærkest som Systematiker.
Gennem sine Forelæsninger vilde han, siger Tauber, give
de teologiske Sandheder Stålharnisk på80). Som Exeget
var han traditionsbundet; han kunde i en dogmatisk Fo
relæsning forklare et Skriftsted anderledes end i en exegetisk").
Den tredie teologiske Professor var Johan Otto Bang91),
Hans Navn er knyttet til en isagogisk Undersøgelse af
Juda Brev og en Disputats de logica, lima judicii (1735).
Han skildres som en så passiv Karakter, »at neppe Peder
86) Jvf. Rosenstands Skrift II, 4, 17.
87) Selvhiogr. 9.
88) Rosenstands Skrift 5. Andre Steder, som kan have gjort
stærkt Indtryk på Bastholm er 140 f, 148. Det sidste Sted er
karakteristisk, for så vidt som Oplysningen selv ynder histo
riske Eksempler.
80) Dansk Månedsskrift 1865, 96.
90) Stds.
91) F. i Hillerød 19. Septbr. 1712, d. 31. Oktbr. 1764. Stifter
af Bangs Legat. Samling af de for Univ. gæld. Bestemmelser
1890, 145. Scheel: Om Kjbhvns. Univ. Coll. og Stip. 35.
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Holm selv kunde faae Strid med ham«02). Medens Bastholm fandt, at Holms Forelæsninger indeholdt flere Ord
end Tanker, syntes Bangs næsten intet at indeholde, og
begge havde de det tilfælles, at de var blottet for al Filo
sofi. Bang hørte han altså lige så lidt som Holm03).
Sit åndelige Standpunkt inden sin Embedseksamen
udtrykker han med de Ord, at han var fuldkommen over
bevist om Jesu Læres Sandhed04).
15. September 1761 mødte han sammen med fem an
dre for at underkaste sig den teologiske Attestats05). Ho
senstand var Formiddagens Eksaminator og stillede ham
bl. a. følgende Spørgsmål: Num unio Sacramentalis e(st)
verbalis? Qvid regeneratio? Quæ sunt peccata proæretica?
An abnegatio Petri fuit proæretica? Quis Gideon? Quot
filii eius? Quis Jehu? Gyrillus Alexandrinus? An alius fuit
Gyrillus? Flacius quis? An clavem Scripturæ scripsit? I
Bibelen oversatte han Dom. 11, 37; Jerem. 9, 6; Salme 87,
3; Mt. 6, 30; Acta 5, 17; 2. Tim. 1, 7. — Om Eftermiddagen
tog Professor Bang fat. Efter Oversættelsen af nogle Bi
belsteder spurgte han: Lamechus impius? Zachæus qvis?
Philippus Melanchton? Qvid justificatio? An Deus potest
definiri? Proba qvod Jesus sit verus Deus. Num Deus potuisset mundum creare in instanti si voluisset? Num Deus
curat res minimas?06).
Både det opgivne Pensum og hans Præstation beret92) Nyt teol. Bibi. V, 1824, 153.
93) I Grunden skulde Sjællands Biskop også holde teol.
Forelæsninger (fra 1757 Ludv. Harboe, d. 15. Juni 1783), men
p. G. a. sit øvrige Arbejde havde han en Vikar, der besørgede
Forelæsningerne for ham, Magister L e t h-S chiønning.
(Jvf. Matzen: Universitetets Retshist. II, 81).
94) Selvbiogr. 9.
96) De øvrige var Johannes Tvede, Franciscus Hwass, Jo
hannes Frider, Windekilde, Henric Christian Severin, Pouel
Raunstrup. — Om teol. Embedseksamen: Matzen: Univ. Rets
hist. II, 173.
90) Jeg finder ingen Grund til at gengive den vidtløftige
Eksamination, som nærmest er en udvidet Katekismusover
høring; dens Ejendommelighed er en Række springende
Spørgsmål, der som oftest står uden indbyrdes Sammenhæng.
Eksamensprotokol i UA. UB.
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tigede ham til Karakteren Laud, og han havde således
fuldendt sit teologiske Studium på et År97).

KAPITEL V.

Videregående Studier (776/—/767/
Bastholm var nu Candidat S. Sancti Ministern, Hans
gode Eksamenskarakter, der tilfredsstillede hans Ærger
righed, var Lønnen for hans hårde Slid. Han kastede sig
nu over Filosofien med en sådan Iver, at han planlagde
en Fremtid indenfor dette Fag, muligvis i Håbet om se
nere akademisk Bane.
Først aflagde han imidlertid den såkaldte Baccalaurprøve, en Forudsætning for at kunne indstille sig til de
højere Grader: Magister- og Doktorgraden1). Trods det, at
denne Prøves Karakter har været meget skiftende, var det
i Almindelighed mere Betalingen end Kundskaberne, det
kom an på2).
Endvidere fik han Plads på Kommunitetet. Set fra et
Studentersynspunkt havde de to Studieår været meget
trange for ham3). Der havde ikke været hverken Tid eller
Råd til med jævnaldrende Kammerater at deltage i Stu
denterlivets adspredende Glæder. For ham havde der kun
været én Parole at lystre: Arbejdet med Eksamen for Øje.
Men med Understøttelsen fra Kommunitetet gled der et
e7) Karakterprotokol UA. UB. At læse »til Karakter« blev
ophævet ved Fundatsen 7. Maj 1788. Jvf. Balle: Epistola ad
Walchium VIII f. Ph. T. 2 R. I 169. Zetlitz Biografi af Nordal
Brun, Lahdes Portrætter 1805, 17.
x) Denne Baccalaurgrad må skelnes fra den filosofiske Eks
amen af samme Navn, den senere Filosoficum, indført 17.
Marts 1665 af Griffenfeldt (Kh. S. IV, 636 f. Matzen: Univ.
Retshist. II 164 ff).
2) Danske Saml. IV 1868 f, 176 f. Dansk Månedsskrift 1865,
86 (Noten).
3) Mange År senere stod de på Baggrund af alt det, han
havde oplevet af Sygdom og Strid, som hans bedste År; »de
var så sorgløse,« sagde han til Sønnen Hans (H. B.s Dagbøger
17. November 1797. BAS).
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Stykke Studenterliv frem for ham, som han nu kunde del
tage i.
Ved kgl. Resolution af 12. Okt. 1736 var på Fakultetets
Forestilling efter mange Klager, der var indløbet fra
Alumnerne, som endog havde stillet deres dødelige Af
gang i Udsigt, den store Fællesspisning blevet ophævet.
Den var blevet erstattet med fire ugentlige Mark i Kost
penge, hvad der dog langtfra gav Valuta for den tidligere
Ernæring4). Men Alumnerne samledes stadig ved de lan
ge Borde og diskuterede her på et ingenlunde lydefrit
Latin Logik, Metafysik, Fysik og Teologi5). Forsædet ved
Bordene indtog Dekanerne, der som en Slags Ordensmar
skaller både havde Opsyn og ledede Forhandlingerne. I
1757 blev deres Antal forøget med to, således at de var
elleve i Tallet8). Dekanatstillingen var en Slags Lektor
stilling, som oftest et Gennemgangsled til videre akade
misk Befordring7).
Med Stillingen som Kommunitetsalumne fulgte For
pligtelsen til årlig at levere en Disputats. Såvel Profes
sorer som Studenter var forpligtet til at disputere, men
med Hensyn til de første kunde Kravet ikke fastholdes8).
4) Jvf. Philomusus: Om Stiftelser, 110.
5) Ved de teologiske Forhandlinger dannede Brochmands
Systema Grundlaget; det havde, siger A. Kali, efter gammel
Vedtægt altid Retten på sin Side og blev i 100 År brugt ved
disse Øvelser. Når de nåede til Quæstiones 21—22 i Kap. II,
de eeclesia, var Fordømmelsen ligeså vis for alle Hedninger
uden Undtagelse, som den sure Grød Mandag- og Onsdag
aften. Lærde E. 1785, Nr. 18 (Anmeld, af »Vej til Hæderlig
hed«).
6) Reinhardt: Kommunitetet og Regentsen 1862, 201.
7) Den var blevet beklædt af Mænd som Børge Riisbrigh,
Jeremias Wøldike, Sahl og Balle.
•) Pontoppidan indskærpede Professorerne deres Pligt til
at disputere hvert År. Da man var vant til at betragte Dispu
tatserne som Udtryk for Universitetets Virksomhed og viden
skabelige Standard, led dets Ry, når Disputat. blev forsømt.
I Konsistoriums Møde 30. Maj 1759 blev der læst en Skrivelse
fra Patronen, at de, der endnu ikke havde disputeret, skulde
gøre det inden 31. Juli. I modsat Fald vilde der blive holdt
40 Rdlr. tilbage af deres Løn. Jvf. Engelstoft: Univ. og SkoleAnnaler 1813, 164. Kh. S. 3 R. VI 738 f. I. P. Anchersen siger
om Holberg, at han aldrig har disputeret eller læst en Time,
hvad der i hvert Fald er rigtigt efter 1737, da han blev
Kvæstor. Soransk Tidskrift I, 16.
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Disputatserne, som allerede spiller en fremtrædende Rol
le i Christian IIPs Universitetsfundats, er et af de vigtig
ste Udtryk for Datidens laugsmæssige Latinerånd; deres
Kulmination og Forsvinden hører begge det 18. Århun
drede til.
Som vore Dages Laboratorieøvelser tilsigter at sætte
den Enkelte ind i det videnskabelige Arbejdes Metoder,
at lade ham blive bekendt med dets Resultater og give
ham Lejlighed til et selvstændigt, frivilligt Arbejde derindenfor, således tilsigtede Datidens Laboratorieøvelser i
Disputatsernes Form ikke alene en videregående, tvangfri
Behandling af det latinske Sprog, den lærde Verdens fæl
les Modersmål9), som Studenterne allerede fra Latinskole
tiden var vant til at behandle, men en Tankens og Ud
trykkets Hurtighed og Skarphed. Målet var at skabe den
størst mulige dialektiske Færdighed.
I Disputatserne slår Tidens videnskabelige Ånd os i
Møde på en Måde, der minder om Samtidens Barokstil.
Den principielle Fremgangsmåde ved Disputatsens Op
stilling er grundlagt af Melanchthon, selv om denne ikke
har udarbejdet et nærmere Skema over Behandlingen.
Specialudførelsen skyldes de ortodoxe Teologer, der gen
nem Opstillingen af thema simplex, themata conjuncta,
Modstandernes Antiteser, som gendrives, og til sidst en
Række qvæstiones, har opført en nøje gennemtænkt ske
matisk Tankebygning10).
Da Studenterne selv skulde betale Trykningen af de
res Afhandling, når den havde fået sit Imprimatur, d. v. s.
var antaget, havde Konsistorium resolveret, at ingen
Disputats måtte være over 1% Ark11). I Almindelighed
9) Rosenstand priser det latinske Sprog som det Sprog, hvori
Lærde fra mange Lande kan tale sammen og forstå hinanden.
Han regner det for en Ære for Danmark, at det latinske Sprog
dér mere end i mange andre europæiske Lande er i Ære og
Brug. Billige Frie-Tanker I, 315.
lft) Troeltsch: Vernunft und Offenbarung bei Johan Ger
hard und Melanchthon, 1891, 60.
xl) Begrundelsen var: »dend store Bekostning, som studiosi
i Collegiis giorde ved deris Disputatzer, hvorved de selv sig
udi ufomøden gieid satte sig«. Acta consistorii 17. Juli 1706
(UA. UB.). Større Afhandlinger fordeltes gerne på flere År
og forsvaredes i flere Disputatser.
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var den Professor, der havde givet Afhandlingen sit Gyldighedspræg, til Stede ved selve Handlingen, og foregik
denne på et Kollegium, kunde Eforens Nærværelse for
ventes. Præses valgte selv sin Respondens, forsvarede sine
Theses og krydsede en akademisk Klinge med hvem, der
vilde angribe ham. I akademiske Kredse optrådte ofte
drabelige Disputatorer, hvis Speciale netop var at optræde
ved Disputatser. Til de mest bekendte hører den gamle
studiosus perpetuus, Magister Hans Been (d. 1708)12) og
den senere Præst og Professor Lars Smith, hvis Kendings
navn var »Smith ex auditorio«13). Efterhånden sank Dispu
tatsøvelserne ned til et Spilfægteri, som kunde udarte sig
til en Række Skænderier med blomstrende Skældsordslyrik. Allerede i sin Skoletid stod den nævnte Smith »i Kathedret, som en kalkunsk Hane paa sin Stang«14), og en
ten Disputationen dreves i Latinskolen eller på Akade
miet, enten det var Professorer eller Studenter, der dispu
terede, var Målet det samme:at reducere Præses med samt
hans Theses in absurdum15). På denne Måde kan det for
stås, at Disputatserne snarere nærede Uforskammetheden
end udvidede Kundskaberne16). Efter Disputatsen havde
det været Skik, at Præses gjorde et Gilde for sine Kam
merater; når Konsistorium nedlagde Forbud derimod,
skyldtes det nærmest økonomiske Overvejelser, men For12) En vittig Hund satte ham denne Gravskrift: »Her lig
ger Hans Been I Saa død som en Steen / Og piller ey lenger
Philosophiske Been; / Gudindernes Teen / Forvoldte den
Meen / Han hastede langsomt og var dog ey seen / Hvor fin
der man een, I Som lefde saa reen / Fra Cypridis Lue og
Abraham Lehn (en i Datiden bekendt Vinhandler. Bobé: Ph.
T. 7 R. III 84). / Derfore skal teignes paa Træ og paa Green ]
Til Ævigheds Minde med Pen og med Preen; I Her ligger den
gamle Magister Hans Been«. Holger Rørdam: Fra Univ. For
tid 1879, 80 f. Vilh. Bang: Anf. Skr. 203 f.
13) Smiths Selvbiografi v. Bang. Sorø 1874, 17. Bulow, til
hvem Biografien er skrevet, karakteriserer S. som en ædel
Sjæl, men med mange Underligheder. Af Bulows Papirer
ved Daae (Chria. 1864), 136.
14) Smiths Selvbiografi 34.
15) Jvf. Balles Disput m. Holm. Dansk Månedsskrit 1865, 461.
16) Kratzenstein bevidner, at der ved enhver Disputats fore
kom Skældsord (Cirkulære 7. Juli 1785); men det er sikkert
enestående, at Våbnene har været af så håndgribelig Art som
Stokke og Sten, Vestergård: Elers Koli. Historie 47 f.
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budet er næppe blevet overholdt17). At disse Øvelser let
kunde slå over i en Karrikatur er ofte nok blevet påvist
med Henblik på Holbergs disputergale Erasmus. Men det
bør ikke overses, at det netop er Disputerøvelsernes Karri
katur, Holberg vil til Livs, og ikke i og for sig selve Øvel
serne, hvis Betydning han vel ved at vurdere18).
Både Studenter og Professorer var efterhånden blevet
klar over det Tidsspilde, disse Øvelser var10), et Faktum,
som fremgik så evident som muligt af Disputatsernes Tit
ler20).
Sin Forpligtelse til at disputere indfriede Bastholm
ved sin Afhandling: »Dissertatio philologico-typica de
jona typo mortis Christi«, der for at glæde Kommunite
tets Provst, Magister Schiønning, var anlagt typologisk.
Dette Opus i Kvart, der udgjorde 20 Sider, forsvarede han
i December i Regenskirken; det havde af Professor Munthe fået sit Imprimatur, og til Respondens, en Slags Med
forsvarer, havde han valgt Sten Meldahl. Skriftet, som
foreløbig blev hans sidste teologiske Arbejde, viser den
typologiske Teologis Fremgangsmåde. Metoden er at søge
Paralleller mellem Personer og Hændelser i den gamle og
den nye Pagt og at finde Forbilleder for den nye Pagts
Forhold i den gamle. Således finder Bastholm utallige Lig17) Acta consistorii 3. Maj 1758. (UA. UB.).
18) Danmarks- og Norges Beskrivelse 186 f. Moralske Kierne
eller Introduction til Naturens og Folkerettens Kundskab.
Kjøbenhavn 1715, 13. Peder Pårs I Bog, 3die Sang; henimod
Slutningen hedder det her: »Jeg var i Kjøbenhavn forgangen
paa en Sal, som kaldes Studie-Gaard; jeg var nær bleven gal
af megen sælsom Snak og Tale ...... I Potu regnes Dispu
tatserne til Gøglespil. Niels Klim. Kap. VIII (S. 108 i Baggesens Udg. 1867). Holberg, der ikke selv disputerede, anså man,
siger han selv, for en Stymper i Latinen. Holbergs Levnet,
Rahbeks Udgave 1814, 51. jvf. 322. Jvf. Brandes: Ludvig Hol
berg 1884, 95. Holberg foreslog Spørgetimer for Studenterne.
Koch i H. T. 6 R. I 204 f. — Om Bedømmelse af en Disputats
så sent som i 1793: Minerva 1793, IV, 163.
19) Direkte udtalt af Dekanernes Senior 1774. Theol. Fak.
Kopibog VI, 1122 (UA. UB.).
20) F. Eks. »de statua uxoris Lothi salaria«; »de sudore
Christi«; »qualis arbor fuerit arbor scientiae boni et mali«;
»de pisce magno Jonam deglutiente«; »de barba imperatoris«
(1760). Fra Elers Kollegium foreligger der Disputatser over
Mannaens Smag (1757) og om Saras Slør (1759); Vestergård
S. 92.
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heder mellem Jonas og Kristus (Jonas betyder Due og
Kristus kan lignes med en Due; begge fik en voldsom Død;
Søfolkenes Argumentation, inden de kastede Jonas over
Bord, svarer til Caiafas’ Overvejelser (Johs. 11, 50, 18, 14)
o. s. v.). Afhandlingens Tyngdepunkt er dog Påvisningen
af, at Jonas døde i Dyrets Bug, for at han på en desto mere
strålende Måde kan være Type på Kristus21). Hvis nemlig
Jonas havde levet og levende var bevaret i Fiskens Bug,
men Kristus derimod død i sin Grav, vilde Kristus ikke
være den sande Messias; han vilde ikke svare til Typen
på den sande Jonas. Naturligvis kunde Gud, da han er
omnipotens, om han havde villet, have ladet Jonas leve i
Fiskens Bug. Forfatteren afværger således Angrebet mod
at give Gud mindre Ære. — Den lille Afhandling er en
Begynders Pligtarbejde, forsynet med mange Kildehen
visninger og tungt skoleret i sine grammatiske Konstruk
tioner.
I de følgende År gik hans Studier ad mange forskel
lige Veje, men ingen helligedes Teologien. Det var Da
tidens Skrøbelighed at fylde sig med de flest mulige
Kundskaber, uanset hvilken Betydning de kunde have for
en. Bastholm studerede Fysik, Filosofi — og fornemmelig
Metafysik — Natur- og Folkeret22). I hans Valg af Stu
dier møder den gamle og nye Verden hinanden. Metafy
sikken, Ortodoxiens Yndlingsdisciplin, var ikke gangbar
Mønt i Oplysningstiden. Men når dette Fag hører med ind
under hans Studier, skyldes det utvivlsomt, at der i hans
Natur har været et stærkt metafysisk Drag. — På den an
den Side åbner den nye Verden sig for ham i de øvrige
Fag. Når vi tager Ordet Fysik i Tidens vide Betydning,
indbefatter det alle de nye naturvidenskabelige og fysio
logiske Opdagelser, der åbner de store Udsyn, og som nu
blandt Videnskaberne tager téte’n, betegnet ved Navnene
Kopernicus og Kepler, Galilæi og Descartes, Harvey og
Newton. Hvad Filosofien angår, da møder vi en forunder
lig Blanding af Empiri og Spekulation. Empirien kom
til at give Oplysningen dens Hovedpræg, og dens Bærere
er Mænd som Francis Bacon og Locke, Leibniz og — den
21) Afsnit 6, S. 11—17.
22) Biografien 10.
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for den populære Oplysning bestemmende — Wolff. Og
hvad endelig Natur- og Folkeretten angår, da viser sig her
stærkest, at Tidens verdslige Kultur vil gøre sig uafhæn
gig af Kirkens Formynderskab. Naturretten bliver auto
nom. Den løsnes fra Teologien. Jus naturæ får sin egen
Selvstændighed. Den begrundes i Kraft af sig selv, uaf
hængig af og udenom et højeste Væsens Eksistens. Staten
er stiftet ved Menneskers gensidige Overenskomst. Vi mø
der her de banebrydende Navne: Hobbes og Grotius, Pufendorf og Thomasius. Og når Bastholm ikke rører Teolo
gien, er det typisk for hele Tiden. Teologien er styrtet
ned fra sit Herskersæde som Videnskabernes Dronning;
ingen af de andre Videnskaber låner mere deres Smyk
ker fra den.
Da en anonym i Begyndelsen af Januar 1762 i »Adresse
avisen« udsatte en Præmie på ti Ducater for en Afhand
ling om Sjælesøvn, skrev og indgav Bastholm allerede i
September Måned en latinsk Afhandling om dette Emne,
skønt Afleveringsfristen først var bestemt til Årets Ende23).
Han fik imidlertid at vide, at Præmien allerede var ud
delt og erfarede senere, at der havde været Snyderi med
i Spillet24). Afhandlingen lagde han hen til bedre Tider,
kastede sig påny med Pennen i Hånd over Studierne og
excerperede alt, hvad han kunde komme til. Denne Frem
gangsmåde benyttede han, ligetil Ildebranden 1795 øde
lagde alle hans Gollectanea og Excerpter.
Da et Rejsestipendium imidlertid blev ledigt, dukkede
Trangen til at komme udenlands op i ham; Holm, som
bortgav det, syntes ham venlig stemt, endda han ikke
havde hørt hans Kollegier, men han måtte først disputere,
hvad Legatets Fundats bestemte, sub præsidio Theologi
Han begik imidlertid den taktiske Fejl at gå til Pontoppidan, af hvem Holm ikke var nogen Ven, for at få Sagen
bragt i Orden. Pontoppidan vilde lade ham disputere over
Sjælesøvnen under hans Præsidium og således på en let
23) Adresseavisen 1762, 4. Januar. — I Adresseavisen 1762,
2. April meddeles, at der til Kontoret fra Tyskland var an
kommet fire Breve (o: Besvarelser), så at der ialt var ind
løbet otte.
24) Selvbiografi S. 11.
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Måde bringe Sagen i Orden. Da Holm hørte dette, afslog
han Ansøgningen med den Motivering, at man ikke kun
de kalde alle Professorerne sammen, fordi en Student
havde Lyst til at disputere og rejse udenlands25).
I Årene 1762, 1763 og 1765 forsvarede han nu sin store
Afhandling: De psychopannychia, som han delte i tre De
le26). Han formulerer straks klart Problemet: Er Sjælen,
når den har forladt Legemet, berøvet Bevidstheden om
Objekters Eksistens uden for sig, således at den indtil den
yderste Dag befinder sig i dyb Søvn27)? Det syllogistiske
Skema, hvori hans Tankeudvikling er rubriceret, falder i
følgende tre Rækker:
1. Hvis Sjælen af egen Kraft, uden Legemets Organer,
men i Forbindelse med Legemet, i en fortsat Rækkefølge
kan frembringe alle sine Iagttagelser (f. Eks. dyb Søvn,
hvor Mennesker kan tale, nøjagtig besvare Spørgsmål og
altså besidde klare Begreber, selv om de, når de vågner,
ikke kan fastholde dem),
2. så følger deraf, at Sjælen ved den samme Kraft —
også når den er adskilt fra Legemet — kan vedblive med
sine Iagttagelser (og sådanne Iagttagelser må den have
gjort i Præeksistensen).
3. Er nu den første Sætning sand i Overensstemmelse
med den præstabilerede Harmonis System, er den an
den det også.
Navnlig behandler han Lignelsen om den rige Mand
og Lazarus, da denne Lignelse afgjort taler mod Sjæle
søvn. Sjælen har straks efter Legemets Død Bevidsthed
om Pine eller Glæde; men der er i Lignelsen ikke Tale om
Søvn. Ved Saligheden forstår han Bevidstheden om det
gode og Besiddelsen af det gode i absolut Forstand. Vel
gives der Grader i Saligheden, en intensiv og extensiv
Vækst i det gode, og i streng Forstand indtræder Salighe25) Formodentlig som en Slags Erstatning tildelte han 1762
Bastholm Rosborgs Stipendium (Acta academ. 1774, 22. Om
dette Stipendium: Jul. Husum: Stamtavle over Slægterne
Thorsen, Sass, Rosborg og Husum. Randers 1912, 4).
20) I Del Imprim. Munthe, II Imprim. J. C. Kall, III Imprim. B. Møllmann. Det smukt håndskrevne Ekspl. i Kvart
findes i BAS.
27) Jvf. S. 11.
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den først, når Sjælen skilles fra Legemet28). Hverken den
sunde ratio eller de hellige oracula begrunder Tanken
om Psychopannychia.
Dette Arbejde er langt mere let og utvungent skrevet
end Disputatsen om Jonas; navnlig i anden Del viser hans
store Evne, som Samtiden senere skulde vurdere så højt,
sig til at behandle et Emne med overskuelig, ja næsten
overtalende Klarhed.
Mellem de to sidste Dele af Disputatsen bejlede han til
den i 1764 af Konsistorium udsatte akademiske Prisop
gave: An omnia officia, tam naturalia, qvam socialia, e
studio propriam nostram felicitatem promovendi deduci
qveant?
Når denne Afhandling aldrig blev trykt, skyldtes det,
at Professor Holm på Grund af nogle frie Ytringer om
Forholdet mellem Regent og Undersåtter ikke vilde give
den sit Imprimatur. Bastholm, som sikkert følte sig stærk
ved Rosenstands og Pontoppidans Bevågenhed, vilde ikke
slette disse Udsagn, dels fordi han mente, at de var rigtige,
dels fordi de var skrevet i Wolffs Stil som en sammen
hængende Kæde af Slutningsfølger, hvor intet kunde slet
tes, uden at Beviserne svækkedes. Selv om han vandt Pri
sen, mente han dog senere, at den lærde Verden næppe
tabte noget ved, at denne Afhandling ikke kom for Lyset29).
Formodentlig med Tanken om en Udenlandsrejse havde
han kastet sig over nyere Sprog og orientalsk Filologi; hos
Professor Kali læste han både Arabisk og Syrisk. Derimod
hvilede Teologien foreløbig. Hans forsigtige Biograf ud
trykker det således: »Theologien elskede han ikke ret
endnu«30).
Imidlertid skulde han komme ud, men på en sådan
Måde, at hans Rejselyst i så fuldt Mål blev opfyldt, at han
kun længtes hjemad igen.
I Slutningen af 1764 fik han nemlig af sin Velynder
Professor Rosenstand, der var Medlem af Missionskolle
giet, Tilbud om at rejse til Smyrna for at blive Præst ved
den evangelisk-tyske Menighed der. Uden Betænkning
s«) 78—84.

29) Selvbiografi 13.
3») Teologisk Bibi. XVI, 291.
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tog han straks imod Tilbudet, og for at øve sig i det tyske
Sprog prædikede han hyppigt i Petri Kirke. Just som han
imidlertid stod rede til at drage ud hjemmefra, kom der
Besked fra den smyrnæiske Menigheds Præst, Ludeche, at
han gerne vilde blive, og da man ikke vilde afslaa hans
Begæring, gav Kollegiets Præsident, Grev Thott, Bast
holm Løfte om snarlig Forfremmelse hjemme, et Løfte,
som ganske vist blev gentaget, men ikke opfyldt.
Opmuntret af det grevelige Løfte begyndte Bastholm
at høre Rosenstands Kollegier over Exegese og Homiletik,
men hans økonomiske Stilling var dårlig. Han havde in
tet fast at leve af, og med Stillingen i Smyrna i Udsigt og
det Løfte, han havde afgivet om at rejse derover, kunde
han ikke tage mod nogen fast Ansættelse. Han måtte som
en Følge deraf gøre Gæld. En betydelig Hjælp var det der
for, da Rosenstand 1765 skaffede ham Plads på Elers Kol
legium. Trods sin fremskredne Alder fortsatte han sit Liv
som studiosus og nød fremdeles den rigelige Erstatning
for Studieglæderne, som de egentlige Studenterår ikke
havde bragt ham31).
Bastholms Ophold på Elers Kollegium kom til at stræk
ke sig over to År32). De samlende Midtpunkter i denne lille
31) Inden Bastholm flyttede ind på Kollegiet, boede han hos
sine Forældre,Øster Kvarter Nr. 65. Forholdene var trange: 7
Mennesker i en lille Lejlighed, og der opføres i Skattemand
tallet 1762 kun én Pige: Anna Martine Kreiberg. (R. A.). Elers
Kollegium var Klædebo Kvarter Nr. 36.
32) Fundatsen til Elers Kollegiums Historie o. 1. Kjøben
havns Univ. Journal 1794, 197 f. Efter Ildebranden 1728, der
også hærgede Kollegiet, var det blevet bygget om og taget i
Brug 1751, skønt den højtidelige Indvielse, der oprindelig var
fastsat til 27. December 1751, på Grund af Dronning Louises
Død 19. December måtte udskydes et År. Kollegiet havde
Plads til et Alumneantal af 16 (8 Teol., 2 Medie., 2 Hist., 2 Mat.
og 2 lat. Filol.). Jvf. Jonge: Kjøbenhavns Beskrivelse 1783,
322 f. Vestergård: Elers Kollegiums Historie 127 f. Ved Bast
holms Udnævnelse til Alumne nominerede Kapellanen i
Tårnby på Amager Niels Randulff Witth (jvf. Kh. S. 3. R.
V, 693; 4. R. IV, 131). Han havde fået den overdraget efter
Professor Sneedorf (d. 1764) og besad den til sin Død 1788. Ind
stillingen til Rosenstand (Eforen) er af 2. August 1765 og ly
der: »Velædle og Høyærværdige / Hr. Doctor og Professor, /
Gunstige Velyndere! I Da jeg af Deres Høyærværdigheds gun
stige og høy tærede Skrivelse under 29de Julii /: for hvilken
jeg ydmygt takker: / er bleven underrettet om, at der paa
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akademiske Stat var Andagterne (proces solemnes) og
Disputatserne™). Enhver Alumne var forpligtet til årlig
at levere en Disputats i det Fag, hvori han var antaget31).
Da den tredie Del af »Sjælesøvnen«, hvorover Bastholm
i Årets Begyndelse havde disputeret, ikke kunde gælde for
en Kollegiedisputats, udarbejdede han Tentamen de possibilitate fidei salvificæ infanfrum™). Han viser heri, at der
Collegio Elersiano ere for nærværende Tiid 2de Pladser ledige,
hvortil det tilfalder mig at nominere, af hvilke den ene skal
være in Theologia og den anden in Philologia latina, saa haver
jeg den Dem, i Følge saadan mig herom meddeelte gunstige
Efterretning, at nominere til disse 2de vacante Pladser føl
gende qvalificerte Personer; nemlig
I) Til den Theologiske Plads /: sive sit in Theologia exegetica, sive polemica: /
1. Mons’r Bastholm, Havniens. S. Minist. Candidat:, som
in Examine theologico skal have erholdt charact: Laudabilem,
og haver saavel de berømmeligste Vidnesbyrd om sin grundige
Lærdom, som om sit skikkelige Forhold og om sine meere
end ordinaire gode Qvaliteter. Han har ved Universitetet ud
givet adskillige vel udarbeydede Specimina, som vidne om
hans Lærdom og meget vel anlagte Tiid, hvortil henhøre
nogle Disputatzer de Psychopanychia, saa og et Priis Skrift
over et opgiven moralsk Problema, for hvilket han forleden
Aar skal have erholdt det opsatte Præmium. Og i Betragt
ning af alt dette, kand jeg ikke tage i Betænkning at recommendere bmte Mons’r Bastholm i Særdeleshed og derudi at
give ham en Prærogativ frem for andre til denne vacante
Plads, intet heller ønskende, end at han maatte blive den,
som ved Vallet maatte nyde denne theologiske Plads ......
Til den anden teol. Plads nominerede han Christian Chri
stopher Claussen og foreslog Matthias Galthen. Til den lat.
Filologs Plads nom. han Hans Philip Piesner og foreslog Gottschalck. (U. A., U. B. Pakke 158). Bastholms Kollegietid va
rede fra 11. Sept. 1765—11. Nov. 1767. Vestergård: Anf. Skr.
127 f.
33) Der disputeredes i Almindelighed flittigt på Kollegierne.
I hvert af Årene 1759 og 60 leveredes der på Elers Kollegium
13 Disputatser. Borchs Kollegium har de fleste Disputatser at
opvise. (Engelstoft: Univ. og Skoleannaler 1811 I 196 f og for
1813, S. 15. Vestergård 90; Johs. Pedersen: Borchs Koll. Hi
storie 1916, 111).
34) Således kunde det hænde, at en Teolog, der var kom
met ind på en Matematikerplads, måtte disputere over et
matemat. Emne (Vestergård 92).
35) Disputatsen fandt Sted 16. Dec. 1765. Professor Holm
havde nægtet at give den »Imprimatur«, da han fandt, at disse
Spørgsmål var for subtile til at diskuteres. Hos Protektoren
Rosenstand fik Bastholm derimod Trykketilladelsen. Han for
ærede så Holm et af de trykte Ekspl. (Selvbiografi 16).
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hos Børn, omend rent passivt, førend de endnu når til For
nuftens Brug, kan rummes en formel klar Opfattelse af
Guds Nåde i Kristus, selv om den ikke er skarp i sin Skel
nen, aktuel eller habituel, og at der er større Muligheder
for en Tilslutning hos Børn end hos unge, der kan være
optaget såvel af teoretiske som af praktiske Fordomme.
Han afværger Tanken om, at Børns Tro skulde skyldes
Arv30); den er personlig, aktuel ved Modtagelsen af Tros
objektet, blottet for enhver Nægtelse og Tøven, endnu ikke
udfoldet og i sin Stræben efter sin Genstand virtualiter
skjult. Baggrunden for denne Guds Nåde, der vel ikke vir
ker uimodståeligt, men tager den naturlige Modstand bort,
er concupiscentia. Guds Nåde appliceres på Mennesket i
Overensstemmelse med hans Godhed og Visdom og der
med også med hans Retfærdighed, da denne sidste Egen
skab kun er Godheden anvendt overensstemmende med
hans Visdom.
Han havde i denne Disputats vist hen til Skriftens Vid
nesbyrd som et Nedslag af Åbenbaringen, der ikke kritisk
skal renses eller deles af den menneskelige Fornuft. Han
havde her betonet Åbenbaringens Nødvendighed på Bag
grund af den menneskelige Syndighed og de Muligheder,
enhver Alder, selv Barnealderen, har for dens Modtagelse.
Da han som gammel Mand så tilbage på dette Ungdoms
arbejde, måtte han blive slået af Forskellen mellem det
fortidige og senere Standpunkt. Han fælder vel ingen For
dømmelsesdom over sit Arbejde, men nøjes med at sige:
»Jeg havde vist ikke nu skrevet denne Afhandling; men,
man maa vel og i en Tid af 40 Aar være kommen nogle
Skridt videre, eller man maa i al den Tiid have lagt i en
Forstandsdvale37).
Årene 1766—67 var udprægede Arbejdsår for ham. Un
der rolige Forhold kunde han nu hengive sig til de Stu
dier, der optog ham. Fra disse År foreligger den obligate
Disputats, to trykte Prædikener, en Prisopgave og desfor
uden fik han Tid til en Række indgående Forarbejder
til den jødiske Historie. Midt i denne Travlhed forlovede
han sig hemmeligt med Professor Rosenstands Datter, Im
30) S. 22 f.
S7) Selvbiografi 15 f.
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geborg Foss38). I Kollegiedisputatson: Meditatio de morte
æterna ut conseqvente naturali vitæ anteactæ39) giver han
en almindelig Fremstilling af Sammenhængen mellem
dette Liv og det kommende; den evige Død er en naturlig
Konsekvens af det tidligere Liv både hvad extensio, intensio og protensio angår. Det er moralsk umuligt for Gud
ved en uimodståelig Magt at ville ændre de fordømtes mo
ralske Stilling, så vel som fysisk at hindre dem. I to Præ
dikener henholdsvis fra 1766 og 1767 »Vores billige Glæde
over Jesu Opstandelse™) og »Vores billige Glæde over
Christi Komme i Kødet^) indfører han Wolff: Skriften
har høje Hemmeligheder, der vel overstiger, men ikke
modsiger den sunde Fornufts rette Brug. Om begge gæl
der det, at de i formel Henseende er bygget ens, og at der
er lagt megen Vægt på Udførelsens Form. Allerede her
mærker man den begyndende Taler, der danner sig efter
de første Forbilleder42). Med sin Afhandling fra 1767: »An
præferenda semper officia erga nos officiis erga alios«™)
vandt han for anden Gang den af Konsistorium udsatte Pris.
I dette Skrift, der vrimler af klassiske Gitater og både ud
mærker sig ved et flydende Latin og en klar Disposition,
proklamerer han den naturlige Morallov som guddomme
lig ved Siden af den åbenbarede. I selve Løsningen af
Spørgsmålet søger han en Mellemvej og besvarer Spørgs
målet med et Både—Og. Til Tider foretrækker vi mest
Pligterne mod andre frem for dem mod os selv og lader
38) Hun var det fjerde Barn i Professor Rosenstands Ægte
skab med Margrete Benedicte Kneiln, døbt 21. Juli 1748, d.
16. Dec. 77. (I. Vahl: Slægtebog over Afkommet af Christjem
Nielsen. Kjøbenhavn 1879—86, I, 203).
39) Imprimat. C. Horrebow.
40) Imprimat. Cramer. Holdt som Prædiken i Holmens
Kirke 3. Påskedag 1766.
41) Imprim. Rosenstand. Begge Prædikener er forbigået
hos Nyerup-Kraft og Erslew.
42) Professor Baden, der også havde gjort opmærksom på
Ewald (A. D. Jørgensen: Ewald, 78), og i det hele var en op
mærksom Kender og Bedømmer af, hvad der kom frem i Da
tidens Bogverden, havde straks Blik for, at her var noget
usædvanligt. Han gjorde den første Prædiken til Genstand
for en lang og rosende Omtale og nævnede allerede nu Bast
holm som en Mand, der med Tiden vilde gøre den gejstlige
Veltalenhed Ære. (Månedlige Tillæg til Adressecont. Efterretn.
1767, Okt., 80 f).
43) Imprim. Martin Hubner.
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dem gå Hånd i Hånd med Pligterne mod de andre, hvor
ved vi på en vis Måde indirekte fuldkommengør vor Stil
ling.
Hans Forarbejder med Jødernes Historie var ved Slut
ningen af 1767 nået så vidt, at han var kommet til Jerusalems Ødelæggelse og i en nær Fremtid tænkte på at lade
den trykke i to Bind.
Han fik nu pludselig, som han var optaget af sine Stu
dier og ventede på Befordring hjemme, det Forslag stillet
af Grev Thott, Præses i Kancelliet og Missionskollegiet,
at rejse til Smyrna. Denne Opfordring var ham i høj
Grad uvelkommen44). Ganske vist tilbød der sig her en
Lejlighed til at se sig om i Verden, hvad han dog havde
ønsket; men på den anden Side havde han så ganske ind
rettet sig med hjemlige Forhold for Øje. Sige Nej til Thott,
af hvem han følte sig skuffet45), turde han ikke, da mulig
vis denne kunde blive fornærmet, og al Udsigt til Forfrem
melse derved vilde blive forspildt. Han forelagde da Sa
gen for Rosenstand og åbenbarede ham samtidig sin Kær
lighed til hans Datter. Måske har han gjort dette i den
Tro, at Rosenstand vilde fraråde ham et sådant Ophold,
der let kunde komme til at trække ud, og i Stedet hjælpe
ham til et Embede herhjemme nu, da han kom i Familie
med ham. Har han håbet noget i den Retning, er han dog
blevet skuffet. Rosenstand havde intet imod Forbindelsen
med Datteren; men sikkert både i Erkendelse af Rejsers
Betydning og for at se, om Kærligheden også kunde holde
på Afstand, rådede han Bastholm til at tage mod Tilbudet
og drage af Sted.
Dette Råd var ham nok. Han vidste, at det var dikteret
både af Kærlighed til ham og udfra en indgående For
ståelse af alle hans Forhold. Han sagde Ja til Opfordrin
gen46); Missionskollegiet indstillede ham til Kancelliet47),
og 2. Oktober 1767 forelå den kgl. Udnævnelse48). Inden
44) »Tum æqve ingratum ac inexpectatum« siger han i Bio
grafien ved Doctorpromotionen (Acta acad. 1774, 22).
45) »Denne Thott, som havde givet mig det høytideligste
Løfte om en god Befordring i mit Fædreland«. Selvbiografi 17.
40) Ikke som Vig fremstiller det — men fordi Rosenstand
rådede ham til at tage imod det. Kh. S. 5. R., III, 575.
47) Skriv, af 25. September 1767 (R. A.).
48) I Kaldsbrevet loves det, at når han i tre År har for-
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han rejste, havde han dog ønsket at få tilfredsstillet »en
liden eller stor Forfængelighed, hvad man vil kalde det«49),
nemlig at gradueres. Det følgende År skulde der afholdes
Magisterpromotion og for som fraværende at opnå Gra
den, måtte han inden Afrejsen underkaste sig en Eksamen.
Et Tilbud om at fritage ham for denne under Henvisning
til hans akademiske Arbejder afslog han; han vilde, som
han siger, bevise sin Værdighed til Graden50). Denne op
nåede han 18. Maj, idet han efter sin Prøveprædiken i den
tyske Kirke og en påfølgende Eksamination blev erklæret
dignus51).
Tilbage stod kun to Ting: Bispeeksamen og Ordina
tionen. „Hiin var i høy Grad ubetydelig, og denne i høy
Grad kiedsommelig, da jeg altiid haver været en Fiende
af unyttigt Tidsspilde, og aldrig, det jeg veed, haver brugt
tre Timer til det, jeg ligesaa godt kunde giøre i halvan
den«52). Ordinationen fandt Sted i Frue Kirke Fredag den
9. Oktober, og Biskop Hersleb talte over Mt. 13, 5353).
Faderen havde således fået mere end sine Ønskers Op
fyldelse at se. Ikke alene havde han en lærd Søn, der til
lige havde knyttet sig til en anselig Familie, men han
havde også — hvad der sikkert for ham var det glæde
ligste — en Søn, der var Præst. Der stod nu ikke andet
tilbage end Afrejsen.
Denne fandt Sted Onsdag 16. December 176754).

valtet sit Embede, skal han erindres til Befordring i Fædre
landet.
49) Selvbiografi 18.
50) Selvbiografi 19.
61) Diarium facultatis philosophiæ (U. A., U. B.). Han blev
eksamineret i de klassiske Sprog, Filosofi, Fysik, Matematik
og Astronomi.
52) Selvbiografi 19.
53) Foruden Bastholm ordineredes Jens Mølsted (til AlstedFjenneslev), Søren Lintrup (til Raklev), Simon Birch Plocheross (pers. Kapeil. Vestermarie) og Mag. Hersom (til Rønnebæk-Olstrup). Sidstnævnte prædikede over 1 Kor. 2, 4—5
(Adresseavisen Dags Dato).
54) Det kgl. Rejsepas blev underskrevet på Kristiansborg
27. November. I Adresseavisen Nr. 189, 16. December, med
deles for udgående til Marokko: P. Boysen. Rimeligvis er han
sejlet med dette Skib.
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KAPITEL VI.

Præst i Smyrna (1168—1111).
Omkring Århundredets Midte havde de nordiske Lan
des forøgede Skibsfart bragt mange fremmede til den drif
tige Handelsby Smyrna, et af Levan thandelens Centrer1).
En Jødemissionær fra Halle, Stephan Schultz, der i 1756
kom til Byen, har sandsynligvis prædiket der. I hvert Fald
fik han Fuldmagt til at sende en Præst til Byen2). Det
lykkedes ham at få en Student, der på det Tidspunkt op
holdt sig i Halle, Christopher Wilhelm Ludeche, til at tage
mod Tilbudet om at rejse dertil. Ludeche blev ordi
neret og ankom 19. April 1759 til Byen. Menighedens
trange Kår bevirkede, at Gudstjenesten til en Begyndelse
måtte holdes i private Hjem; et Kapel, man senere fik,
brændte i August 1763, og på Henvendelse om Hjælp til
den evangeliske Menighed i Amsterdam og det hamborg
ske Ministerium indløb ikke engang Svar.
Det var derfor et velkomment Forslag, den danske Køb
mand Munk gjorde Menigheden, da han lod den henvende
sig til det danske Missionskollegium med Bøn om UnderA) Dens Handelsprodukter var Silke, Galdeæbler, Bøffel
huder, Rosiner, Olie, Hvede og frem for alt Bomuld. Bom
uldshandelen var dog kommet noget i Miskredit ved de tyrki
ske Købmænds høje Priser og Jødernes Forfalskninger. Alle
rede i Juni 1757 indgav den danske Købmand Morten Munk
en Indberetning til Kommercekollegiet om den danske Levanthandel, som han mente kunde give større Udbytte, og 9. Juli
1763 blev der efter Samråd mellem Handelsintendanten ved
Le van thandelen Verrayon, Munk og Kommercekollegiet ud
sendt en Bekendtgørelse om Oprettelsen af et københavnsk
Handelssocietet, der skulde handle på Levanten. (Breve fra
Kommerce-Intendant Verrayon til Grev Bernstorff etc. 1756
—66. R. A.). Hermed var altså Begyndelsen gjort til en ren
dansk Handel på Levanten, uafhængig af fremmede Mel
lemhandlere. Om den tyske Handel kan så godt som intet
siges, da der næsten intet Materiale foreligger om Forret
ningsforbindelser mellem tyske og fremmede Købmænd i Ti
den 1600—1850. Erik Arup: Studier i engelsk og tysk Handels
historie 1907, 359.
2) Kh. S. 5. R., III, 571 ff.
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støttelse, og da Munk selv var for hjemgående, tog han
Ansøgningen med. Denne blev bevilliget overmåde rund
håndet, idet man til Lüdeches Underhold tilbød at betale
400 Hdlr. årligt, lovede ham denne Sum i 3 År, senere
videre Befordring og tilsendte ham et kgl. Kaldsbrev3).
Menighedens økonomiske Kår var dog ikke dermed
sikret. Ej heller ved den interkonfessionelle Kollekt, der
til Fordel for Menigheden blev optaget i Danzig 1763, og
som ialt indbragte 26,000 Gylden4).
Samme År brændte nemlig Kapellet, og med Frede
rik V’s Død standsede Understøttelsen fra Danmark.
Lüdeche skrev til Christian VII og anbefalede Menigheden
til hans Bevågenhed, ligesom han overfor Missionskollegiet
meddelte, i hvilken Situation Menigheden var.
Normalt skulde Lüdeche rejse omkring Midten af 1765,
og man var i Missionskollegiet klar over, at man til et så
fjernt — og i Almindelighed så lidet tillokkende Sted — i
Tide måtte se sig om efter en Successor.
Allerede i Missionskollegiets Møde 1. Maj 1764 blev der
med Henblik på den ledige Plads nævnt to eventuelle Suc
cessores, af hvilke Bastholm var den ene6). Denne, der
blev proponeret af Magnificensen Thott, blev valgt i Mødet
29. Maj 1764, men som vi ved, kom han ikke til at tiltræde
Hejsen straks6).
Forskellige Omstændigheder havde bidraget til at skabe
en Divergens mellem Kollegiet på den ene Side og Lüdeche
på den anden. Selv om Kollegiet behandlede Lüdeche i
enhver Henseende hensynsfuldt, har det næppe tilladt
større Bevægelsesfrihed. Det synes, som om dets Krav om
Indberetninger har været mindre end Kravet om at styre
3) Stds. S. 573. Det var dateret 15. April 1761. Den økono
miske Side blev ved kgl. Resolut. 28. Maj 1762 ændret således,
at der til den årlige Løn skulde tages 500 Rdlr. af det kgl. Wais’enhus’ Kapital. Begrundelsen for den økonomisk Hjælp var
de mange danske Søfarende, som årligt kom dertil på hol
landske Skibe. I August 1762 fomyedes Kaldsbrevet for 3 År
igen for Ludeche (R. A.).
4) Af disse udbetaltes hver Påske 1000 Gylden. Restsum
men forrentedes i Danzig med 4 pCt.
5) Den anden var Ostwald (eller Oszwald).
6) Protocollum Collegii de cursu evangelii promovendo
1735—74, S. 428 (R. A.).
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Menighederne fra Kollegiets Bestyrelsesmøder. Man for
langte, at der til Beslutninger, der blev taget, eller Bøger,
der blev udgivet derude, skulde indhentes Godkendelse og
Tilladelse fra Kollegiet. Ludeche havde imidlertid ikke
ganske kunnet underordne sig disse Krav7); det synes, som
om han i visse Forhold har skjult Sandheden eller befat
tet sig med urigtige Beretninger, i hvert Fald indrettede
han Kirkeskikkene, som han selv fandt for godt på egen
Hånd8). Rimeligvis har man fra Kollegiets Side med
Glæde set hen til Bastholm som Afløseren. På Grund af
hans trofaste Loyalitet overfor Kollegiet, bevilligede man
ham, som Svar på en Ansøgning, der gjorde Rede for hans
slette økonomiske Vilkår, 100 Rdlr.9). Efter at have ordnet
Forholdet til Ludeche10), der lovede at indsende en skrift
lig Beretning om Menigheden i Smyrna11), kunde Kolle
giet sende Bastholm af Sted. Afrejsen havde fundet
Sted 16. December, men først 27. Marts ankom han til
7) Således fremlagdes i Kollegiets Møde 11. Febr. 1765 et
Brev fra Dr. Francke i Halle af 13. Nov. f. A. med en Extrakt
af et Brev til ham fra L., om han vilde forestille Missionskol
legiet, at, selv om Menigheden i Smyrna stod under dansk
Protektion, kunde den dog ikke undslå sig for at antage den
af det prøjsiske Hof ved sammes Minister i Konstantinopel
tilbudte Protektion. Han anmodede om, at det ikke maatte
blive optaget fortrydeligt, så den årlige Gave skulde holdes
tilbage; thi selv om Kirken kom til at stå under prøjsisk Be
skyttelse, vilde den hele Indretning dog sortere under Mis
sionskollegiet. Over denne Henstilling måtte man naturligvis
i Kollegiet have nærmere Klarhed. I det følgende Møde 7.
Marts skrev man derfor til Bemstorff, om han vilde skaffe at
vide, om det var L., der havde henvendt sig til den danske
Minister i Konstantinopel om et tysk Frihedsbrev for Menig
heden, og i så Fald ønskede man at kende det nærmere Ind
hold af samme Frihedsbrev. (Prot. Coll. 493, 496). Det lykke
des imidlertid at skaffe Vidnesbyrd om, at der ikke var udvist
noget prøjsisk Protektorat for den evangeliske Menighed i
Smyrna. Derom havde den danske Gesandt i Konstantinopel
Gåhier forsikret Thott (stds. 538 f). Men man var klar over,
at sådanne Forhandlinger, hvor meget eller lidt der end har
været derom, kunde medføre Rygter om politiske Forskyd
ninger, der hverken gavnede Ludeche eller Kollegiet.
8) Prot. Coll. 538.
9) Ansøgn. 5. Okt. 67; forelagt i Mødet 29. Okt. Prot. Coll.
549. En Række Spørgsmål, han havde indgivet om sin Em
bedsførelse, er rimeligvis besvaret mundtlig.
Prot. Coll. 581 f, 600.
n) Synes ikke at være blevet bevaret.
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Smyrna12). Sejladsen havde på Grund af Uvejr og Sø
røvere været besværlig og farlig13). Ludeche modtog ham
og indsatte ham otte Dage senere i det nye Kapel, som var
blevet indviet 24. December 176714).
Ved sin personlige Elskværdighed og sit vindende Væ
sen vandt han straks Menighedens Yndest. I historisk
Henseende levede han her et fortræffeligt Sted. Han var
nær ved Knudepunkterne såvel for den antikke Verdens
klassiske Liv og Skæbner som for den apostolske Kri
stendom i en af dens første Udviklingsfaser. Men Historien
opstod ikke til Liv for hans Fantasi. Han levede sig ikke
ind i den datidige Verden, som dog måtte tale til ham
fra hvilket som helst Verdenshjørne, han end vendte sig
imod15). I Forvejen havde han næppe stort Begreb om
den græske Kunst, i hvert Fald ikke mere end den Del af
hans Samtid, der havde nydt samme Uddannelse som han
selv. Winkelmann og Heyne var kun Navne i Opkomst,
og ingen anede endnu, hvad for en Verden af Klassicis
mens Kunst, der påny skulde bringes frem for Dagens Lys.
Arkæologien havde dog én Side, som Datiden var in
teresseret i, nemlig Numismatiken. Grev Thott havde an
modet ham om at samle de flest mulige Mønter, og han
overleverede ham også ved Hjemkomsten, hvad han havde
fundet. Til Professor Rottbøll, hos hvem han havde fået
et Kursus i et Herbariums rette Behandling, samlede han
Planter, og for sin egen Fornøjelse drev han Studier over
orientalske Sprog og navnlig over modérne Retorik.
Allerede tidlig havde det Mål stået for ham at blive en
fremragende Prædikant. På dette Område følte han, at
12) Vig forkert 17. Maj (Kh. S. 5. R., III, 575). Både acta academica 1774, S. 22 og Biografien, S. 20, siger 27. Marts.
13) Selvbiografien 19 f. Hans Dagbog fra Rejsen er gået
tabt, Teol. Bibi. XVI, 300 f.
14) Ludeche blev i Smyrna til April 1768. På Rejsen derfra,
næppe dog med København som Mål (Prot. Coll. 581 f), mod
tog han en Kaldelse fra Kathrinekirken i Magdeburg, og med
Kollegiets Samtykke efterkom han den. Kh. S. 5. R., III, 575.
15) Hans Biograf undrer sig over, at han ikke har været
begejstret af den Tanke, at han levede i en Stad, som for
dum stred om den Ære at have frembragt en Homer. »Achilles', Patroklus1 og Ajas’ Gravhøie synes ligesaa lidet at have
fristet ham som Idas Bjerge, Simois Flod og Skamanders
Kilder«. Teol. B. XVI, 294 f.
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der for ham var Mulighed for at yde noget nyt. Han havde
selv efterlignet en og anden af dem, man holdt for at være
de bedste Prædikanter, men han var ustadig i sin Mening
om, hvem der var den bedste. Da imidlertid Balthasar
Münter fra September 1765 kom til at virke som Præst
ved Petri Kirke, blev denne hans Mål. Til Smyrna havde
han medbragt nogle franske og tyske Taleres Værker, og
af disse excerperede han under Læsningen Reglerne for
en god Tales Indretning16). Til Hverdag studerede han
Teorien; om Søndagen øvede han sig i Praksis, og på dette
afsides Sted havde han Ro til at danne sig, som han
vilde. Men et egentlig videnskabeligt Arbejde var under
de meget vanskelige ydre Kår — Krig, Pest, Jordskælv —
umuligt. Han tager ikke i Betænkning at sige, at set un
der et videnskabeligt Synspunkt var fire År spildt ved
denne Rejse17).
Foruden at være Præst var han imidlertid også Lærer
for Menighedens Børn, hvem han daglig underviste to
Timer og om Søndagen katekiserede med18). Grundet på
Mangel af Lærebøger besluttede han selv at skrive en
kort Ledetråd, som nærmere kunde suppleres ved den
mundtlige Undervisning. Børnenes Kundskaber var på
Grund af de forvirrede Sprogforhold (Tysk — Nygræsk)
meget ringe; hvad der måtte gives dem af Lærebøger
skulde være ligeså kortfattet som klart. Den lille Lede
tråd, han udgav, kaldte han: »Kurze Erklärungen über
den Catechismum Lutheri zum Gebrauche der dasigen
Evangelischen Schule«™).
10) Disse Excerpter blev Grundstammen i hans senere »Ta
lekunst« (Selvbiografi 29).
17) Selvbiografi 21 f. Derimod synes det, som om disse År
har afgivet en god Baggrund for hans »Jødiske Historie«, som
efter Hjemkomsten blev omarbejdet.
18) Prot. Coll. 601.
10) Udg. Amsterdam 1769; en Kaptajn tog Manuskriptet
med til A. og lod det trykke der. Det er et ganske lille Skrift
(29 Oktavsider), og indeholder intet nyt. I sin Klarhed og
Overskuelighed er det den senere Lærebog in nuce. Der gives
først en kortfattet systematisk Oversigt over Katekismen og
derefter en ligeledes meget kortfattet Forklaring af de Be
greber, man møder i Bogen, f. Eks. »Das ewige Leben ist der
vollkommenste Genuss der reinesten und höchsten Freude,
zur völligen Befriedigung aller unserer heiligen Begierden«.
(S. 27).
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Da han var ansat af Missionskollegiet, anså han det for
sin Skyldighed at sende Kollegiet et Eksemplar af Bogen,
og han havde i en tidligere Skrivelse allerede meddelt, at
han agtede at udgive en sådan Ledetråd. Kollegiet fandt, at
Udgivelsen var et Overgreb20), medens Kirkeforstanderne
i Smyrna ganske holdt med Bastholm, hvad denne ikke
undlod at meddele Kollegiet, hvis Handlemåde var dik
teret af en misforstået Enevælde.
Året efter gav han et nyt Arbejde i Trykken: »Lobrede
avf den Messias«21}.
Forfatteren vil holde en Lovtale over Messias, men
denne Lovprisning skal ikke være en rosende Forher
ligelse af den historiske Messias, thi en sådan er over
flødig. Den blotte Fremstilling af hans Liv og dets Data
vil i sig selv være en tilstrækkelig Lovtale. Allerede i
Fortalen hedder det, at her, hos Messias, er der ingen
Pletter, der skal skygges over, ingen Svagheder, der skal
undskyldes, ingen Dyder at forhøje — alting er i sig selv
stort, alting fuldkomment, alting tilbedelses- og beun
dringsværdigt. Hans ganske Liv er langt ophøjet over en
dødelig Tunges Ros.
Det lille Skrift gør et i dogmatisk Henseende meget
20) Kollegiet havde behandlet hans Idé i et Møde, men det
fandt ikke denne Plan »alt for veloverlagt af Hr. Bastholm,
der burde først have indsendt denne Forklaring til Collegii
Eftersyn, og indhentet sammes Betænkning derom og Villie
dermed, saa bliver det dog vel ikke Collegii Villie at forbyde
sammes Brug i Menigheden, da det vilde foraarsage alt for
stor en Opsigt; imidlertid bør (han) dog vel beordres til at
sende et Exemplar herhid og advares ey oftere at foretage
noget af slig Betydenhed i Menigheden paa egen Haand, med
mindre Collegii Samtykke dertil er erholdt«. Prot. Coll. 601.
Jvf. Selvb. 23.
21) Zürich 1770. Den opr. Udgave fra 1770 findes ikke på
vore Biblioteker. — K. B. og P. S. B. ejer en Udgave fra 1772
(Zürich) med Noter; der er dog ingen større Forskelle mel
lem denne og den danske Oversættelse. I det hele synes det
at være en Ejendommelighed hos Bastholm, at han, når han
engang har fundet et Udtryk for sine Tanker, ikke i senere
Udgaver forandrer det. Skrifter, der er kommet i flere Oplag,
har fra Ord til andet den oprindelige Udgaves Tekst. — Dansk
Oversætt. v. H. J. Birch (død som Præst i Middelfart 1795):
»Lov-Tale over Messias«, Kbhvn. 1772; forsynet med Noter,
tilføjet under et Karantæneophold.
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uensartet Indtryk. Medens Forfatteren under mange re
toriske Sving giver en sammenfattende Fremstilling af
Kristi Liv, nærmest under det Synspunkt, at han er den
store Oplysningshelt22), men dog med stadig Omtale af
ham som Gudmennesket23) og Forløseren24), har han i
Noterne med deres geografiske, historiske og arkæologiske
Oplysninger indføjet en Vurdering af ham, som samtidig
synes at ophæve hans enestående Stilling og stå i Mod
strid med Tekstens Anerkendelse af ham som Messias.
Dette gælder således om det Vildskud af Religionshistorie,
der som en ny, men endnu metodisk uskolet Disciplin
blev grebet med Begærlighed af Oplysningen, og som både
kunde bruges til en Apologi for Guds Eksistens, som den
blev anerkendt af Hedningerne, og dermed som en Støtte
for det af Oplysningen så stærkt anvendte kosmologiske
Bevis, men som på den anden Side også kunde bruges til
at relativere Åbenbaringens Absoluthed. Således synes
det unægteligt at være benyttet her på sidste Måde, når
Forfatteren fremstiller Messias som identisk med Apolio,
Ægypternes Orus, Persernes Mithras, Indernes Brama og
Kinesernes Kiuntse25), uden at den endnu mere lyriske end
logiske Forfatter har gjort sig den fjerneste Skrupel over
denne Identifikations dogmatisk betænkelige Konsekven
ser. — Noget lignende gælder Forfatterens Syn på Jesu
Akkommodation, som for Eksempel med Hensyn til Dåben,
der skyldes religionshistoriske Paralleller20), men ikke
hænger sammen med nogen bestemt udformet Akkommo/ 22) F. Eks. S. 63 f.: »Bevæbnet med dette Sværd (nemlig
Sandheden), optændt af en hellig Iver ser jeg ham til Men
neskenes Frelse at ile fra Stad til Stad, fra Landsby til Lands
by, fra Nazaret til Kapemaum, fra Kapernaum til Jerusalem,
fra Jerusalem til Tyrus, fra Tyrus til Sidon, allevegne for at
bestride Fordomme, at betvinge Haardnakkethed, at sætte
Gudsfrygt, Dyd og Tro paa den forladte Trone, og at efter
lade i sit Forspor Ruinerne af hans Fjendes forstyrrede Rige.
23) S. 24; Anm. g; 109; 130. Jvf. Udtrykket: hans iboende
Guddom 80 f. Kristus er selv Guddommen, som har skabt alt
ved sit Bliv (S. 77), og han byder over hele Naturen (S. 85).
Han er Forløseren (S. 47; 111 Anm. k; 120; 121; 130). At han er
Forsoner nævnes kun én Gang (S. 120).
24) S. 47; 111 Anm. k; 120; 121; 130.
25) Noten til S. 14 og S. 16, Anm. c.
2<J) S. 40, Anm. c.
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dationsteori endnu, thi Hovedsagen er, at denne Tillemp
ningsform er en rent formel, frem for alt gennem Benyt
telsen af Lignelsesformen, der er afpasset efter den jødiske
Trang til ydre anskuelige Forestillinger, der kan tale til
Øjne og Øren27). Ganske vist er her Forudsætningen givet
for Oplysningens senere Akkommodationsteori, som i ud
strakt Grad betragtede væsentlige Dele af Jesu Forkyn
delse, for Eksempel om Dommen og det evige Liv, som
en billedfyldt, historisk Tillempning, afpasset efter Tilhø
rernes Fatteevne, men hvoroverfor Opgaven måtte være
at trænge gennem Billederne til de rene og ophøjede For
nuftbegreber, der lå bagved.
For Forfatteren selv har der imidlertid næppe været
nogen Modsigelse i hans Fremstilling, mellem Teksten og
Noterne, han har været i begrundet god Tro på både at
have efterkommet den nye Tids Krav, formelt gennem de
retoriske Pragtpræstationer28) og reelt gennem Fornuftens
Ret og dens Enhed med Åbenbaringen, og dog at have
stået på den gamle Dogmatiks Standpunkt.
Skriftets uensartede Karakter viser ikke alene Tidens
teologiske Uklarhed ved den uformidlede Kløft mellem
den gamle teologiske Typologi og Læren om Kristi to Na
turer og på den anden Side den unge optimistiske Oplys27) S. 40, Anm. c; S. 70, Anm. b; S. 75 ff.
28) Messias vokser op som et Mønster for sine jævnaldren
de, og han tog som en anden Konge Del i sin Plejefaders ma
nuelle Arbejde — således har Kongerne ikke sjældent forlystet sig ved deres ringeste Undersåtters Beskæftigelser (om
jeg tør bruge denne Sammenligning uden at fornærme hans
Majestæt), den har været en Maler, den en Drejer, den en
Bonde, og Messias en Tømmersvend (S. 36). Messias tiltræ
der sit Lærerembede, og Forf. tilføjer: »Værer her opmærk
somme, Dødelige! Fra dette Tidspunkt regner vi Verdens
Lyksalighed« (S. 38 f). — Om Lidelsen hedder det: »O, skræk
kelige Nat, hvis angstfulde Skygger blev vædede med For
løserens Dødssved. Her trængte den ganske Ild af den fortør
nede Helligheds optændte Vrede ind paa Forsonerens Sjæl,
selv hans egen Guddom blev hans Fjende« (S. 120). Ved Skil
dringen af Himmelfarten hedder det: »Her (på Oliebjerget)
forlod Helten den lykkelige Jord, og holdt i en Sky sit sejrrige
Indtog i de Saliges Boliger, at opfylde Himlen og alle Himles
Himle njed sin majestætiske Herlighed......... Opløfter eders
Hoveder, befriede Christne! til dette Sted, hvorfra han en
gang skal komme .tilbage at samle eders hensmulnede Ben og
igen oplive eders Aske med sin guddommelige Aand« (S. 144).
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ning29), men lader os også forstå, at dets Forfatter var et
Menneske, der på det Tidspunkt var i en stærk Udvikling,
og skønt betaget af den nye Tids mangehånde Opdagelser
og Oplysning kunde han dog ikke ganske løsrive sig fra
det overleverede, enten det nu hovedsagelig har været et
Autoritetshensyn, der bandt ham, eller han virkelig har
følt religiøse Værdier i det gamle System. Men slå en Bro
mellem det gamle og det nye har han endnu ikke formået.
Så fik det hele foreløbig rummes i samme Bevidsthed, indtiMdet nye gik af med Sejren! Således er Skriftet præget
både af Barnlighed og Naivitet, som når han udbryder:
Hvem vilde nu ikke rose sig af at være født i Bethlehem,
hvor den største blandt Menneskene først har set Lyset!30)
Eller når han opfatter Kristi Ophold i Ægypten som en
fortræffelig Missionsmulighed for Ægypternes Omven
delse, da nemlig Spådommene om Kristus var kendt blandt
dem på det græske Sprog, og Jøderne, som levede i deres
Midte, kunde forklare dem for dem31). Lysten til at for
klare alt for Læserne skinner frem i Noterne, når han for
Eksempel mener, at Djævelen ved Kristi Fristelse er kom
met til Syne i Skikkelse af en romersk Feltherre; thi kun
i den Skikkelse kunde han love Kristus Verdens Riger32).
Men tillige mærker vi en tidligt rindende kritisk Åre.
Stjernen, der skal have vist sig ved Jesusbarnets Fødsel,
mener han ikke har været en Stjerne i egentlig Forstand,
men et ildagtigt Syn i vor Luftkugle, og som straks måtte
påkalde de stjernekyndiges Opmærksomhed33). At de hi
storiske Begreber, som han har fået ved sin teologiske Ud
dannelse og sine senere erhvervede Kundskaber, ikke har
været fremragende, viser sig ikke alene i det af den senere
29) Aldrig er Religionen blevet bedre bestyrket, og Vantro
en mere beskæmmet end i vore Dage (S. 65, Anm. y).
30) S. 24.
31) S. 29, Anm. q. Jvf. også Synet på Indtoget i Jerusalem:
Jesus rider ind på et Æsel, dels fordi han var træt, og dels
fordi der ikke var noget andet Dyr ved Hånden (S. 111, Anm.
k). Denne Opfattelse er bibeholdt i Ånd. Taler 1781, I, 3 f.
32) S. 44, Anm. f. Netop ud fra samme Argumentation slut
ter han i sit Nye Testamente (1780), at Djævelen må være
kommet i Skikkelse af en Skytsengel (til Matth. 4, 1).
33) S. 25, Anm. m. Ligeså i Noten til Mt. 2, 2 i hans Nye
Test.
9
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frisindede kirkelige Oplysning accepterede Syn på Kristen
dommen som en modificeret og forædlet Jødedom, som
allerede fremsættes her34), men også ved Angivelserne af
Årstallene for Evangeliernes Affattelse35).
Men trods al Fremhævelse af Kristi Menneskelighed og
Beundring for ham som den store Lærer36), er Forfatterens
dogmatiske Standpunkt dog absolut supranaturalistisk.
Sokrates, som i så høj Grad var den filosofiske Oplysnings
Helt, og som også blev beundret i den senere radikale
kirkeopløsende Oplysning, kaldes her Vantroens Afgud37).
Forfatteren indrømmer, at Fornuftens Område er begræn
set, og han fastholder både Kristi Guddom og Underets
historiske Virkelighed38).
Lovtalen er hverken mere eller mindre det første umod
ne Forsøg af en Begynder, der endnu ikke har fundet sin
Form.39).
Under de urolige Forhold længtes han hjem. Når han
overhovedet formåede at holde ud i Smyrna så længe, som
Tilfældet var, tilskriver han det den Forening, som Tan
ken om Guds Forsyn havde indgået med den stoiske Lære
om Skæbnen. Denne Tankeforbindelse, som betød en re
ligiøs og moralsk Kraft for ham, holdt sig hos ham Livet
igennem.
Hans økonomisk slette Forhold nødte ham til at gøre
Gæld, til at optage af sin Løn forud og til at ansøge om på
Grund af de kummerlige Tilstande at komme hjem »ad
Aare« i Overensstemmelse med de i hans Vocation fast
satte tre Tjenesteår40).
Kollegiet måtte da se sig om efter en Afløser, og en så34) I Forhold til gammel Testamente har Kristus fuldstændiggjort de jødiske Lærdomme (S. 56, Anm. o; 59, Anm. r);
Jesu Religion er den samme, som fra Begyndelsen er blevet
prædiket (S. 126 og Anm. b til samme Side).
35) Således skal Matthæus have skrevet sit Evangelium 8
År efter Kristi Død, Markus 10 År derefter, Lucas 27 År og
Johannes 60 År (S. 50, Anm. k).
30) S. 49; 68; 71; 133.
37) S. 18, Anm. e.
38) S. 80, Anm. h; 88, Anm. p; 93, Anm. y.
39) Jvf. Lærde E. 1774, Nr. 3: Lovtalen kunde have været
bedre anvendt på selve Sagen.
4(>) Ansøgning af 3. Jan. 70 og 10. Aug. 70 (Prot. Coll. 601).
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dan fandt det omsider i Johann Martin Weinrich, som Kol
legiet indstillede til Kongen 18. Jan. 177341). Weinrich
blev ansat på 6 År, hvad man begrundede med, at det var
uheldigt, at Lærerne hyppigt skiftede, og at Missionskas
sen ikke godt kunde tåle de store Udgifter til Rejsen frem
og tilbage.
Da Weinrichs Embedstid var forbi i 1779, gjorde Mis
sionskollegiet 20. November 1779 Forestilling om Ophæ
velse af den smyrnaiske Menighed, idet man anførte, at
Menigheden, der oprindelig bestod af tyske Købmænd,
næppe mere udgjorde 10 Personer, som desuden alle for
stod Hollandsk, Italiensk og Fransk. På disse Sprog af
holdtes Gudstjenesterne i det hollandske Kapel, hvor og
så de søfarende, som alle forstod Hollandsk, men ikke Høj
tysk, kunde gå hen. Dertil kom, at Afgiften tyngede på
Vajsenhusets Kasse. Man ønskede en Fritagelse for denne
Afgift for derved at blive i Stand til at optage det fulde
Antal Børn og således hellige sig Stiftelsens egentlige For
mål42). Ved kgl. Resolution af 29. December 1779 ophæve
des så Missionen43).
Allerede to År før Weinrich ankom, fik Bastholm Til
bagekaldelsen, og han rejste med Glæde. 12. August 1771
drog han fra Smyrna44). Karantænen holdt ham på Grund
af en udbrudt Pest fangen i 30 Dage, hvor han i Begyn
delsen nær havde kedet sig ihjel45). Efter at være kommet
ud i rum Sø frygtede Kaptajnen for Sørøvere, og da han
havde landsat nogle græske Passagerer på Øen Andros,
vilde han blive liggende der; men Bastholm fik ham dog
ved Trusel om at ville klage over ham, når de kom til
41) Udnævnt 11. Marts 73 efter at Kollegiets Forestilling
var approberet i Geheimestatsrådet 25. Febr. 73. Allerede 14.
Jan. 72 var det bestemt, at Præstens Løn skulde udredes af
Zahlkassen. Kh. S. 4. R., II, 383.
42) Ostindiske Missions Copie Bog 1765—89, 344 (R. A.).
43) Sammesteds 347; Tilskuddet faldt bort. Rotuli 8. Decem
ber 1779.
44) Acta acad. 1774, 22.
45) Den Opvarter, han var sammen med, var ikke meget
hævet over Dyret, siger han (Selvbiografi 25). Han begyndte
med at skrive franske og tyske Vers på Væggene for at få
Tiden til at gå med noget og give sine eventuelle Efterfølgere
noget at more sig over. Endelig fandt han på at føje Noter
til sin Lovtale, og med dette Arbejde gik Resten af Tiden.
9*
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Frankrig, til at lette Anker. I Toulon gik Bastholm fra
Borde, og 10. December ankom han til København40).

KAPITEL VII.

Præst i Kastellet.
(Slutningen af Struensees Tidsrum).
Bastholm var nu atter hjemme.
Bag sig havde han den store Skuffelse, som Opholdet i
Smyrna havde været. Foran sig havde han en uvis Frem
tid. I Ventepenge var der tilstået ham 100 Rdlr., som ikke
kunde strække til ret langt ud i Fremtiden, og hverken
fra Svigerfaderens eller sit eget Hjem kunde han vente no
gen Hjælp1). Der var derfor ikke andet for ham at gøre
end at søge Embede herhjemme.
De åndelige Forhold i Hjemlandet havde fået mere fast
Form og Skikkelse, end da han drog ud. I filosofisk Hen
seende var Wolff nu Enehersker, og Teologien repræsen46) Selvbiografi 24; Acta acad. 1774, 22.
A) Rosenstand var død i Juni 1769 (jvf. Hundrup: Lærerstan
den v. Viborg Kathedralskole. Indbydelsesskrift. Viborg 1875,
9). Fra Marts 1770 var Faderen som Krigsråd afgået fra Re
visionstjenesten ved Skibsmateriel Regnskabernes Revision og
blevet Divisionskvartermester 2. April 1771 (Søkommissaria
tets Reglement 1772 (R. A.) og Vejviseren 1772, 94). Hans Løn
blev officielt mindre (fra 660 Rdlr. blev den 580), men rimelig
vis er han blevet holdt skadesløs ved Tillæg og Sportler. Pen
genes synkende Værdi og Underholdet til de endnu ikke
voksne Børn har sikkert lagt Beslag på alle Midler. Bast
holm havde virket ved Flåden i en Tid, der havde været en
absolut Opgangstid. Sø- og Landetatens Krigskancellier var
blevet adskilt i 1735, F. Danneskjold-Samsøe havde været 1
Spidsen, og Kristian VI havde interesseret sig levende for
Flåden (jvf. Garde: Den dansk-norske Sømagts Historie 1700
ff, 159 f). Som så mange andre Embeder blev Kvartermestertj enesten på Grund af Indskrænkninger i Finanshusholdningen hævet 1771, og fra 1772 nød han 580 Rdlr. i Vartpenge (jvf.
Garde: Efteretninger om den danske og norske Sømagt IV,
1835, 147 f; Holm: Danmark-Norges Historie, IV, 2, 139 (Noten)
og 140; — Koch i H. T. 7. R., III, 597).
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terede en Overgangsform mellem det gamle Trossystem
og den nye Filosofi. Formidleren af det store og nye Tan
keindhold var fremfor nogen anden Ludvig Holberg, der
står instar omnium som en fuldgyldig Type på dansk
Tænkning og Fromhed på dette Tidspunkt2). Holberg er
en kristelig Teist, en konservativ Repræsentant for den
vågnende Oplysning, som han på sine Rejser var kommet
i Berøring med3).
Nogen varm religiøs Natur var Holberg ikke. Trods sit
heftige Sind var han en kølig Iagttager4), uden Sans for
Romantik, men ræsonnerende og moraliserende. Han vilde
være en kølig, klar og upartisk Dommer. Hans dybeste
Væsen er Forstand^.
De to Principper, hvorom hans moralske og religiøse
Tanker drejer sig, er Fornuft og Samvittighed, Herved vi
ser han sig i udpræget Grad som en kristelig Moralist.
Hvad Fornuften angår, stiller han straks det Krav til
Religionen, at den umiddelbart må være fornuftig. For
nuften er Menneskets religiøse Erkendelsesorgan. Når Re
ligionen derfor i Potu består af en Række korte og klare
Sætninger, umiddelbart forståelige, er Idealet af en Reli
gion dermed i Korthed angivet. I Potu dyrker man et høje
ste, almægtigt Væsen, som opholder alle Ting6). Holberg
anerkender, at vor Fornuft har sine Grænser, og hvad der
derfor går over vor Fornuft, strider ikke mod vore San
ser7). Han mener selv at gå en Mellemvej mellem dem, der
ganske forkaster Fornuften, og dem, der ofrer for megen
Røgelse på dens Alter8).
2) Jeg mener, at en Skildring af Oplysningstiden må tage
langt mere Hensyn til Holberg, end Tilfældet har været. Med
Urette er han blevet forbigået af Kirkehistorikerne (Koch gi
ver ham således én Linie). Han bringer de nye Tanker fra de
direkte Kilder, som det kun var givet de færreste at øse af.
»Aandshistorisk er hele det 18. Aarhundrede af Holbergs Sko
le«. (Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus II, 157). Denne
Dom gælder dog nærmest kun den sidste Del af Århundredet.
3) Holland 1704, England 1706, Frankrig 1714 og 1725.
4) Epistel 393.
5) R. Nielsen: Om Holbergs Kirkehist. og Theol. 1867, 21.
Brandes: Holberg, 159.
6) Niels Klims underjordiske Rejse. Baggesens Udgave,
København 1867, Kap. 6, S. 80.
7) Ep. 17; Ep. 371.
8) Ep. 18.
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Når Fornuften således rykkes frem i forreste Hække,
skyldes det, at vi fra den sunde Fornuft slutter til Guds
Tilværelse9); om denne er der ikke Tvivl; derimod kan
der være Tvivl om modus cognoscendi™) ligesom også,
svarende til Forholdene i Potu, modus colendi bør stilles
frit11). Hvad der strider mod Fornuften kan ikke antages.
Det er muligt, at der er det i Åbenbaringen, der går over
Fornuften; det bør ikke forklares, da det ikke kan begri
bes; men om nogen Strid mellem Tro og Fornuft kan der
ikke være Tale12). I Opgøret mellem Tro og Fornuft føl
ger han afgjort Locke13), selv om man ikke kan bestride,
at Leibniz’ Apologi for Enheden mellem Åbenbaring og
Fornuft også genfindes hos Holberg14). Han er enig med
Locke i, at Guds Forsyn igennem Kristendommen har
åbenbaret de samme Sandheder, som Fornuften opdager.
De fleste Mennesker må nemlig tro, da de ikke kan begribe.
Når vi, ret forstået, bruger Naturens Lys og den sunde For
nufts Tanker, bliver vi salige15). Han bifalder selv hellere
dem, der råber »Ransag« end dem, der råber »Tro, tro!«™).
Ligesom Locke stillede sig mod Deismen, således ven
der Holberg også Front mod den17). Man må forlade Uden
værkerne, som Deisterne har angrebet, for des bedre at
forskanse sig i Hovedfæstningen. Her er han sikker over
for Deisterne, men ikke overfor den franske Skeptiker
Bayle (d. 1706), der har leveret »Skepticismens Hovedarse
nal«18). Her får Fornuften en adskilligt vanskeligere Op
gave. Holberg kunde være enig med Bayle både i dennes
Krav om religiøs Tolerance og Frihed19) og i hans Opstil9) Ep. 50 (Slutn.) og 110.
10) Levnet, udg. v. Rahbek 1814, 180.
“) Niels Klim, 80.
12) Moralske Fabler, København 1751, Nr. 182, S. 212 f.
13) Dette følger klart af en Sammenligning mellem Lockes:
An essay concerning human understanding II, 431, og Hol
bergs Epistel 17.
14) Jvf. Høffding: Den nyere Filosofis Historie, I, 2. Opl.,
343.
15) Moralske Tanker 343.
16) Stds. 347 f.
17) Levnet 296, 302. Jvf. dog hans Tolerance overfor Collins,
der kan have vildfaret udi god Intention. Ep. 7 og 466.
18) Jvf. Levnet 60.
10) Jvf. Skildringen i Potu, Kap. 6. E. Holm: Holbergs
statsretlige og polit. Synsmåde 1879, 55.
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ling af en rationel Moral, men Bayle går videre og urgerer
påny den manikæiske Dualisme. Historien viser en stadig
Fortsættelse af Ulykker og Voldsgerninger, som synes at
få Lov til at trives i Selvstændighed. Hvorledes kan det for
enes med den gode og almægtige Skabers Vilje? Hvorfor
tillader han, at disse Voldsgerninger sker? Må Konklusio
nen ikke blive den, at hans Magt er begrænset af et ligeså
stærkt negativt Princip.
Holberg føler, at Bayle ikke er let at komme udenom.
Helst argumenterer og ræsonnerer han sig fra ham, fordi
dybere metafysiske Spekulationer var ham imod. Da han
i 1717 tiltrådte sit Professorat, var det ikke med nogen Lov
tale over Metafysikken, som dog trods alt var Ortodoxiens
Yndlingsdisciplin, men snarere en Ligtale20). Han bliver
stående på det Standpunkt, at han hævder Guds Godhed
i nøje Forbindelse med hans Retfærdighed21}.
At Holberg så afgjort hævder Fornuftens Ret i de re
ligiøse Spørgsmål kan kun forstås på Baggrund af Orto
doxiens Pessimisme. Her er Fornuften set som den formør
kede, der gennem Skriften må oplyses af /\nden. Denne
ringe Vurdering af Fornuften tog Pietismen i Arv, og den
nødvendige Reaktion, der på det etisk-religiøse Område
betød en Vinding og Nyorientering, lå lige for Døren. Hol
berg modsiger imidlertid intet Dogme. Han underskriver
gerne, siger han, alle fundamentale Trosartikler i Kon
fessionen, skønt han naturligvis hellere indskrænker end
forøger Antallet af dem22).
I Bjærgprædikenen er Kristi Sædelære indeholdt, og
denne Sædelære er ypperlig23); den er som Solen blandt de
himmelske corpora24); og selv om han sætter den over
Apostellæren, d. v. s. Udviklingen af den apostolske Trosforståelse, nægter han dog intet Led i denne.
Med Hensyn til det andet Princip Samvittigheden, be
toner Holberg denne som konstitutiv for Moralen, der er
det grundvæsentlige i Jesu Lærdom25). Denne Hævdelse
20) Levnet 293.
21) Ep. 323.
22) Levnet 301, Moralske Tanker 347.
23^ T pvTlPt Q9O

24) Kirkehist. 14; Jød. Hist., II, 202.
25) Jød. Hist. stds.
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af Moralen må ses på Baggrund af den voksende Moralfrivolitet og er samtidig Udtryk for Tidens Krav om Mo
ralens Autonomi26). Jesus er det absolutte Moralforbillede,
og Moralen er det Kriterium, hvorefter Gud bedømmer og
skal dømme Menneskene. Kristi Moral grunder sig på
Naturens Lys og er den samme som den hedenske Moral,
blot udført i større Fuldkommenhed27). Selve Gudsfore
stillingen er en Garant for Moralen: der er ingen Sikker
hed hos et Folk, som ikke tror på nogen Gud28). Gudsdyr
kelsen består ikke i Bønner, men i Gerninger, i Lydighed.
Han forsømmer ikke selv at bede, mens hans Bønner er
korte, fordi han mener, at Gudsdyrkelse mere består i Lev
neds Forbedring end i Ord29). Den, der med Tolderen si
ger: »Gud! Vær mig arme Synder nådig«, beder mere end
den, der ved en Spinderok eller Væv løber hele Kingos
Salmebog igennem30). Når det er Livets Forbedring, det
gælder, er én Times alvorlig Meditation derover vigti
gere end et helt Års regelrette Lovsange31). Liv og Lære må
derfor hænge nøje sammen32). Ortodoxe, der tror ret — af
en Hændelse — har han ingen Sympati for. De er i Guds
Øjne mindre end de vildfarende, som efter nøje Eksamen
tror galt33).
Som den retfærdige Dommer går Gud tilbage til Vil
jen og Hensigten og dømmer efter den, selv om Handlin
gen har Brist34). Vildfarelserne kan ikke mishage Gud.
Holberg har Sympati for den ærlige Tvivl og mener, at
Gud har det samme35). — Også i Hedenskabet anerkender
20) Den naturlige Moral er ét Studium, den teol. et andet.
Ep. 130.
27) Ep. 130. Rasm. Nielsen: Anf. S. 62 f.
28) Moralske Fabler 223, 225 og 226. Religion uden Moral er
ingen Religion, men Moral uden Religion er altid Moral,
Brandes: Anf. S. 176.
2e) Levned 246; Moralske Tanker 346.
30) Moralske Tanker 140, 142, 397.
31) Moralske Tanker 347, Ep. 336.
32) Moralske Tanker 139, 294, 604. Ep. 130 (Slutn.).
33) Levned 297, Moralske Fabler Nr. 227 (S. 252), Ep. 363.
34) Gud tilgiver hellere 100 Fejl, som rejser sig af Ufor
stand, end en eneste, som flyder af Viljen. Moralske Tanker
362 f. Den deterministiske Strømning, der er indført med
Leibniz, er Holberg så lidt som Oplysningen ramt af.
33) Levned 180, Moralske Fabler 229 (S. 254 f). Ep. 25, 43.
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Gud den gode Vilje; han dømmer efter, om Hedningerne
har fulgt den naturlige Moral; men fordi de ikke kender
Åbenbaringen, kan de ikke fordømmes36). Disse Tanker
medfører Kravet om Tolerance, et Krav, som Oplysningen
havde skabt, og som var polemisk vendt mod den stiv
sindede Ortodoxi og statskirkelige Pietisme. Fanatici kan
mindst af alle tåles i et Samfund. De kræver nemlig, at
andres Samvittigheder skal rette sig efter deres. Vel bør
der være Tænkefrihed, men Staten kan kræve, at den
herskende Religion ikke angribes37).
Når Gud altså vil dømme og straffe, tager han indi
viduelle Hensyn og dømmer ikke blot efter Misgernin
gens Størrelse; men Tanken om Straf kan ikke opgives,
både fordi den moralske Natur kræver, at det onde må
straffes, og fordi Årsagsloven ser det Onde som Årsagen
og Straffen som den deraf følgende Virkning. Hvis Straf
fen blev eftergivet, kunde Mennesker forledes til at synde
påny38). Ligesom sin Samtid har Holberg vanskeligt ved
at affinde sig med de hastige Omvendelser, navnlig fordi
de sædvanligvis skyldes Frygt29').
Når Straffen altså er ueftergivelig, bliver Tanken om
Apokatastasis vanskelig at acceptere. Ganske vist vilde
Vanskeligheden herved være løst, men han drister sig
ikke til at hylde den, da Gud ikke kan give Love, som han
ikke agter at exekvere40). Holberg har slået sig til Ro med
Leibniz’ Løsning, ligesom han i Læren om det Onde som
en Ufuldkommenhed følger Leibniz41).
Dogmet om den evige Fordømmelse har Leibniz søgt
at retfærdiggøre for Mennesketanken. Selv om Majorite
ten pintes, vilde der dog være en så stor Sum af Lykke
iblandt Mennesker, at de fordømtes Smerte ikke betød no
get deroverfor. Helvede bliver en Slags Ras i Tilværelsens
store Orkester42).
36) Levned 299.
37) Levned 298; Moralske Tanker 82. Holbergs »Moralske
Katekismus« (Ep. 46) står under direkte Indflydelse af Herbert
fra Cherbury. Jvf. Niels Klim 79.
38) Moralske Fabler 180 (S. 210).
30) Moralske Tanker 481, Ep. 173.
40) Ep. 52, 384.
41) Moralske Tanker 369 f.
42) Jvf. Høffding: Den nyere Filosofis Hist., I, 2. Opl., 371.
Ludvig Selmer: Holberg og Religionen. Kria. 1914, 90.
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Holbergs fornuftige Kristendom har ikke Brug for Kir
ke eller Præster. Vel er han imod dem, som raser imod
Præsterne, og som vil formindske deres Indtægter. De kan
ikke, siger han, forrette deres Embede tilbørligt, hvis de
skal spise af andres Tallerken43). Men han holder sig borte
fra dem, fordi Erfaring viser, hvor heftigt de himmelske
kan vredes44).
Når man har gjort, hvad man har kunnet, frygtet Gud
og fulgt Landevejen, kan man også med Sindsro se Døden
i Møde. Overfor den må man altid være rejsefærdig45). Li
vet er som et Assemblé, hvor nogle går Klokken et, andre
senere. — Denne resignerede Ro overfor Døden præger Op
lysningstiden og kan — som hos Bastholm — indgå en
Forbindelse med Stoicismens Apati, hvorved Resignatio
nen træder des stærkere frem. —
— Hvad Statsstyrelsens Forhold angår, havde disse ved
Bastholms Hjemkomst en noget anden Karakter, end da
han i December 1767 var draget hjemmefra. Vi befinder
os i Slutningen af Struensees Regeringsperiode, hvor der
tilligemed den ændrede Styrelse var fremtrådt en dristi
gere og mere æggende Tænke- og Skrivefrihed end før.
Det er bekendt, hvorledes det var lykkedes denne unge,
dekadente og ærgerrige Læge (f. 1737), udgået fra et deci
deret Pietisthjem og opdraget i Pietismens Hovedborg,
Halle, at komme til at ledsage Kongen på Udenlandsrejsen
fra Maj 1768—Januar 176946). Allerede her lod han sine
slappe Grundsætninger komme for Dagen47). Med sine
43) Levned 321. Jvf. Rasm. Nielsen: Anf. S. 4 f.
44) Levned 254. Jvf. Epigrammerne udg. v. Justesen, Trondhjem 1863, III, 108 (S. 183).
45) Fabel Nr. 154 (S. 179 f).
46) Faderen Adam S. (d. 1791) var Provst i Altona, senere
Generalsuperintendent i Rendsborg. Wittich: Struensee, dansk
Udgave, 21 (og den der anførte Literatur). Daae i Danske Sam
linger 2. R., V, 284 f. P. F. Suhm: Hemmelige Efterretninger,
Kjøbenhavn 1918, Særtryk 41 f. (Meddelt i »Vor Fortid«, 2. Årg.
1918). Struenseetiden er ofte behandlet. Dels i en Række spe
cielle Afhandlinger i H. T., hvortil der i det følgende er vist hen,
dels i Holms store Fremstilling i Danmark-Norges Hist. En
ældre Behandling, der også vurderer de tidligere udgivne
Skrifter, findes i Nyt hist. Tidsskr. 2, IV, 471 ff og skyldes
Molbech.
47) Friis: Det danske Hof i 1770. Tilskueren Okt. 1900, 784.
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fremragende Evner til at charmere, hvem han fandt Behag
i blandt sine Omgivelser, lykkedes det ham at vinde frem
ved Hoffet; han var blevet ansat som Livlæge og blev
snart Forelæser hos den arveligt belastede, degenererede
Konge, der var vokset op i en splittet Hofkreds og havde
været udsat for den sletteste Påvirkning48). Ved den ældre
Bernstorffs Afskedigelse i Sept. 1770 var, trods den Mis
stemning, der vaktes i Byen, Vejen åben for ham i Hofkredsen. Gennem en meget forsigtig og veloverlagt Til
bageholdenhed i Begyndelsen lykkedes det for ham at
styrke sin Position og ganske at vinde Herredømmet over
Kongen49).
Perioden fra Struensees Ophøjelse til Geheimekabinetsminister 15. Juli 177150) til hans Fald 17. Januar 1772, hvor
kort den end var, og hvor forholdsvis ringe Betydning den
end fik for den kommende Tid ved Hovedparten af de
udstedte Forordningers snarlige Ophævelse efter Diktato
rens Fald51), indjog dog alle både politisk og moralsk
Skræk og Had til denne frivole fremmede, som man for
stod var smittet af den franske Materialisme og åndsbeslægtet med Spotteren Voltaires Gudsforgåenhed. Hans
Regimente betød den absolutte Centralisering bort fra Kol
legierne, Konseillet og Embedsmandsbureaukratismen,
således at al Magt fuldstændig samledes i hans Hånd. Den
gærende Uro gav sig Udslag i de mod Præstestanden agres
sive Skrifter52), der under Trykkefrihedens Beskyttelse53)
48) Musæum 1890, 495, 498.
49) Suhm. Hem. E. 47. Reverdil: S. og det danske Hof, 2.
Udg. v. Bobé 106 f. Jvf. Om Embedsmænd af højere Grader,
som S. gav Afsked: Nyt hist. T., Bind 5, 1854, 325 f. Wittich 36;
Tilskueren 1900, 779 f, 883 f.
50) Suhm: »Fra denne Tid blev Struensee offentlig Konge i
Danmark, som han forhen havde været hemmelig«. Hem.
E. 59.
51) Om Reaktionen Holm, V, 108 f.
52) I Philopatreias (d. v. s. Bies) Skrift: P.s trende Anmærk
ninger, Kbhvn. 23. Nov. 1770, klages der over Gejstlighedens
altfor store Indtægter. Ved Terminstiderne kan man lægge
Mærke til de mange gejstlige Rentenere blandt Landsbypræ
ster, om hvilke man med Asaf kan sige: Deres Øjne bliver
borte for deres Ansigts Fedme (S. 31). Jvf. Holm: Nogle Ho
vedtræk af Trykkefrihedens Historie 1770—73, Kbhvn. 1885,
28 f.
53) KO (Kabinetsordre) af 4. Sept. og Reskript af 14. Sept.
1770. Indskrænkninger, KO af 3. Okt. og Reskript 7. Okt. 1771.
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så Dagens Lys. Dertil kom, hvad der også måtte nære den
ne Uro, at de Skandaler, der skete ved Hoffet, ikke i Læng
den kunde blive ubekendt for den store Almenhed, der
efterhånden forstod, at Kongen var syg, selv om man
længst muligt vægrede sig ved at tro, at han i mental
Henseende var defekt54). Hans natlige Udsvævelser, hvor
af Suhm giver en såre realistisk Skildring, rygtedes i By
en55). Man betragtede Struensee som den fremmede Usur
pator overfor Kongemagten, og som den, der sammen med
sin Ven, Enevold Brandt, tyranniserede Kongen på den
mest oprørende Måde56). Hans Forhold til den ulykkelige
Dronning Caroline Mathilde, hvis Frugt blev Datteren
Louise Augusta, gik snart fra Mund til Mund, ligesom det
fortaltes, at han vilde ombringe Kronprindsen ved en
umenneskelig Behandling57).
I selve den offentlige Lovgivning fandt man det hånd
gribeligste Udtryk for den fordærvede Moral og agressive
Vantro, som Struensee i den almindelige Bevidsthed stod
som Hovedimportøren af58).
Struensees Reformvenlighed, der strakte sig over hele
Statsstyrelsens Mekanisme, krævede en hurtig Gennem
førelse af de nye Ideer, men var ikke dikteret af et til
strækkeligt Kendskab til de bestående Forhold. Struensees
Ukendskab både til Udenrigspolitikkens diplomatiske
54) Wittich 72, 172, 175. Suhm: Hem. E. 48. Om Kongens
ødelæggende Opdragelse, dårlige Kundskaber og tvungne
Kirkegang, der reagerede i Spot overfor Kirken. Suhm: Hem.
E. 24, Reverdil: Anf. S. Kap. I, 1—16, Interiører fra Chr. VII’s
Hof v. Bobé 1919, 4. Robert Neiiendam: Chr. VII som Skue
spiller, H. T. 8. R., II, 306 f. En Lægeberetning om Kongens
Helbred fra 1786 af Berger, H. T. 8 R., I, 80 f; jvf. H. T. 6. R.,
III, 42—43. Kongens Sindssygdom er undersøgt i Viggo Chri
stiansens Bog: Chr. VII’s Sindssygdom, 1906. Jvf. H. T. 8. R.,
I, 167 f. Bourgoing: Souvenirs d’histoire contemporaine, Paris
1864, 69 f.
55) Suhm: Hem. E. 36 f. H. N. Clausen: Af min Rejsedag
bog 1818, 1918, 33.
56) Om Rygterne herom: Interiører v. Bobé, 67.
57) Jvf. Suhms Optegnelse i Hem. E. til 14. Juli (S. 59).
Reverdil: Anf. S. 132 f. Om Rygternes Vækst i Norge, H. T.
6. R., I, 798 f. H. T. 6. R., I, 796. — Louise Augusta var født 7.
Juli 1771 og var som ung Datidens Yndling.
58) Suhm: Saml. Skrifter, XVI, 52. Holm, IV, 265 f. Danske
Mag. 5. R., III, 315.
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Krav50), til de hjemlige Institutioners Forretningsgang og
til de gældende Vedtægters Tradition skabte en betydelig
Harme imod ham, fordi han vilde revolutionere på så
danne Områder, hvor man simpelthen ingen revolutione
rende Reformer ønskede og kun opfattede Ændringerne
som Angreb på Kirke, Kristendom og Moral60).
Hvad der i Struensees Lovgivning vidnede om et prak
tisk Blik og kunde ses som gode Sider i hans Styrelse, for
di Lovbestemmelserne virkelig betød et Fremskridt, over
så man i den almindelige Harme, som var skabt af hans
Overmod, hans Protektion af fremmede på Bekostning af
Landets Børn, hans despotiske Styrelse og hans moralsk
slette Eksempel61).
Forbitrelsen mod Ministerdoktoren, som man spotten
de kaldte ham02), steg til det højeste, og flere Hændelser
viste både den gærende Uro, næret af de høje Skatter, og
hans Fejghed og Usikkerhed, som kun kunde styrke hans
Modstandere i deres Beslutning om at styrte ham63).
Fra Friederike Munter ved vi, at der ude i Byen var
dannet en Kreds, som i Forståelse med Hofpartiet, vilde
styrte Struensee. Blandt de medindviede var en af Hovedmændene Præsten ved Petri Kirke, Balthasar Munter64).
Efter Kostumeballet på Slottet 16. Januar 1772 lykkedes
det de sammensvorne, Enkedronning Juliane Marie, hen
des Søn Arveprinds Frederik, dennes Lærer Guldberg og
flere andre gennem en Overrumpling af den indolente
Konge at sikre sig Struensees og Brandts Personer65). Me59) Holm i H. T. 4. R., II, 332 f, 401, 429 og Danm.-Norges
Hist., IV, 2, 180 f.
6°) Suhm: Hem. E. 52, 56, 59. Koch i H. T. 5. R., IV, 289 f.
61) Suhm: Hem. E. 51, H. T. 5. R., IV, 287 f; jvf. A. P. Bemstorffs Dom: Nyt hist. T., IV, 736 f.
«2) Wittich: 72.
63) Wittich: 42, 70. H. T. 4. R., II, 734, Inm. 2. Reverdil:
Anf. S. 192 ff. Om de dårlige økonomiske Forhold i 1760
—70’eme: Fr. Buil: Fra Holberg til Nordahl Brun 1916, 14 f
(og den der citerede Literatur).
64) Ungdoms-Erindringer 19 f.
8R) Hofrevolutionen er ofte beskrevet i Samtidens og Efter
tidens Literatur, H. T. 3. R., IV, 430 f. Schiern stsds. 4. R., II,
679 f. Reverdil: Anf. S. 210 f. Suhm: Hem. E. 70 f. Wittich 81,
179 f. Jvf. Paludan-Mullers Skrift, der behandler de tidl. Frem
stillinger: Nogle Bemærkninger i Anl. af Hr. C. Plougs Ar
tikel .... Odense 1841.
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dens Dronningen efter Kongens Ordre blev ført til Kron
borg, blev Struensee og Brandt hensat i Kastellet66).
Allerede tidlig den næste Dag vidste hele Byen, hvad
der havde tildraget sig i den tidlige Morgen67), og i den
Mening, at Konge og Hige nu var friet fra den skæbne
svangre Fare, der havde truet begge, hyldede man den
forskræmte, umyndige Majestæt, som den nye Styrelse
skød frem for Folket68). Hadet mod Struensee og Brandt
delte Hoffet med Folket. Det gjaldt derfor om at smede,
medens Jernet var varmt.
I den nedsatte Kommission, i hvilken Guldberg højst
uretfærdigt fik Sæde69), beskæftigede man sig navnlig
med Struensees selvtagne Myndighed og hans Forhold til
Dronningen, og efter at Indlæggene var indleveret til Un
dersøgelseskommissionen, afsagde denne Dødsdommen
over Struensee og Brandt den 25. April, en Dom, som både
Hoffet og Folket modtog med Glæde, og som Kongen stad
fæstede to Dage senere70). Hadet var så stærkt, at kun Blo
det kunde sone.
Medens Forhørene stod på, havde man beskikket de to
fangne en Sjælesørger hver. Holmens Provst, Hee71), tog
66) Jvf. Uldalls Optegnelser i Mem. og Breve, XXI, 1914.
Dronningens Forvisningsordre, H. T. 7. R., II, 213. Hendes Død
i Maj 1775 føltes som en stor Lykke for Landet. Suhm: Hem.
E. 83; Koch i H. T. 6. R., IV, 75.
67) Den første fragmentariske Avisreportage om Revolu
tionen fandtes først den 27. i Adresseavisen.
08) Reverdil: Anf. S. 213. Interiører v. Bobé 125.
69) Guldberg selv følte det som en stor Tjeneste, han gjorde
Landet, ved at tage Sæde i Forhørs- og Domskommissionen,
H. T. 4. R., II, 711.
70) Om Struensee’s Proces: Tidsskrift for Retsvidenskab
1891—22. H. Deuntzer: Stampe 1891, 55. Jvf. Schack-Rathlous
Votum i Brandts Sag: Blodet alene kan forsone Misgerningen.
Retfærdighed råber om Hævn; Medlidenhed vilde være en
Svaghed. H. T. 7. R., IV, 271.
71) Jvf. Dansk Tidsskr. 1899, 488. — De Bøger, Hee lånte
Brandt, var fornemmelig engelske pietistisk-prægede Værker
(f. Eks. Doddridge), som sigtede mod en gennemgribende
Sindsforandring, hvor Angeren må lægge sig for Dagen i et
bedre Levned. Den samme Tendens findes i de moraliserende
Romaner, der ofte omhandler Samfundsforhold, og som også
stammede fra England og vurderedes højt i Samtiden. Hee
udgav: Pålidelig Underretning om den henrettede Ene vold
Brandts Forhold og Tænkemåde i hans Fængsel. Kbhvn. 1772.
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sig af Brandt, og Balthasar Munter blev beordret til at
forberede Struensee. Medens den førstes Gerning ikke kan
påregne større Interesse, formåede Munter at vække Op
mærksomhed både hos Samtid og Eftertid ved sit prak
tiske og gennemtænkte Sjælesørgerarbejde72).
Den Opgave, Munter efter Befaling tog sig på — vist
nok modstræbende73) — var ingenlunde let. Hvorledes
Udfaldet skulde blive, afhang for største Delen af Måden,
hvorpå den blev grebet an.
Struensees Standpunkt var teoretisk Deisme. Men pa
rallelt med Voltaire og den frivole Materialisme var det
praktisk Naturalisme. Han anerkendte vel et højeste Væ
sen, fra hvem Verden havde sin Oprindelse74). Men efter
Menneskets Død var der hverken Grund til Håb eller
Frygt75). Igennem sin stivnede pietistiske Opdragelse hav
de han fået et vrangt Indtryk af Kristendommen som en
Moralkodex, der skar alle Synder og Adiafora over én
Kam76). Det gjaldt blot om at handle således, at de færrest
dårlige Følger vendte sig mod en selv77). Munter søgte nu
gennem sine i Forvejen nøje gennemtænkte Samtaler med
Struensee at vise denne, at der intet fornuftstridigt var i
Kristendommen. Gennem den wolffiske Filosofi og igen
nem den historiske Udformning, den havde fået hos Reimarus og Jerusalem, førte han Struensee fra den natur
lige Religion til den åbenbarede og nødte ham til logisk
at måtte erkende, at Fornuften intet kunde indvende mod
den naturlige Religions Indhold. Her vender Munter sig
mod den Side af Struensees åndelige Personlighed, som
repræsenteredes af Følelsen. Struensee vilde ingenlunde
nægte Følelsens Realitet i Menneskets mekaniske Maski
ne; thi han anså Følelsen for Direktivet til de frie Hand
linger og stod selv med en bitter Følelse af at have bragt
sine Venner — og navnlig Brandt78) — i Ulykke. Til denne
72) Om Munter og hans Evne til at behandle praktiske
Forhold; Dansk Litt. Journal 1781, II, 72. Chr. B. Reventlow:
En dansk Statsmands Hjem, I, 75 f. Nyt hist. Tidskr. IV, 518 f.
73) Fried. Brun: Ungd.-Erind. 21.
74) Bekehrungsgeschichte 19.
75) Bekehr. 20.
™) Bekehr. 139 f.
77) Bekehr. 20.
78) B. var den eneste, der havde ejet hele hans Venskab.
Bekehr. 259.
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Følelse knytter Munter sin Apologi og udvider dens Om
råde til også at gælde den moralske Følelse, Samvittighe
den, hvis Dom Struensee i sit Liv ikke kunde komme uden
om. Om en Handling er god eller ond, kan altså ikke af
gøres ud fra dens Følger, da disse udbreder sig til alle Si
der, og ingen uden den Alvidende kan overse dem, men
kun ud fra den Rettesnor, der hedder Guds Vilje. Og den
erfarer vi netop i Samvittigheden79).
Herfra fører Munter Struensee ind i Kristendommen
som historisk Åbenbaring, stiller ham overfor Gellerts fø
lelsesbestemte Moral, for hvilken der nu netop var skabt
en god Basis i Struensees Åndsliv80), viser ham overfor
hans Tvivl om Kristendommens Sandhed på Grund af dens
blot lokale Udbredelse dens fortræffelige historiske Be
vidnelse, og at intet af dens Indhold — end ikke Forso
ningen — indeholder noget fornuftstridigt81). Idet Munter
således søger det faste Punkt i Moralen og Kristendom
mens historiske Bevidnelse, må Struensee indrømme, at
den må være sand. Han er, som han selv siger, en teore
tisk Kristen, men udtaler Ønsket om også at blive en
praktisk32}.
Kriteriet for, at han tør kalde sig en praktisk Kristen,
sætter Munter deri, at det er Antagelsen af Evangeliet, der
har bevirket hans Forandring, at han altså vil lægge en
virkelig kristelig og ikke en filosofisk Anger og Bod for
Dagen83). Dette Krav anerkendte og opfyldte Struensee.
Munter var gået den eneste Vej, man ud fra Tidens
Tankegang kunde gå, hvis man overfor et Menneske som
Struensee vilde gøre sig noget Håb om at nå et Resultat.
Gennem en forstandsmæssig Argumentation udfra Dati
dens filosofiske og historiske Kriterier havde han nået en
personlig Tilknytning ved sin Appel til Samvittigheden.
Struensee indrømmede selv, at Munter havde valgt den
70) Bekehr. 47.
80) Hvad der navnlig kan tænkes at have gjort Indtryk på
S. hos Geliert i dennes »Moralske Forelæsninger« er I, S. 43,
75 f. Og hos Jerusalem: Betrachtungen I, 1769, 254, 265. — Be
kehr. 53 f.
81) Bekehr. 111—120.
82) Bekehr. 169.
83) Bekehr. 180.
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eneste rette Fremgangsmåde. Billeder og Deklamationer
vilde kun have virket lidt på ham. Münters Kristendoms
opfattelse tilegnede Struensee sig og gav ham den beher
skede Ro, han udviste, da han med sit Blod sonede sine
Forseelser på Østerfælled den 28. April 177284).
Hermed er Kulminationen af Münters Ry som Kristen
dommens Apologet og Forkynder nået. Da hans Bog blev
udgivet, fandt den en rivende Udbredelse.
Den Mand, som nu skulde tage Münters Veltalenheds
ry i Arv som Kristendommens mest perfektible Forkynder
i København, og som i næsten hele den følgende Menne
skealder skulde samle de største Skarer om sin Prædike
stol, var Bastholm.
Da Embedet ved Kastelskirken85) blev ledigt ved Præ
sten Bjørnsens Forflyttelse til Helsingør86), søgte Bastholm
efter Luxdorphs Forslag det. Dette Embede, der — ligesom
det, han kom fra i Smyrna — var et Befordringskald87),
krævede en Mand med Færdighed i både at tale Dansk og
Tysk. Han skulde her prædike to Gange om Søndagen, i
forskellige Sprog og over forskellige Tekster, men accep
terede alligevel Luxdorphs Forslag, og med Anbefaling fra
Missionskollegiet88) indgav han 9. Marts 1772 sin Ansøg
ning om Embedet. Han minder heri om »Det Høykongelige
Løfte«, han i sin Tid fik om at blive afløst i Smyrna efter
tre Års Forløb og befordret til Præsteembede i Danmark,
84) Wittichs Bedømmelse både af Münters Sjælesorg, som
han karakteriserer som gjort »mit der Zudringlichkeit des
echten Missionärs« og af Struensees Død som »ein philosophi
scher Held« er såvel uretfærdig som tendentiøs. Wittich, tysk
Udgave S. 141 f; dansk S. 87. En besindig og anerkendende
Dom findes hos Holm og L. Koch: Dansk Tidskr. 1902, 103 f.
Jvf. Fall. Mag. II, 638. Struensees forsonende Brev til Rantzau:
Nyt hist. Tidskr. 5, 1854, 323 f.
85) Kastelskirken var opført under Fred. IV 1704. O. Niel
sen: Kjøbenhavns Hist. og Beskriv. VI, 1892, 261. Manuskrip
tet til Jonge: Kjøbenhavns Beskriv. II, 372 (Ny kgl. Saml. 669,
4°. K. B.).
86) Om Præsten Bjømsen og hans Familieforhold: Hundrup: Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole. (Indbyd.skrift
Roskilde 1860, 21 f.
87) I Biskop Harboes Promemoria af 14. Marts 1772 til Kan
celliet meddeles, at Indtægterne beløber sig til 300 Rdlr. (R. A.).
88) Anbefalingen er kopieret på Ansøgningen og dat. 13.
Dec. 1771.
10
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og han nævner de Farer, han derovre havde udstået. Kan
celliet indstillede ham som Nr. 1 af syv Ansøgere80), og
den 23. April blev det kgl. Kaldsbrev underskrevet på Kristiansborg90).

KAPITEL VIII.
Det guldbergske Tidsrum.
(1772^1784).
I den nye Regerings Geheimestatsråd, der fra 13. Fe
bruar 1772 afløste det foreløbige Kabinetsråd, førte for
melt den ubetydelige, på Sjæl og Legeme svækkede Arveprinds Frederik1) Forsædet. De ivrigst aktive Kræfter i
det politiske Liv, som ganske vist øvede deres Indflydelse
udenfor Regeringen, var Juliane Marie, den ærgerrige og
intrigante Enkedronning, og Arveprindsens tidligere Læ
rer Guldberg.
Det var Juliane Maries Ønske at spille en politisk
Rolle2), men hun var lunefuld og besad ikke Statsman
dens faste Ro og Ensartethed i Optræden. Guldberg næ
rede samme Ønske; men både Enkedronningen og han
havde tilfælles ikke at eje noget som helst Begreb om at
føre en forudseende Politik med bred Horisont, en sådan,
som på én Gang forenede den praktiske, kundskabsmæs
sige Erfarings Underbygning med en smidig, politisk Ak
tivitet. — De nye Forhold var ikke lette at arbejde under.
I Folkestemningen kunde der spores et Omslag fra Had
til Medlidenhed med Struensee og Brandt, og hermed var
Muligheden givet for en Kontrarevolution, som man ved
Hoffet nærede den største Frygt for3). Og fra Udlandet var
intet godt nyt. Katharina II havde forsøgt at få Dødsdom80) 9. April 1772.
eø) Alt i R. A.
*) Holm V, 19. H. T. 6. R., IV, 49.
B) Holm i H. T. 6. R., V, 483 f, 7. R., II, 46 f. H. N. Clausen:
Af min Rejsedagbog 1818, 1918, 34.
3) Holm IV, 2. 423.
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men mildnet, men forgæves, og hendes Uvilje mod den
danske Regering var åbenlys. Heller ikke i England var
Stemningen Danmark gunstig; thi der var man forbitret
over den Behandling, Caroline Mathilde fik4).
Af disse to Personer, Juliane Marie og Guldberg, er det
den sidstnævnte, der interesserer os mest, fordi han i Da
tidens Historie er kommet til at spille en så betydelig
Rolle, at man ikke ganske med Urette har kaldt det Tids
afsnit, der ligger mellem Struensees Fald og Guldbergs
Fratræden i 1784, med hans Navn.
Han var født i små Kår i Horsens 1731, var blevet
hjulpet frem til Attestats, og den videnskabelige Begavelse,
han gav Indtryk af at sidde inde med, førte til Stillingen
i Sorø som Professor eloqventiæ. Hvad enten det nu gan
ske er hans egne Erfaringer, han har nedlagt i Skriftet om
en omvendt Fritænkers Levnedsbeskrivelse, eller det er
Erfaringer, han har gjort om andre, som har reageret over
for Pietismens Fornuftanatema, er der ingen Tvivl om, at
han selv gennem sit pietistiske Hjem er blevet nødt til at
tage Standpunkt til Forholdet mellem Åbenbaringen og
Fornuften, og gennem en åndelig Kamp er nået til en kon
servativ Trosoverbevisning på Wolffs Grund. Han måtte
anerkende, at der i den åbenbarede Religion måtte være
Hemmeligheder; thi en åbenbaret Religion vilde ikke
kunne svare til sit Navn, hvis den ikke havde nogle for
vor Forstand urandsagelige Lårdomme5). Vi må netop —
også indenfor vor naturlige Erkendelse — tro mange Ting,
vi ikke kan begribe. »Registeret af Naturens Hemmelig
heder er meget større end Aabenbaringens«6). — Det er
Rosenstands Bog, der har bragt ham den fuldstændige
Tryghed. Han har af den lært to Ting. Ikke alene har han
nu forstået, at han ikke mere behøvede at stå vaklende
overfor Kristendommens centrale Lærdom om Forsonin
gen; thi Fornuften lærte også dens Nødvendighed, men
Rosenstands Udviklinger om Skriftens historiske Sandhed
havde bragt enhver Tvivl til Hvile7). I et følgende Skrift
4)
5)
6)
7)

H. T. 3. R., V, 47; 6. R., V, 497; 7. R., I, 8.
Anf. Skr. af Guldberg 74.
S. 76, parallel med Butlers Analogi.
S. 156.
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»Breve over vigtige Sandheder« (1761)8) godtgør han, at
han har lagt sig nøjere efter den wolffiske Filosofi; thi nu
optræder han selv som docerende Apologet for et fredeligt
Forhold mellem Fornuft og Åbenbaring. Filosofien, som så
ofte uskyldigt er blevet udråbt som Teologiens Fjende, har
i vore Dage fuldkommen retfærdiggjort sig for disse Be
skyldninger. Den tjener nu Åbenbaringen og tjenes igen
af den9). Hans Syn på Skriften er absolut konservativt
præget og tager intet Hensyn til Skriftens menneskelige
Side. Skriften er den eneste ufejlbare Lærer om Gud. »Det
er jo i vore Tider haandgribeligen beviist, at Skriften er
Guds Ord10), og da den er det, vil jo den sundeste Fornuft,
at vi skal troe«11). Hans Konservatisme viser sig også i,
al han tager Afstand fra den f. Eks. af Holberg fremsatte
Tanke om at forlade Udenværkerne for at forsvare Hoved
pladsen. Det er et umuligt Standpunkt. Den lemlæstede
Sandhed forebygger aldrig de Vildfarelser, som den hele,
uskadte Samvittighed ikke kunde holde borte12).
I 1768—72 kom hans Verdenshistorie, som kun blev et
Fragment. I den Grad havde han hengivet sig til Studium
af Enkeltheder, at Arbejdet blev uoverkommeligt13). —1771
afbrødes imidlertid hans akademiske Bane, idet han blev
udnævnt til Arveprindsens Kabinetssekretær. Hermed
fandt den Tilknytning til Hoffet Sted, som fik så indgri
bende Følger for hans Fremtidsgerning. På nært Hold
kunde han følge Struensees Skalten og Valten, og den in
derlige Misbilligelse, hvormed han betragtede denne, og
som han delte med Hoffet på Fredensborg, lod dette for
stå, at man i ham kunde få den pålidelige Mand, man be8) Hclveg 155 f.
®) 427.
10) Han tænker her sikkert på Rosenstands Demonstrationer.
“) S. 56, jvf. S. 39.
12) S. 368.
13) Hans Sprog blev prist som ædelt, stærkt, undertiden må
ske for fuldt af poetiske Vendinger; hans Veltalenhed er alle
vegne underholdende og ikke sjælden henrivende. Kgl. privil.
Adressecont. Krit. Journal 1768, Nr. 9, 21, 39 f. — Men i 1812
skrev Paveis, hvad der både viser Guldbergs Konservatisme
på det sproglige Område og Sprogets selvstændige, videre Ud
vikling: »Der er nok ingen Forfatter af ringeste Celebritet,
der i dette Øjeblik skriver saa slet Dansk som Guldberg«. Daae:
P.s Dagbøger 1812—13 (Chria 1889) 60.
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høvede. Efter Regeringsforandringen trådte han ikke
stærkt frem, men ingen var i Tvivl om hans store Ind
flydelse ved Hoffet. Selv om han først 6. April 1784 fik
Sæde i Statsrådet, altså 8 Dage før hans Fald, strakte hans
Formåen sig uhyre vidt og steg År for År, indtil den kul
minerede efter den ældre Schimmelmanns Død 1782.
Hans personlige Meninger og de Regeringshandlinger,
der bar hans Ånds Stempel, var i Bund og Grund kon
servative. Rigtigt har en af hans Sønner karakteriseret
ham som »en Frembringning af Tidsaanden fra 1660«14).
Hans royalistiske Følelser var dybt ærbødige og kunde
grænse til Lakaj typens banale Smagløshed15). For ham var
Kongemagten et noli me tangere16). En Dansk kan efter
Kongeloven ikke tale om en Rigsdag uden at angribe Suve
ræniteten17). At han også bevarede denne dybe Loyalitet
efter sit Fald, som han tog som en nådig Tilskikkelse18),
bevidner både Brevene til Johan Bülow og hans Ytringer
om Kronprindsen til Balle fuldt ud10).
I Lovgivningsarbejdet fremtrådte overalt hans konser
vative Synspunkter. Dette gælder således Trykkefriheden,
som faktisk blev ophævet20); det gælder Skolesagen, hvor
han for Almuens Vedkommende var ængstelig for, at Al
muen skulde erhverve sig for mange Kundskaber og der
for vælge en mageligere Håndtering21), og det gælder
Landbruget, hvor det ubestemte Hoveri betød et reaktionelt
Tilbageskridt22).
14) Christian Høegh-Guldberg: Et Par Ord om O. H.-G.,
Odense 1841, 4. Jeg finder, at Sønnens umiddelbare Dom er
langt mere træffende end Kochs kritiske Analyse: Oplysnings
tiden 36.
15) F. Eks. hans Udtryk: det høje Foster, Holm V, 212.
16) Et Par Ord om O. H.-G., S. 6, jvf. hans Forkastelse af
Suhms Forslag: Suhm: Hem. E. 72. Hermed er også hans Ræd
sel og Afsky for Udviklingen i Frankrig efter 1789 givet. H. T.
4. R., IV, 248; 4. R., I, 404 f.
17) H. T. 4. R., I, 294.
18) Et Par Ord om O. H.-G., 28.
19) H. T. 4. R., I, 125 f. Balles Brevsaml. v. J. Møller 1817,
15, 68 f, 74, 76, 83.
20) Reskr. 20. Okt. 1773. Jvf. Pal.-Muller: Bemærkn. om O.
H. Guldberg som Statsmand, 33.
21) Joachim Larsen: Bidrag til det offentlige Skolevæsens
Historie i Danmark 33, H. T. 4. R., I, 168, 180 f.
22) Reskr. 12. Aug. 1773. Om Bøndernes deprimerede Stil
ling: Fra Arkiv og Museum I, 1899, 155 ff.

150

Guldbergs konservative Teologi.

På det kirkelige Område gjorde samme konservative
Synspunkter sig gældende. Hans eget Standpunkt i teolo
gisk Henseende har han givet et klart Udtryk i de to Bøger,
han skrev som Arveprindsens Lærer og loyalt dedicerede
denne, og som ved at indføres i den højere Skole fik den
største Betydning for Præstestandens teologiske Synspunk
ter, nemlig: »Den naturlige Theologie tillige som en Indled
ning til den aabenbarede« (1765) og »Den aabenb arede
Theologie« (1773). Vi møder her den samme konservative,
supranaturalistiske Teologi, vi kender fra Brevene, hvor
han i de stærkeste Udtryk, både påvirket fra England og
Tyskland, priser den yndige Overensstemmelse mellem
Fornuft og Skrift23). Enhver neologisk Tendens og enhver
Tanke om Akkommodation er skudt til Side24). Han vil
give Bibelens evige Sandheder og tager Afstand fra en
hver Modeteologi, hvoraf hvert femtende År har en ny25).
— Foruden sit teologiske Standpunkt har han også i den
åbenbarede Teologi udtrykt sit kirkepolitiske. Den syn
lige Kirke er bestemt ved Symbolerne; de, der svigter
disse, er Kættere, og mod dem har Øvrigheden Ret til at
bruge Myndighed26). Disse Synspunkter har han også selv
søgt at gennemføre i Praksis. Han søgte at fjerne ethvert
Spor af den Radikalisme, der kunde være tilbage fra
Struensees Tid, og som han mente kunde true Kristen
dom og Kirke, ligesom det var hans Bestræbelse at holde
det af Gejstlighedens Tankegang, der kom frem på Tryk,
indenfor konservative Grænser27). Men var han end en
23) I det førstnævnte Skrift hedder det om Forbindelsen
mellem Fornuft og Skrift: »det deilige Baand, som Fornuftens
og Skriftens Lærdomme have med hinanden«, »den søde Enig
hed«, »den herlige Hjælp« (S. 21).
24) Jvf. hans Brev til Oluf Worm: Horsens Skoleprogram
1844, 54 f.
25) Brev til Bülow H. T. 4. R., I, 174.
20) 449 f.
27) Hans Skræk var, hvad han senere kaldte »den nye
tydske Mode-Theologie« (Balles Brevveksl. 20). Han mente, at
den danske Regering aldrig havde forfulgt nogen, men man
tålte ikke Angreb på den herskende Religion, der var beskyt
tet af Loven. (Brev til Hennings af 30. Maj 1780, Aug. Hen
nings Arkiv R. A.). Han mente ikke selv, at Angreb på den
herskende Religion burde tåles i et Land, hvor man var over
bevist om, at man ejede Sandheden og den eneste sande Re-
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aristokratisk, noget bornert Stuelærd, ikke vant til Affærer,
som Suhm siger28), og en Mand, som kun havde et Skulder
træk tilovers for Begrebet Publikum29), kan det på den
anden Side ikke overses, at hans varme patriotiske Følel
ser som dansk Mand fik Udtryk i Lovgivningsarbejdet og
vandt Påskønnelse hos Folket, som også reagerede overfor
Struensees Tyskeri30). Han protegerede gerne videnskabe
ligt Arbejde31), støttede Balle under hele hans Virksomligion. Sålænge det altså måtte behage Gud at lade ham blive
i den Stilling, han beklædte, vilde han anse det for at svigte
sin Pligt mod Gud, Kongen og Fædrelandet, hvis han slap
pedes i sin Iver for at forsvare, hvad han anså for Hovedsa
gen. (Sammesteds Brev til Hennings af 19. Juni 1780. Af Holm
(V, 2, 649) fejlagtigt angivet til 30. Maj).
28) Suhm: Hem. E. 74.
20) Stds. 78.
30) Jvf. Harlekin Patriot 1772: Al vor Fortræd er Tysk. I
Lovgivningen vil man således med Rette kunne fremhæve
Loven om Indfødsretten (1776), dansk Kommandosprog i Hæ
ren, den større Fremhævelse af det danske Sprog i den højere
Skoleundervisning, ligesom Historie som Disciplin fik en
bedre Stilling. Om den højere Skole H. T. 4. R., I, 172 f. Koch:
Oplysningen 59 f. Tauber: Brøstfældighedeme ved det lærde
Skolevæsen 1789. Chr. Bruun: P. F. Suhm 1898, 186. Allerede
til den smukke, følelsesbestemte Vurdering af Modersmålet i
hans Oversættelse af Plinius Lovtale over Trajan (1763) kan
man vise hen.
31) Hans Interesse for Isagogik, som han har fået fra Rosen
stand, skyldes udelukkende apologetiske Hensyn. — I Oktober
1788 skriver Joh. Ph. Ros. Goiske i »Månedlige Efterretninger«
under Rubrikken »Videnskaber«: Vi nævne aldrig denne Ar
tikel uden at forundre os over den hastige Forandring, som
disse tilligemed alle andre Ting ere underkastede. Sålænge
Geheimeråd Hoegh Guldberg beklædte Statssecretair Posten
og personlig opmuntrede den Studerende til at skrive offent
lig, ansaae man det som sin Pligt at være Forfatter og næ
sten hver Dag vare Anmeldelser af nye Bøger. Nu derimod
hører man næsten aldrig om noget Værk af Betydenhed, og
man ser sjælden i de offentlige Tidender Anmeldelser af nye
Bøger. (R. A.). Denne Kilde skyldes Bastholms Svoger, For
fatteren til det senere omtalte polemiske Skrift mod Lars
Smith. Som Fuldmægtig i det vestindisk-guineiske Rente- og
General toldkammer var han af Venner og Bekendte blandt Embedsmændene på de dansk-vestindiske Øer blevet anmodet om
at fortælle dem, hvad der foregik hjemme. Disse Efterret
ninger, som er bevaret i Afskrift (1785—90 i R. A., 1791 i K. B.),
samlede han i månedlige Hefter, som han efterhånden af
sendte. — Han døde 1815 som dekoreret Konferensråd og 1.
Deput. i Generaltoldkammeret.
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hed32), hædrede gennem Mindesmærker de afdødes For
tjenester som et Forbillede for de efterlevende, og sikkert
må det påskønnes, at han gennem sin Lærervirksomhed
bidrog til at støtte Kongehusets Danskhed33). Men det ene
ste, der faktisk skete af Betydning under Guldborgs Kirke
regimente, var Afskaffelsen af Exorcismen 7. Maj 1783
og Udgivelsen af den såkaldte Guldbergske Salmebog, hvis
Præg er en udvandet gammel-testamentlig Lovprisnings
stil, men som ikke reusserede34).
— I Foråret 1772 havde Bastholm tiltrådt sit Embede i
Kastellet. Han havde nu omsider fået Foden under eget
Bord og kunde 15. Juli holde Bryllup med Bosenstands Dat
ter, Ingeborg35). Året efter, 28. April, fødte hun sit første
Barn, Datteren Marie Clarette Benedicte30).
Samtidig med, at Bastholm tiltrådte sit Embede i Ka
stellet, kom Balle til Universitetet. Sidstnævnte havde af32) Jvf. Jens Møller: Balles Brevveksling: 29, 35 f, 39, 40, 42
(ud fra sine Principper måtte han billige Balles Optræden
overfor »Aristokraternes Katekismus«), 61, 69, 76.
33) Holm V, 2, 695 f.
34) Helveg 201. Balle foreslog den indført på Landet 1. Søn
dag i Advent 1788. Det var hans Ønske, at Præsterne skulde
have fri Stilling i Valget af Salmer før Prædiken og ved Guds
tjenestens Slutning for at skabe Harmoni mellem Prædikenen
og Salmernes Indhold. Suppliqueprot. 1788, Nr. 2558. Jvf. Univ.program 1795. Koch: Oplysningen 65 f.
35) Selvb. 27. J. Vahl: Slægtebog I, 203. Når Carl Behrens
i sin Udgave af »Den dramatiske Journal«, Supplementsbind,
Hefte 3, 1919, IV, nævner Ægteskabet mellem Ingeborg R. og B.
som et Eksempel på, at R.s Døtre giftedes ind i ansete Familier,
må netop det omvendte siges at være Tilfældet; det er Bast
holm, der giftes ind i en anset Familie. Rosenstands fem Døtre
blev således gift: Sabine Margrethe med Mag. Jeremias Wøldike, Anna Margrethe med Prof. Caspar Abraham Borch, In
geborg Foss med Bastholm, Marie Anna Sophie med Prof.
Abraham Kali og Henriette Benedicte med Dr. med. Rogert.
(Jvf. Stamtavle over Slægten Paludan-Muller, 1895, 17).
36) Datteren blev døbt 7. Maj (Citadellets Kirkebog. L. A.).
Hun blev senere gift med Kammerjunker Frederik Oldenburg
(f. 20. Sept. 67, d. 30. Jan. 1848), Committeret i det kgl. General-Toldkammer-Kollegium, og døde 34 År gammel 31. Marts
i Barselseng, Åbenrå Nr. 266. Begravet 6. April 1807. (Trin.
Ass. Kirkegårds Ligprot. L. A.). I dette Ægteskab var der en
Søn, den senere som Salmedigter kendte Theodor Wilh. Ol
denburg, f. 7. Sept., døbt 13. Nov. 1805 (d. 1842). (Frue Kirkes
Dåbsprot. L. A.). Jeg har eftersøgt mulige Familiepapirer, men
forgæves. Om Th. Wilh. Oldenburg se Biografisk Lexicon XII,
398.
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slået Tilbudet om akademisk Bane i Tyskland, et Eksem
pel, Professor P. E. Müller senere holdt den unge Hask
for Øje37), og efter et Års akademisk Exil som Sognepræst
i Kettrup-Gøttrup kom han til København, kaldet på For
anledning af Guldberg, som teologisk Professor83).
Disse to Mænd, Balle og Bastholm, som begge repræ
senterede såvel Oplysningens loyale Royalisme39) som dens
fornuftmæssige Kompromis, kom til at præge vort hjem
lige attende Århundrede. Deres Veje krydsedes ofte, og de
følte sig ikke personligt draget til hinanden. De følte sig
mere som Konkurrenter end som Kolleger. Det er en Mis
forståelse at tro, at Balle allerede nu stod som den konser
vative, medens Bastholm skulde være den radikale40).
Principielt var deres Standpunkt ganske det samme, og
det er således, at Balle efter sin Udenlandsrejse netop stod
på et mere frisindet Standpunkt med stærkt Krav om For
tolkningens Ret overfor det bibelske Stof41). Men dette
Krav kom snart til at træde tilbage for det almindelige,
ortodox fornuftmæssige Standpunkt, hvor Dogmet forenes
med og støttes af Fornuften42). Dette var også Bastholms
indtil 90’erne. Men Balle var langt mere tør, fornuftmæs
sig og demonstrerende end Bastholm. Hvad han manglede
af Fantasi, bødede hans personlige Hjertevarme på. Hans
Professorat blev i Forhold til de Forventninger, Studen
terne havde næret til ham, en Skuffelse. Hans Interesse
og Arbejde med Kirkehistorie, Exegese og Isagogik betød
37) 13 Breve med Påskriften P. E. Muller i U. B.
38) Dansk Månedskr. 1865, 433; Helveg 189. Kh. S. 3. R.,
VI, 211.
39) E. Holm: Om det Syn på Kongemagt, Folk .... 1883,
83 f
40) Således Koch: Balle 57.
41) At dette var den almindelige Mening bekræftes af P.
Holms Skarphed overfor ham og Studenternes store Forvent
ninger. Jvf. Taler ved de teologiske Forelæsningers Begynd.
1772; 12, 31 og Taubers Lykønskningsskrivelse. I Disputatsen
1768: De causis præcipuis errorum in religione, som er et
Elevarbejde under Ernesti, kræver han et sprogligt historisk
Fortolkningsprincip og afviser en filosofisk Tekstindlægning,
men allerede her viser hans forstandsmæssige Præg sig, når
han mener at kunne retlede Viljen gennem Forstanden.
42) Jvf. allerede Gudelige Taler 1772, 21; Afskeds Tale (Aal
borg) 19. Theses theologicæ 46, 68. Forklaring over Pauli min
dre Breve 158, 360.
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virkelig et nyt Tilskud, men da han som Biskop stadig
vilde holde Forelæsninger, måtte han indstille dem af
Mangel på Tilslutning. At han i de første År af sit Bispenstyre var noget selvbevidst og embedsværdig er uden
Tvivl43), men senere forenede han Værdigheden med hjer
telig Venlighed. I sit bibelske Kristendomssyn kom han
fuldt ud til at harmonere med sin Protektor Guldberg44),
men efter 1788, da Protektoren var borte, og Schack Rathlou tog sin Afsked og blev efterfulgt af Golbjørnsen, var
hans Stilling ikke let. Overfor det store Omslag i den
danske Kirke siden 1790, hvorom hans Visitatsrelationer
bærer Vidnesbyrd, stod han ene45).
— Det varede ikke ret længe, førend Bastholm blev
kendt som den veltalende Prædikant, og han kunde snart
tælle mange Tilhørere — ud over den ret snævre Militær
menighed — der søgte ud fra Byen for at høre ham. På
Menighedens Opfordring udgav han i 1773 to Prædikener:
»Die Ewigkeit der Holiens trafe«™} og »Eine wahre und
ungeheuchelte Gottesfurcht als das sicherste Mittel ein
Reich aufrecht zu hatten«. Den første gentager i populær
Form de samme Tanker, som fandtes i Disputatsen om
den evige Død fra 1766, men er skarpere i Polemikken
mod Apokatastasislæren end denne var.
Den fastholder overfor Spørgsmålet om Straffens Evig
hed en konservativ Bibelopfattelse ved Siden af fornuft
mæssige Overvejelser. Efter Kristi Forkyndelse er Straf
fene evige47), i Henseende til Varighed ens, om end ikke i
Henseende til deres Styrkegrad48). Og da den hellige Skrift
bringer den højeste Afgørelse, må vi lytte til dens Ud43) Allerede i sin Tiltrædelsestale som Præst kræver han
stærkt Lydighed mod Embedet. Endnu stærkere træder Stats
embedsmandens Selvbevidsthed frem i hans Landemodetale
v. Tiltræd, af Bispeembedet: Memoria viri magnifici ....
Ludovici Harboe 31 f. Jvf. Jens Møller: Balle, 100.
44) Jvf.: De nærmeste Årsager .... 1772, 7.
45) Kh. S. 5. R., III, 388 f.
46) Oversat på Dansk, Odense 1781; Talen findes også i
»Geistliche Reden« 1781, II, 465 f. — Recens. i Danm. litt. Prog.,
I, 1781, 139 f, ønskede, at Forf. nærmere havde påvist, hvor
ledes Straffen var ophævet for de troende.
47) S. 5.
48) S. 14 med Henvisning til Mt. 11, 22; Luk. 12. 47.

Bastholm om Opstandelsen.

155

sagn49). Når den sidestiller Salighedens og Fordømmel
sens Tilstand og lærer en evig Salighed, må vi deraf selv
slutte, at også Fordømmelsen er evig50). Da Sjælen i det
kommende Liv vedbliver at være, hvad den var i dette
Liv, tager den onde Sjæl den fordømmende Samvittigheds
Uro med sig over i det andet Liv.
Fornuftens Udsagn går ud på det samme; thi jo højere
den Person er, man har forsyndet sig imod, desto større
må Straffen blive. Den, der sårer sin Næste, hvem han
ellers kun er den almindelige Næstekærlighed skyldig,
synder; den, der spotter sin Ven og Velgører, begår en
dobbelt Synd, men den, der spotter sin Konge, begår en
Forbrydelse, der kun kan sones ved et evigt Tab af hans
Frihed, hans Ejendom, ja ofte hans Liv. Og da Afstanden
mellem Gud og en jordisk Fyrste er uendelig, må også
Strafbarheden for enhver Synd, der begås mod Gud, være
uendelig stor51).
Både Åbenbaringens og Fornuftens Vidnesbyrd er så
ledes samstemmende, billige og retfærdige. Thi Barm
hjertighed må være forenet med Retfærdighed, og de ulyk
salige Følger af vor Ulydighed er stillet os for Øje af Her
ren. Når vi da ikke bekymrer os om dem, må vi tage Straf
fen, som den er. En evig Skæbne kan ikke bygges på
Håbet om, at vi måske engang i Evigheden kan reddes52).
Den anden, der er uden dogmatisk Interesse, viser, sik
kert på Baggrund af Struenseetiden, Oplysningens Loyali
tet overfor Kongehuset. Den sande Gudfrygtighed er Be
tingelsen for den sande Patriotisme53). — Fra det følgende
År foreligger Afhandlingen: »Schrift- und Vernunftmässige Erklärung über die Auferstehung der Todten«**),
et Skrift, hvortil han havde gjort Udkast i Smyrna.
At vi skal opstå til et nyt Liv efter dette er for Forfat
teren en urokkelig Kendsgerning. Men det kommende
Liv er ikke blot en Sjælens Udødelighed, en Idé, som He«) S. 14 og S. 23.
50) S. 15.
51) S. 11.
52) S. 38 f.

S. 16.

54) Den tyske Udgave findes kun på det kgl. Bibliotek.
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denskabet er fuldt fortrolig med, men selve Legemets Op
standelse, som Hedenskabet derimod ikke har været kendt
med. Formelt indrømmer han, at Læren om Legemets
Opstandelse har været Hedningerne ganske ukendt, men
tilføjer dog straks efter, at den kan spores på Hedenskabets
Grund, om end kun svagt og sparsomt. I Sammenstillin
gen af disse to Tanker, Sjælens Udødelighed og Legemets
Opstandelse, er der en dogmatisk Uklarhed, som Oplys
ningen aldrig fik klaret og derfor endte med den lettest
forståelige, Tanken om Sjælens Udødelighed. Thi hvis
selve Legemets Opstandelse skulde være det Plus, Åben
baringen gav fremfor den Fornufterkendelse, hvis Indhold
blot var Sjælens Udødelighed, og dette er unægteligt For
fatterens Mening, er denne Grænse mellem Åbenbaringen
og Fornuften umiddelbart derefter blevet gjort flydende,
når det indrømmes, at også Fornuften kan nå ind på, hvad
der skulde være Åbenbaringens Enemærker. Thi omend
Erkendelsen af Legemets Opstandelse ud fra Fornuften i
tidligere Tid kun har været sporadisk og yderst sjælden55),
måtte denne Trossætning om Legemets Opstandelse efter
hånden blive klar og selvfølgelig, da Fornuften skulde kul
tiveres til større og større åndelig Selvstændighed og Fri
gjorthed. In nuce ligger her altså den senere Oplysnings
dogmatisk farlige Konsekvens om Åbenbaringens og For
nuftens Enhed udtrykt. Slutningen måtte blive, at den
skriftmæssige Åbenbarings Betydning blev reduceret til et
Minimum. Men denne Konsekvens er dog langtfra endnu
draget i dette absolut supranaturale Skrift, hvor Åben
baringen er normerende for Fornuften og denne over
ordnet, udtrykt således, at Troen må hvile i Åbenbaringens
Vidnesbyrd56).
Allerede Skriftets Titel viser, at Åbenbaringen i For
hold til Fornuften er set som det primære Princip; thi
Indholdet af Fremstillingen drejer sig om Opstandelsen.
På Forhånd måtte det undre, at Opstandelsestanken er
stillet frem i første Række; thi enhver, der blot har det
55) Tysk Udgave S. 1; dansk Udgave 547.
56) Tysk S. 26; dansk S. 555. Jvf. Udtrykket, at den blotte
Bevidnelse af Opstandelsen i Skriften må være tilstrækkeligt
Bevis. Tysk S. 23; dansk S. 553.
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løseligste Kendskab til Oplysningstiden, ved, at hvad det
her kommer an på, er ikke Opstandelsen, men Sjælens
Udødelighed. Igennem hele Skriftet fastholder Forfatteren
imidlertid formelt ganske afgjort Legemets Opstandelse.
At han allerede i det gamle Testamente finder Opstandel
sestanken fremsat57), hænger sammen med Oplysningens
almindelige Thesis, at Kristendommen var en videre ud
viklet Jødedom, men Apologien gælder her Opstandelsestroens Ret i Kraft af dens Fornuftmæssighed.
At fastholde Opstandelsen måtte på Forhånd være van
skeligt for Oplysningen med dens udvidede og nyvundne
Naturindsigt. Når Legemet opløstes ved Døden og fordel
tes i Naturens store Kredsløb efter ganske bestemte og
urokkelige Love, syntes der unægtelig kun at blive en
yderst sparsom Plads tilovers for Muligheden af Legemets
Genopståen. Da imidlertid Legemets Opstandelse var be
vidnet i Skriften, gjaldt det om at finde en sådan Udvej
for Forståelsen af Opstandelsens Hvorledes, som ikke stred
mod den fornuftmæssige Naturforståelse. Med den største
Energi viste Oplysningens Forfattere ved Behandlingen af
dette Emne derfor hen til den paulinske Bestemmelse af
det opstandne Legemes Kvalitet som et åndeligt Legeme.
Dette Faktum er da også fremført her som Hovedsagen,
når man behandler Spørgsmålet om Opstandelsen. Hvad vi
lader tilbage i Graven, er det jordiske og materielle Legeme,
den grove, ydre Skal, som stadig omskiftes, så længe vi
bærer den hernede. Dette Legeme skal ikke oprejses, da
det er forgængeligt og tilhører Naturen58). Men det er
heller ikke vort egentlige Legeme. Thi det egentlige Le
geme er et åndeligt Legeme, som også har sin Oprindelse
fra det menneskelige Æg, og dette er et subtilt, himmelsk,
æterisk Legeme og tilmed vort egentlige Legeme. Dette
er det, der skal opstå, og herom er både Fornuft og Skrift
altså enige50).
57) Efter Forf. Rækkefølge: Dan. 12, 2; Es. 26, 19; Hez 37;
Hjob 19, 25, 26; Salme 17, 15; 2 Makk. 7, 9, ligesom Enoks og
Elias’ Bortrykkelse er et Vidnesbyrd om, at de med Legeme
og Sjæl er flyttet over i de retfærdiges Boliger. (Tysk S. 16
og 20; dansk S. 550 f og 553).
58) Tysk S. 45 f, 54 f, 56; dansk S. 559, 570 f; tysk 87; dansk
591.
50) Tysk S. 52 f, 64; dansk S. 569, 581.
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Som bevisende Parallel for Opstandelsens Realitet an
fører han Årstidernes Skiften og Insekternes Forvand
ling60). Ingen som helst skulde anse sådanne Forandrin
ger og Forvandlinger for mulige, og dog foregår de for
vore Øjne. Og er denne Forvandling mulig, så kan vor
Forvandling, slutter Forfatteren, ikke være umulig61). —
Hvor meget denne Argumentation både med Hensyn til
Form og Formål end minder om Butler, er der dog den
Forskel, at Butlers Apologi stadig regner med en Sandsyn
lighedsgrund, Bastholm derimod med noget aldeles givet
og uomtvisteligt. Medens Butler henstiller Opstandelsen
som den højeste Form for probability, vi overhovedet kan
nå, har Bastholm gjort Springet fra Sandsynlighed til Vis
hed. Ligesom vi ikke kan nægte Naturens Forvandling,
omendskønt vi ikke fuldstændig kan begribe den, således
må vi også tro Legemets Opstandelse med al dets UbegTibelighed.
Men Bevisførelsen redder ikke Legemets Opstandelse i
bibelsk Forstand, hvor meget Forfatteren end viser hen til
det nye Legemes åndelige Karakter. Thi dette nye Legeme,
der opstår, er urgeret så meget som Ånd, at det praktisk
kommer til at stå lig Sjælens Udødelighed. Dette vil allerklarest komme for Dagen, hvis man sammenligner
disse Udtalelser om det subtile Legeme, der skal støtte
Tanken om den legemlige Opstandelse, med et Sted i hans
»Philosophiske Breve over Sielens Tilstand efter Legemets
Død« (1790). Thi trods det, at disse Breve kun vil være
en Apologi for Sjælens Udødelighed, uden at Legemets
Opstandelse én eneste Gang er nævnt, møder vi der den
samme Tanke om det subtile Legeme, men som en Støtte
for Tanken om Sjælens Udødelighed62). Der er Hypote
sen om det subtile Legemes Eksistens anvendt for at mulig
gøre Forestillingen om, at Sjælen i den anden Tilværelse
dels kan virke på sine Omgivelser og dels kan modtage
Påvirkninger fra disse. Den samme Tanke er også fremsat
i Skriftet om Jesus som Udødelighedens Lærer (1792).
Der er heller ikke i dette Skrift Tale om Legemets Op6°) Tysk S. 29 f; dansk S. 556 f.
fll) Tysk S. 31; dansk S. 558.
62) Philosoph. Breve S. 46 f.
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standels©, men netop om Sjælens Udødelighed, og dette
subtile Legeme er der anset som en Betingelse for, at
Sjælen kan fortsætte sit Liv og sin Virksomhed i den an
den Verden63).

Således må da Tanken om Legemets Opstandelse ses
som et rudimentært dogmatisk Element. Det er bibeholdt
i dette tidlige Skrift af Bastholm, dels under Påvirkning
af de nytestamentlige Udtryk, dels for at akkommoder©
sig efter de gængse Forestillinger, men med Oplysningens
almindelige dogmatiske Uklarhed og Indifferentisme over
for klare dogmatiske Begrebsbestemmelser slået i Hart
korn med Antikkens Udødelighedstro. Den paulinske
Forestilling om det åndelige Legem© er ganske af sig selv
gledet over i den fornuftmæssige, naturvidenskabelig uan
gribelige og populær anskuelige Idé om en legemløs Ånde
lighed64).
Skriftet synes først at have vakt Opmærksomhed, da
63) Jesus Christus, Udødelighedens Lærer S. 2.
64) Når Steffens fortæller (Was ich erlebte, Breslau 1840, II,
175 f), at han i en Prædiken har hørt Bastholm føre en meget
søgt Apologi for Opstandelsen ud fra en Beregning over, hvor
stor en Plads alle Jordens Millioner ved Dommen vilde optage
på denne Klode, og at Resultatet blev et meget gunstigt for
Opstandelsens Mulighed, således at man i hvert Fald ikke ud
fra kvantitative Beregninger kunde nægte den, er det i Op
lysningens kirkelige Forkyndelse noget ganske enestående.
Emnets Behandling må betragtes som en Akkommodation i
apologetisk Øjemed overfor sådanne naturalistiske Angreb,
som med en Benægtelse af Legemets Opstandelse også vilde
nægte Muligheden af en Tilværelse ud over Døden. Prædike
nen er sikkert ligeså apologetisk tidsbestemt i sin Hensigt
som dogmatisk utilregnelig efter sit Indhold. Den svarer nær
mest til hans ligeså naive Apologi i det her behandlede Skrift
for Opstandelsen, selv ud fra den Tanke, at man æder hinan
den. (Tysk S. 72 f; dansk 579). At den af Steffens omtalte
Prædiken ikke er bevaret, tyder iøvrigt heller ikke på, at
Bastholm har regnet den blandt sine bedste Produkter. Stef
fens kunde både se det skæve og latterlige i Bastholms hånd
gribelige Fremstilling og undrede sig over, at den ellers for
sin fornuftige Klarhed og Foredragets åndelige Horisont så
velkendte Bastholm kunde præstere noget sådant. Men på
den anden Side vakte Prædikenen også hans Uro og gav ham
Stødet i Retning af en Enhedsanskuelse af Forholdet mellem
Ånd og Natur. (Den danske Udgave af »Was ich erlebte«, 1840,
II, 157, har den meningsforstyrrende Fejl, at Bastholm vilde
demonstrere, at der ikke på den yderste Dag vil være Plads
på Jorden til alle disse Sjæle).
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det blev oversat fra Tysk af H. I. Birch. Den Ros, det da
indbragte sin Forfatter, var et Udtryk for den almindelige
Beundring, man allerede nu nærede overfor ham65).
1774 forøgedes Familien med en Søn, der opkaldtes ef
ter Bedstefaderen Hans™}, og samme År opnåede Bastholm
den teologiske Doktorgrad for sin Afhandling: »De consensu sanæ rationis et sacræ scripturæ in doctrina de
civitate dei invisibili^1}.
Allerede Titlen angiver det wolffiske Systems Gennem
førelse overfor Læren om Guds himmelske Stat og dens
Indbyggere. Hans Metode er den, at han Skridt for Skridt
påviser, hvor langt vi ad Fornuftslutningernes Vej kan
gå, og hvor Åbenbaringen så må træde supplerende til, alt
så den åbenbarede Teologi som et Supplement til og en
Bekræftelse af den naturlige. Han konstaterer, at der gi
ves en himmelsk Stat med såvel gode som onde Elementer.
Ved Fornuften bestyrkes vi i Troen på, at disse overjor
diske Væsener findes; vi har Beretninger om deres Åben
barelser, men bør være forsigtige overfor disse Beretnin
ger; vi bør hverken nægte alt eller tro alt; men allerede de
gamle talte om Mellemvæsener mellem den udødelige
65) Skriftet kom på Dansk som et Appendix til »Aandelige
Taler« (1777), som blev meget vel modtaget. »Vældig som
Manden Bastholm, opstod sielden en Taler i Norden, saa
dømme alle Fornuftige og Retskafne, saa ville vi ogsaa døm
me«. (Alm. dansk Bibi. 1778, Hefte 3,102 ff). — »Hans Prædikener
adskiller sig himmelvidt fra Slendriansprædikenerne. Ingen
iblandt danske gejstlige Talere har forenet saa mange Fuld
kommenheder i sine Taler«, (Lærde E. 1778, Nr. 9). Ligeså
rosende er Krit. Tilskuer 1778, Nr. 37.
66) Født 21. Aug., døbt 29. Aug. (Selvb. 27 og Citadellets
Kirkebog L. A.).
07) I Anledning af Arveprindsens Bryllup med Sophie Friederike blev der afholdt Doktorpromotion. Bastholm fik sær
lig kgl. Tilladelse til at blive promoveret (kgl. Resolut, af 13.
Okt. R. A.), da Fundatsens 49. Artikel bestemte, at til Doktor
graden kunde kun stedes Biskopper, teol. Prof. og Lectores,
Stiftsprovster og Sognepræster ved Stifternes Hovedkirker.
Jvf. Selvb. 28, Kh. S. 4. R., II, 371 f. Teol. Fak. Kopibog 1385 ff
(U. A., U. B.). Foruden ham havde Præsten ved Trin. Kirke
Schønheyder meldt sig for at få Graden konfereret. Bi
skop Hagerup (Christiania) konfererede. En Karakteristik af
denne er givet af Lars Smith i et Brev til Bulow: »Af Geheimeraad Johan v. Biilows Papirer« udg. v. Daae (Chria. 1864)
191, jvf. 224—226, 230 f. Jvf. Acta academica 1774.
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Gud og den dødelige Menneskeslægt68). Skriftet indehol
der en konservativ Stilling til Jesu Udsagn om de himmel
ske Væseners Eksistens og til Tanken om Besættelser69).
Han indfletter det nye Verdensbillede i de gamle Formule^
ringer70) og betoner afgørende den menneskelige Frihed
såvel overfor Guds Nåde som overfor Djævelens Indsky
delser71).
Afhandlingen er et Skolearbejde, skrevet på let flyden
de, om ikke grammatisk ulasteligt Latin. Den viser tyde
ligt den mystiske Åre, der med Hang til subtile Spekula
tioner, trods alt lå på Bunden af Oplysningen.
Med dette Arbejde er Bastholms latinske Forfatterskab,
der udelukkende var skabt i akademisk Øjemed, afslut
tet. I hans latinske Skrifter er der intet »radikalt«, og det
er en Misforståelse at tro, at han skrev på Latin for at
skjule sine frisindede Tendenser for Lægfolk72).
Fra 1775 foreligger en trykt Tale: »Die Religion Jesu«,
en kort, homiletisk Oversigt over Troslærens Indhold73).
Det er naturligvis den gamle Dogmatik, vi møder, men
han betoner energisk den Betingelse, der kræves fra vor
Side, en aktiv Tro, der skabes og opholdes ved Guds Nådes
Bistand. Der er i Fremstillingen ingen Overvurdering af
Fornuften; den ligger under for Lidenskabernes Åg. Vi er
kender det gode, og dog frygter vi for det. Vi ser det onde
med alle dets ulyksalige Følger, og dog elsker vi det.
Derpå fulgte det berømte Skrift på over 400 Sider: »Den
geistlige Talekonst«, dediceret til Arveprinds Frederik.
I vor Tid er dette Skrift det eneste, der for større Kred
se har bevaret Bastholms Navn, ganske vist kun gennem
et enkelt Uddrag, der stadig optrykkes i danske Læsebø
ger og Literaturudvalg, og som kaster et vist latterligt
Skær over Forfatteren og hans Opgave74). Berettigelsen for
68) 12 f.
**) 28, 107.
™) 36.
71) 106.
72) Således fremstillet i Aktors Indlæg i Arboe-Rasmussen
Sagen: Højesteretsdommen i A.-R. Sagen. 1916, 140.
73) Findes genoptrykt i »Geistliche Reden« 1781, 493 f. Over
sat og udgivet i Odense 1780. Jvf. Danm. lit. Prog., I, 1781,
136 f.
-

74) Kap. 40, særlig S. 323 f.
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de Råd og Anvisninger, Bastholm giver, og for hele det
Mål, han har med sin Bog, kan kun erkendes ud fra Ti
dens Baggrund.
Holberg yndede ikke Retorikken, som han anså som et
Tegn på Dekadence75), men han fandt, at da Prsesterne
skulde prædike, måtte de lægge sig efter den Kunst. Det
var dog hans Mening, at de fleste gjorde det for sent. Når
de skulde til at prædike, opdagede de, at de var Lærlinge
i den eneste Kunst, de skulde øve76). Studenterne havde
ikke stort Begreb om de formale og reale Krav, der kunde
stilles til en Prædiken, og fra Fakultetet fik de ingen Vej
ledning deri77). De fleste Præster, navnlig på Landet, har
sikkert leveret en Mellemting mellem en Sammenkæd
ning af en Række Skriftsteder og en Slags jævn Fortolk
ning dertil, en såkaldt Konkordansprædiken78). Hvor der
endnu var Eftervirkninger af Pietismen, kunde man træffe
de af E. Pontoppidan så stærkt angrebne indviklede Dispo
sitionsprædikener med Divisioner og Subdividionef79).
Den demonstrative, tematiske Prædikemåde, der skyldtes
Påvirkning fra wolffisk Filosofi, var der allerede 1755
blevet advaret imod8Q). Og ingen af disse Forkyndelsesmåder lagde særlig Vægt på Sproget. Når derfor Mænd
som Gramer og Balth. Munter forenede en varm og ind
trængende Veltalenhed, bag hvilken Tilhørerne mente at
kunne mærke det personligt tænkte og følte, med Orden
og Overskuelighed i Foredraget, ansås det som noget usæd
vanligt og nyt81). Gennem den wolffiske Filosofi var der
75) Mor. Tanker 57 f.
76) Levned 239.
77) Balle lyser i sine »Gudelige Taler« (Aalborg 1772) efter
et Hjælpemiddel i Modersmålet i den gejstlige Veltalenhed.
(Forordet).
78) Balle tog Afstand fra Konkordanspræd. Indledn. til
Forelæsn. 53 f.
79) Pont. Collegium pastorale practicum 187. Jvf. hans Theatrum Daniæ veteris et modemae 1730, II, 138.
®°) Koch: Oplysningstiden 22 f.
81) Tager vi en Mand som Munter, som er typisk for sin Tid
og Bastholms Forgænger som Københavns mest søgte Præst, er
hans Styrke de klare Distinktioner og den rolige Fremstilling.
Han er supranat. Apologet (Predigten IV, 437; VI, 273) og be
toner både den objektive Forsoningslære og Genkærligheden,
Kristi Gerning må vække hos os (Pred. I, 326, 331; III, 36; V,
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stillet det Krav til Kirken, at den måtte forny sin For
kyndelses Indhold på en sådan Måde, at det kunde passe
for Datidens dannede, og den Overgangsteologi, vi står
overfor ca. 1770, er helt igennem mere eller mindre på
virket af Wolff. Og under Påvirkning af en almindelig,
europæisk Åndstrømning var Sansen vakt for en ny Form,
der udtrykte sig i sirlige Vendinger og blomstrende Bil
leder. Det nøjsomme og krigeriske svejtsiske Bondefolk,
der levede på Baggrund af sine store patriotiske Fortids
minder og mellem en vild og storladen Natur, inspirerede
Montesquieu til at tale om Sammenhængen mellem Fjælde
og Frihed og afgav Udgangspunktet for en stærk Natur
dyrkelse og Naturdigtning (Zuricher’en Salomon Gessner
og Haller). Dertil kom en Påvirkning fra England, en For
ening af elegisk Sentimentalitet og Fortidens Heltesagn, af
det følsomme og det storladne, en nyvakt, begejstret In
teresse for Hamlet og Ossian. Naturvidenskab og Maler
kunst støtter Naturinteressen; Digterne botaniserer, og
Malerne gengiver Heroismen i en Slags bildende Poesi på
Lærredet. Yndlingsforfatterne er Young med hans Natitetanker (1742)82), Richardson og Sterne. Fra fransk Side
støttes Naturpåvirkningen naturligvis på det stærkeste af
Rousseau. Og endelig virkede fra tysk Side Moralpæda
gogen ex professo Gellert83), Klopstock, den unge Goethe
med Werther, Jacobi, Lessing og Herder. Hos os fik navnlig
den tyske Påvirkning den største Betydning, hovedsagelig
gennem den tyske Kreds, der samledes i København om
den religiøst frisindede ældre Bernstorff84). De betydelig
ste Navne, der virker for Smagen og optræder som Kunst294). Den etiske Application er meget stærk (Pred. II, 358; V,
113, 319), Troen må være aktiv, og Religionen må føre til Dyd
(Pred. II, 290; IV, 449); derimod er hans Kirkebegreb Datidens
alm. svage (Pred. III, 389).
82) Jvf. Gellerts Beundring for Y. og Advarsel mod hans
Stil: Mor. Forelæsn. I (2. Opl.), 240. På Dansk kom Natte tan
kerne 1767 (Helsingør) og ved Lodde i 1783 og fik en stor
mende Modtagelse. Jvf. Friis: Bernstorff. og Danm. I, 415. Bern.
Pap. I, 190 f. Lærde E. 1783, Nr. 48. Spectatorliteraturens be
rømte Ugeskrifter fik social Betydning ved at være de første,
der åbnede Blikket for Trediestands Ret. Gran: Rousseau:
II, 168.
83) Jvf. Jerusalems Betracht. I, 2. Opl., 214.
84) Friis: Bernstorff. og Danm. I, 214, 224.
11
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dommere, var den fra Tyskland overforgudede og også her
tilbed te Klopstock85), indkaldt 1751, I. A. Cramer86), der
fra 1758—61 efter Steeles og Addisons engelske Ugeskriftsforbilleder udgav »Der nordische Aufseher«, en betydelig
Støtte for den literære Kritik87), I. H. Schlegel, Niebuhr,
Oeder, Kratzenstein og Gerstenberg (i Lyngby)88). I Gessners Idyller (1756) anskuedes Antikkens Gudeverden som
levende i en gennem udtryksfulde Adjektiver følsomt op
fattet Frinatur. Den almindelige Stemning var præget af
de store Følelser, af Sentimentalitet og drømmende
Ulegemlighed, Goethes Werther gav fra Efteråret 1774 en
almindelig Wertherfeber med Selvmordstanker89); man
finder hos den tilbedte Lotte-Træk00), men som oftest føles
Elskoven ubesvaret og forbuden, og Kirkegården er da
Stedet, hvor man sværmer under Beskuelse af Månen og
Lytten til Høstvinden, som skal aftvinge Tårer. Smerten
nager i den tomme Barm, og kun i glade Øjeblikke lytter
man til de rislende Kilder og' hører de forelskede Zephyrer.
Beslægtet med disse Følelser er den Stemning, der
giver sig Udslag i Hyrdeliteraturen, som skyldes Klop
stock. Man sværmer i Hytter og taler om himmelske og
85) Adolf Langguth: Esmarch und der Göttinger Dichter
bund 1903, 40, 57, jvf. 321 f. A. D. Jørgensen: Zoega 1881, 17.
Reventlowske Pap. III, S. XVI. Steffens: Was ich erlebte I,
215. Friderike Brun: Erindr. 50, 117. Bobé: Friderike B. XIII.
86) A. W. Cramer: Haus-Chronik (Hamburg 1822), 28, 33 f.
Bern. Pap. I, 213. Nyt teol. Bibi. XX, 252. Schröck: Kirchenge
schichte VIII, 178; Frid. Brun: Erindr. 8.
87) Phoebe Mary Luehrs: Der nordische Aufseher (Heidel
berg 1909) 66, 139. Frantz Mucker: Klopstock 1888, 258 f, 271,
329. Hettner: Gesch. d. deutschen Literatur im 18. Jahrh., III,
1; 332 f, 341, 111,2; 437.
88) Om G. og hans Betydning for Ewald, A. D. Jørgensen:
Ewald 71 f. Levned og Meninger v. Bobé 295, 319. Goethe kaldeir G. et skønt, men bizart Talent: Dichtung u. Wahrheit 7.
Bog (Jubelæumsudgaven, Bind 23, S. 67). Endelig kunde man
også nævne Basedow i Sorø. — Om Kredsen i det hele: Rev.
Pap., III, S. XII. N. M. Petersen: Bidrag til d. danske Lit., 2.
Opi., V, 18 f.
89) Kgl. KO. af 9. Sept. 1776 forbød Werthers Oversættelse
til Dansk.
") Jvf. Rahbeks Ungdomskærlighed i Mern. og Breve,
XV, 14.
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©vige Hytter. Man græder med hinanden og kysser i høje
ste Glæde Træerne91).

Det var intet Under, om mange af denne elegiske FørRomantiks Tilbedere i deres Drømmerier blev fremmede
for Livets Alvor og Virkelighed. I deres Breve og i deres
Løfter gav de mere, end de kunde stå ved. De blev som
skilt i to: ét Væsen, når de drømte, skrev og digtede, og
et andet, når de endelig handlede92). Når da det ydre og
indre kirkelige Liv blev draget med ind i denne store Kul
turstrømning, og den kirkelige Forkyndelse også måtte
blive præget af Følsomhed, kommer den wolffiske Filosofis
Indoptagelse i Forkyndelsen og Andagtsliteraturen også
her til sin Ret, da den fornuftmæssige, logiske Demonstra
tion reddede det kirkelige Liv og dets Ytringer fra at
svømme ud i den rene Følsomhed.
Samtidig med, at disse Åndsstrømninger skyllede ind
over os, var der foregået en Udvikling i det danske Sprog,
som overhovedet muliggjorde denne Påvirkning fra Ud
landet.
Det danske Sprog, vi finder hos Holberg i hans Kome
dier, er Datidens Talesprog på Gader og Strøeder, i Stuer
og Sale, Mand og Mand imellem. Hos Holberg er der
skabt en Harmoni mellem Indhold og Form, mellem Stof
og Stil. De rudimentære Rester i Gammeldansk er fjernet,
og hvor Sproget manglede Udtryk for hans Tanker, bruger
han fremmede Ord. En ren dansk Prosa var det hans Ef
terkommere forbeholdt at uddanne. Den Efter-Holbergske
Tid lagde efter fransk Mønster i stigende Grad Vægt på
det afslebne og værdige. Den retoriske Prosa optager en
Række Talefigurer, hvorpå f. Eks. Ewald bygger. Allerede
hos Eilschow er Fremmedordene erstattet med selvdan
nede filosofiske Kunstord, og gennem Sneedorf og Jacob
Baden gøres Stilen let og levende. Gennem Sneedorfs
»Den patriotiske Tilskuer« (1761—1763) blev der dannet
et nyt Grundlag for det danske Skriftsprog93), om end
ei) Mem. og Breve, XV, 27, 29.
92) Jvf. Rosings Bekendelse: Han har altid måttet lade sig
drive hid og did af Vind og Strøm. Mem. og Breve, XV, 104.
03) I samme Retning virkede også Smagsofficinet: »Sel
skabet til de skønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse«.
Jvf. Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus, II, 201.
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endnu noget påvirket af Fransk. Men en ren dansk Prosa
blev skabt af Ewald, Thårup, den engelsk påvirkede Tullin, 0. H. Guldborg og Schytte, og navnlig fik den varmt
nationale Kreds i Sorø, hvortil også Sneedorf hørte, fra
1750 og de følgende 10—15 År en overordentlig stor Be
tydning for det danske Sprogs Udvikling; thi her blev det
latinske Sprogs Eneherredømme i Forelæsningerne tid
ligere brudt end ved Universitetet i København04). Når
Sprogets Brydning faktisk er til Ende med Ewald05), fore
lå der altså for Bastholm ved hans Fremtræden som smags
angivende Prædikant et udarbejdet Sprog, af hvilket der
både kunde dannes en korrekt og smagfuld Prosa, og som
samtidig kunde give Udtryk for de højeste Følelser. Var
de ydre Forhold således meget gunstige for en ny kirkelig
Kultur, var der samtidig skabt en kritisk Smag, en æste
tisk Norm, der vurderede sit Materiale på en ganske anden
og langt skarpere Måde end før.
Den nye Kulturs æstetiske Krav mødte også Kirken, og
denne kunde ikke sidde disse Krav overhørig, hvis den ikke
vilde miste enhver Indflydelse på sin Samtid06). Bastholm
havde tidlig følt sine Interesser draget mod Retorikkens
Kunst. Allerede inden sin Afrejse til Smyrna havde han
studeret Forkyndelsens formelle Side. I sit Exil i Smyrna
havde han både fået Lejlighed til gennem pastorale Stu
dier over Oldtidens Talere og over fransk og tysk For
kyndelse07) at uddanne sig som Teoretiker, og gennem sin
ugentlige Praksis samme Steds havde han kunnet fuld
kommengøre sig som Praktiker. Hvad vi derfor møder i
hans Talekunst er ikke blot Udtryk for hans eget person
lige Mål, men frem for alt et Kompendium af den inter94) Jvf. Fr. Buli: Fra Holberg til Nord. Brun 179 f. N. M.
Petersen: Anf. S., V, 89 f.
95) Om E.s Sprog og dets Påvirkning fra Klopstock: A. D.
Jørgensen: Johs. Ewald, 188; 192.
96) Allerede fra 1769 blev der udgivet Oversættelser af Op
lysningens fremragende Prædikanter: Tillotson, Masilion,
Saurin, Mosheim, Spalding o. a. Jvf. Adresseav. krit. Journal
1769, Nr. 2. Den danske Tilskuer 1791, Nr. 11, 77 f.
97) Den engelske Påvirkning er tilbagetrædende, kun Til
lotson repræsenterer den eng. Forkyndelse. Om den franske
Prædikekunst: Fr. Nielsen: Kirkehist., II, 2, v. Ammundsen
732 f. Jvf. Fallesen: Teol. Månedsskrift 1803, II, 259 f.
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europæiske, sækulariserede Oplysnings æstetiske Krav om
plantet på kirkelig Grund.
Der er imidlertid også en ganske anden Side, man må
være opmærksom på, når man vil forstå de Påvirkninger,
Bastholm har stået under Indflydelse af.
Det almindelige Krav om Naturlighed i Tale og Ud
tryk rejstes også til den sceniske Kunst og dens Fremstil
ling af Livet gennem Teaterkritikken, hvis Førstemand i
Danmark var Juristen Peder Rosenstand Goiske98). I sin
»Dramatiske Journal«, I—II, (1771—72)") rejste han det
stærkeste Krav om Naturlighed i Recitation og Replik, og
hvor han fandt den, enten i Poesi eller Prosa, roste han
den100). Han vil en ren og naturlig Deklamation; det dan
ske Sprog er for ham det ædle og naturlige Sprog101); der
for betyder Holberg, »den gode Smags Fader i vort Fædre
land«102), og hans Sprog så meget, fordi det er fuldt af
Natur og det sande borgerlige103). Peder Goiske var Bast
holms Svoger, og utvivlsomt har de haft en gensidig Ind
flydelse på hinandens Domme, selv om Bastholm som den
ældre og mest belæste i de Emner, der angik Deklama
tion og Talekunst, har været den førende og inspirerende
for Svogeren. At de hyppigt har været sammen og drøftet
disse for dem begge så nærliggende Emner, finder jeg be
kræftet af Rahbek, når han fortæller, at han gerne gik
med daværende Auditør Goiske ud til hans Svoger Bastholm i Kastellet, »hos hvem han (nemlig Goiske) sædvan
lig om Aftenen var«, og Rahbek regner det for en sjælden
Nydelse, han sætter megen Pris på104).
e8) Født 1752, død 1803. Ved Bevilling af 14. Maj 1783 fik
han som Overauditør Tilladelse til at være Højesteretssagfører
(R. A.). Om ham som Advokat og hans Familieforhold Behrens
Udgave: Supp. Hefte 3, 1919, LXXIII og LXXXIII; det kan til
føjes, at han v. kgl. Bevilling af 20. Jan. 1786 fik Lov til at
sidde i uskiftet Bo. ((R. A.).
") Påny udgivet af Carl Behrens 1915—19.
10(>) Dette Krav er Nerven i hver Recension, særligt træder
det frem, I, 24, 80, 93 f, 161, 184, 193, 224, 255, 283, 287, 337, II,
17, 29, 47, 86, 129 f, 155, 196 (efter Originaludgaven).
101) I, 129.
102) I, 259.
103) I, 144.
104) Rahbek: Erindringer, I, 1824, 226. — Utvivlsomt kan
man høre en Genklang af deres Enighed, når Goiske roser
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De havde begge, Bastholm og Goiske, det tilfælles, ikke
at være banebrydende Ånder i egentlig Forstand, men at
være de første, der i deres Land og på beslægtede Felter
fremsatte Udlandets nye Tanker. Og ligesom Goiske ved
sin skarpe Pen var en Rædsel for Skuespillerne, og dog
virkede inciterende på de dygtigste, således fældede Bast
holm den gamle bibelsk-dogmatiske Forkyndelse og blev
den, der i den gejstlige Retoriks Historie begyndte et nyt
Afsnit.
I Bastholms »Talekunst« gør tre Momenter sig gæl
dende, et individuelt, et socialt og et æstetisk. Af disse
tre er det sidste det stærkeste. Men alle tre er skabt ud
fra Hensynet til Tilhørerne, om hvem alt skal dreje sig.
Selv om det er vidtforskellige Mennesker, der samles un
der en Prædikestol, må de alle gå derfra med Udbytte;
Prædikanten må kunne give hver enkelt af dem netop det,
der passer for ham. Da Kravene og Trangen hos de en
kelte er mangeartet og forskellig, må Taleren være al
sidig udrustet. Han må virke ved Forstand, Vittighed, Ind
bildningskraft, Beviser, Bevæggrunde, Lokkelser, Trusler,
Formaninger og Bebrejdelser105); han må, hvad der for
Bastholm er Idealet, kunne overbevise, røre og behage. Alt
for den enkelte Tilhørers Skyld. Det værste, der kunde
ske, var, at Tilhørerne kedede sig — just ikke over Ind
holdet — men over Talens Form. »Sandheden bliver os
det ægte Drama, men er apatisk overfor Syngestykker, som er
velbesøgt, og Bastholm finder, at en Opera virker unaturligt
(Behrens: Supp. Hefte 3, XLI, jvf. Talek, 215. »Derfor er det,
at en Opera saa sielden behager, naar man seer videre end
til Musiken, man føler noget Unaturligt deri, at en Samtale
skal gaae efter Takten, og endnu unaturligere er det, at
hæftigere Lidenskaber skulle udgyde sig i konstlede Triller«).
Hvor mange rigtigt opfattede og kloge Domme Goiske fæl
der f. Eks. over Holbergs Stykker, er hans Vurdering af Tartuffe præget af det filistrøse. Han er bange for Fremstillingens
skadelige Følger. Ganske tilsvarende vil Bastholm afværge, at
Prædikanten taler om Laster, da Tilhørerne ellers kunde få
Lyst til at prøve dem. Baggrunden herfor er hverken den
førstes Præsteafstamning eller den andens pietistiske Ung
domspåvirkning, som skulde skabe en religiøs Forargelse ved
sådanne Emners Fremstilling, men langt snarere Erkendel
sen af den katolske Kirkes ofte i etisk Henseende nedbrydende
Skriftemålspraksis.
105) S. 139.
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ofte vigtig eller ligegyldig, eftersom den Dragt er, i hvil
ken den fremstiller sig«106). Tilhørerne skal netop i den
Grad spændes ved Fremstillingen, at de vil længes efter
at faa at vide, hvad der kommer efter107).
Ligesom der altså må tages Hensyn til de enkeltes In
dividualitet og Alder, således må Talen også afpasses efter
de enkeltes Uddannelse og Stand. Til Almuen bør der
tales som til den, der fra Barnsben har arbejdet mere med
Legemet end med Sjælen, og til Folk i Hovedstaden som
til dem, blandt hvilke nogle tvivler om en og anden af
Kirkens Lærdomme108). Hoffet må have en anden Stil og
andre Gebærder end Landsbyen109). Lovtalen må have
en anden Form end den Tale, hvis Indhold er Troens Lær
domme. Lovtalen over Fyrsten må være forskellig fra
Lovtalen over Bonden. Den Udtale, der kan lyde godt i
Jylland, på Fyen eller i Norge, lyder skurrende på den
københavnske Prædikestol, fordi den er provinsiel og der
for bør aflægges110).
I æstetisk Henseende stiller han først en Række Krav
til Taleren, hans Person, Gebærder og Fysik. Disse Krav
går alle ud på, at der mellem det talte og den talende, mel
lem Indhold og Form, må være en sådan Konformitet, at
ingen stødes af Taleren. Denne må være ligeså omhygge
lig for den Måde, han vil sige Sandheden på, som for
Sandheden selv111). Taleren må være som den store Maler,
der med bred Pensel og dybt Perspektiv levende skildrer
Himmelens Herligheder og Helvedes Rædsler således, at
disse står Tilhørerne levende for Øje og virker sandhedsover
bevisende112). At det etiske Krav herved bliver heteronomt
106) S. 276.
107) S. 25, 58.
108) S. 80 f.
109) De Gebærder, der passer sig vel i Landsbykirken, vilde
være usømmelige og anses for en Frækhed ved Hoffet; de
Gebærder, som er fortræffelige i Italien, vilde være tålelige i
Frankrig, men latterlige i Danmark; det kolde Blod, som
løber i danske Årer, kan ikke sympatisere med Italienerens
og Franzosens hede Foredrag, S. 330.
110) S. 277, 306 f.
111) 202.
112) 106. Bastholm lægger her stor Vægt på, hvad kan kal
der »Sindslidelserne«, d. v. s. en potenseret Følelse af Glæde,
Bedrøvelse, Håb, Kærlighed, Had, Forundring, Foragt, Med-
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har for ham mindre at sige, blot Talen bliver effekt
fuld113). I Talerens Stemme må Musikkens Toner finde et
bølgende og skiftende Udtryk for de forskellige Stemnin
ger. Hver Lidenskab har sine Toner, og der må være en
Lighed mellem Ordenes forskellige Klang og de Tanker,
der udtrykkes114). Heftighed bryder ud i stærke, hastige,
rå og afbrudte Toner; behagelige Lidenskaber derimod i
harmoniske Toner, som ånder Liv og Munterhed. Hver
Lidenskab må altså tale sit Sprog115). De nærmere udvik
lede Regler for Talerens Mimik, ligesom Henvisninger til
at øve sig foran et Spejl eller lægge Mærke til de bedst
begavede Taleres Gebærder, blev fuldtud billiget af Da
tdi ens Æstetik. At Reglerne strejfede det unaturlige og
ofte det halvt komiske, derfor havde man intet Blik.
Det første Krav, der må stilles til Talen, er, at den
skal være kort; men på den anden Side ikke så kort, at
den bliver en Hindring for Tydeligheden116). Den må i
alle sine enkelte Dele såvel som i Helhedsanlægget være så
ledes anlagt, at den gør Indtryk på Tilhørerne. Det gør
f. Eks. større Indtryk at sige: en fremvæltende Strøm, en
slyngende Bæk, et breddeløst Hav end at bruge så almin
delige Udtryk som en stærk Strøm eller en klar Bæk117).
Idealet af en Taler er den, som i Valget af sine Ord er rig
og gavmild, men ikke ødsel og overdådig118). Tidens pæ
dagogiske Sans træder frem, når han råder Taleren til at
udvide sit Emne noget mere end det netop stricte er nød
vendigt for at udtrykke sin Mening; han kan fremstille
lidenhed og Undseelse. Disse Affekter betegnes hos Gellert
som en mægtig Forhindring for Visdom og Dyd: Mor. Fore
læsn. I (anden Del) 1778, 197.
113) Med Beundring fortæller han om en fransk Taler, han
selv havde hørt, og hvis Emne var Bømetugt. Ved Slutningen af
hans Tale, der både karakteriseres som indtrængende og hen
rivende, skildrede han alle de ulyksalige Følger, en forsømt
Opdragelse slæber med sig — pludselig bryder han af og
bliver i samme Øjeblik bleg som et Lig! Talerens Skræk ind
jog B. en sådan Gysen, at han ikke selv var i Tvivl om, at
han så lige så bleg og bestyrtet ud som den store Taler.
S. 321.
“*) 254, 285.
115) S. 284—285.

116) S. 256, 258.
117) S. 265.
118) S. 273.
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den samme Ting mere end. én Gang under forskellige
Skikkelser; han kan sige det samme, uden at det dog i
alle Henseender nøjagtigt er det samme; derved indskærpes
i Tilhørernes Bevidsthed sådanne Ting, som første Gang
løb dem forbi119).

I hans Bedømmelse af Spørgsmålet om Fremmedords
Brug viser der sig et meget sundt Judicium. At forskrive
udenlandske Varer, siger han, når man har dem lige så
gode i Landet, er ikke patriotisk. Men på den anden Side
bør man ikke udstøde et gammelt Ord, som har fået Hævd
i Sproget, til Fordel for et nyt og for de fleste uforståeligt.
Jalousi og Materie er fremmede Ord, åbrysottig og Emne
er danske, men for den gemene Mand er hine danske, men
disse arabiske120).
Til det Emne, Taleren har valgt, må hans Stil svare.
Da Forstandens Overbevisninger kræver mere Kulde, men
Hjertets Overtalelser mere Varme, bliver de moralske
Taler påny præfererede, da disse fordrer en mere levende
Stil, medens de dogmatiske Betragtninger forlanger en
mere tør Stil121). Men i al Almindelighed gælder det om
en Tale, at den må være prydet med stærke Udtryk, hur
tige Sving, rørende Vendinger, levende Billeder — alt
sammen Frugterne af en vel anvendt Talekunst122). Men
Taleren må lade disse Momenter glide over i hinanden,
hurtig og let; han må ikke — for ikke at trætte Tilhørerne
— spille for længe på nogen af dem; i så Tilfælde trættes
Tilhørerne, og Talen er værdiløs. De mange fængslende
og farverige, men stedse skiftende Småting skal gruppere
sig uden om den klare Disposition og tjene til både at
fængsle Taleren selv og Tilhørerne, der som alle Menne
sker elsker Forskellighed123), en Trang, som i og for sig
er ganske berettiget. »En Mad, i hvilken alle Urteboders
Kryderier uden Forskel er sammenblandede, vil foraarsage Væmmelse«124).
Den Stil, Taleren vælger til at fremføre sit Emne i, må
119)
12ft)
121)
122)
*23)
124)

S.
S.
S.
S.
S.
S.

273.
270 f.
275.
203.
207.
206.
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være valgt med stor Smag. Den må være høj, og dog må
den ikke gå på Stylter. Den skal være grundig, og dog
må den ikke gå over Hovedet på Tilhørerne. Hvad nytter
den skønneste Flod af Veltalenhed, når den flyder hen
over deres Hoveder, for hvem den var beregnet?125) Men
skal Taleren således nedlade sig til Folket, må han på
den anden Side passe på at undgå en pøbelagtig Stil, hvor
ved Taleren bliver latterlig og væmmelig126).
Det har gennemgående været en af Forfatterens Hoved
bestræbelser at gøre sine Læsere klart, at de måtte regne
med deres Tilhørere som ganske jævne Mennesker, der
var udstyret med en almindelig sund Forstand. Derfor
skal der tales til dem i et sådant Sprog og med sådanne
Billeder fra det dem bedst kendte daglige Liv, at de kan
følge med og forstå de himmelske Sandheder. Taler man
derimod til dem om Metafysikken og beviser Guds Til
værelse af Tingenes Nødvendighed eller det fuldkomne
Væsens absolutte Nødvendighed, forskrækker man Til
hørerne og får dem til at gabe127). Overfor sådanne Til
hørere må alle Abstraktioner undgås, og Lærdommene må
fremstilles med en kort og koncis Bevisførelse. Skal man
således for Eksempel bevise Retfærdiggørelsen ved Kri
stus, går man i den første Sætning ud fra, at Mennesket
er fordærvet og er en Overtræder af Herrens Love; den
næste Sætning lyder, at Kristus har forsonet os med den
fortørnede Gud, og deraf drages som en Slutning den
Lærdom, som skulde bevises, nemlig, at Mennesket kun
retfærdiggøres ved Kristus128). Men når Forfatteren kræ
ver, at Taleren, selv overfor de jævneste Tilhørere, må
være omhyggelig med sin Form og konsekvent i Udnyttel
sen af de Billeder, han vælger for at oplyse Sandhederne,
skyldes det ikke alene, at Forfatteren ønsker Præstestan
den opdraget, men også de jævne Tilhøreres Smag kulti
veret og oplyst129).
«s) s. 281.
12«) s. 281.
i27) s. 97.
i2«) S. 91; jvf. 106.
i29) p. Eks. i Valget af et enkelt Billede, som Taleren be
nytter, når han er gået for vidt i Betragtninger, som går over
den menneskelige Forstand, og han afbryder sig selv med

Overensstemmelsen mellem Fornuft og Åbenbaring. 173

Hvad Talens Indhold angår, kræver han først og frem
mest en klar Disposition og en logisk Argumentation. Til
hørerne må ikke fatte Mistanke om, at den kristne Lære
skulde stå på svage Fødder; dette gælder såvel, når Tale
ren forsvarer Læren, som når han gendriver Indvendin
gerne mod den. Idealet vil være at vise Tilhørerne Over
ensstemmelsen mellem Fornuft og Åbenbaring, hvis Sand
heder aldrig kan stride mod hinanden130). Såvel Fornuf
tens som Åbenbaringens Argumenter bør tages i Brug;
thi de er som to Lys, der frembringer større Klarhed end
et alene. Dog bør Taleren vogte sig for at være lærd eller
docere på Prædikestolen. Tilhørerne kommer ikke for at
studere, men for at opbygges; de vil ikke være Professorer,
men er fornøjet med at blive Kristne. Det højeste, Til
hørerne kan lære af en lærd Taler, er, at han har en større
Bogsamling end de131).
Man kan ikke nægte, at dette Skrift nærer de bedste
Intentioner, og at store Dele af dets Påmindelser har deres
Berettigelse i Samtiden. Ikke alene krævede han Orden og
Sammenhæng i Talen, men han gav også berettigede Ad
varsler mod en Smagløshed i Valget af Lignelser, der
kunde udarte til Plathed, og som virkelig har haft en
Adresse til Samtidens Forkyndelse. Man kan således ikke
begynde at tale om det babylonske Tårn for derefter at gå
over til Kristi Mirakler på de stumme432). Begyndelsen
må være godt udarbejdet, da man gerne af Indgangen til
et Hus dømmer om de øvrige Indretninger i Huset. »Den,
der føres igiennem en smudsig Forstue eller en Kielderdenne Allegori: Dog — på hvilket et umådeligt Hav vover
jeg mig ud, Havnen flyr for mig, hvilke Bølger truer os,
hvilke Afgrunde åbne sig her; lader os standse i vor forvovne
Flugt o. s. v. Taleren begynder her med en Metafor, taget af
et Skib på den vilde Sø, og ender med en anden, taget af en
Fugl i Luften, den Slutning havde Tilhørerne ikke ventet;
var han roet ud på Søen, så mente han, man i Faren skulde
stræbe efter at finde den Havn igen, som man forlod, men
også på samme Måde, som man forlod den — ikke at Skibet
skulde flyve i Luften (S. 235).
13Q) Kapitel XIV (S. 95 ff). Jvf. Rosenmuller Teol. Bibi., XI,
1817, 117 f.
131) S. 80. Jvf. om Svenskeren Lehnberg, som ligner B.
stærkt. Kyrkohist. Årsskr. 1916, 189 f.
132) S. 35.
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dør, venter ikke at see kongelige Værelser indvendig; er
Indgangen ikkun maadelig, saa er man vis paa at tale for
sovende Tilhørere«133). Hvad der er søgt — både af Ånd
righeder og Allegorier — bør undgås. Han nævner således
et afskrækkende Eksempel på en Disposition i en Prædi
ken over Herrens Bøn, der var opstillet således: Hoved
sætningen: En stor Herres Husholdning. Delingerne: I
den første Bøn ligger Guds Majestaticum; i den anden
Guds Prætensioner; i den tredie Guds Geheimeråd og i
den fjerde Guds Kornkammer!134)
En lignende Skønsomhed kræves på det andet Område,
nemlig selve Billedvalget, der skal oplyse de himmelske
Sandheder ud fra jordiske Paralleller. At en Række Lig
nelser efter denne Bogs Fremkomst blev umulige på en
dansk Prædikestol, fordi Bastholm afgjort bidrog til at
hæve Smagen og krævede en virkelig Takt på dette Om
råde, er sikkert. Uumulige blev Lighedssynspunkter som
disse, at Kristus var den åndelige Tobak, Troen var Piben
og Ilden den hellige Ånd. Eller Udtryk som disse: lig
Hundens Urin, som stinker gennem det påskrabede Sand,
er Hyklerens Hjerte; ligesom en Tjærekande ikke er uden
Stank, således er en Kristen ikke uden gode Gerninger135).
Det vilde være uretfærdigt at nægte, at Bastholm her stil
lede et Krav om Naturlighed, men for hundredevis af
hans Efterlignere druknede dette Krav i Overholdelsen af
de talløse formelle Forskrifter. Han har bestemt udtalt,
at en overdreven Higen efter det glimrende altid har
været et sikkert Forbud på den ægte Veltalenheds Under
gang136). Hvis der er Tale om et Valg mellem det skønne
og grundige, må Skønheden give efter for Grundigheden.
En retskaffen Taler bør aldrig indrette sig efter de Til
hørere, der mere ser på Skønheden end på Grundig
heden137). Disse gyldne Grundsætninger krydsedes imid
lertid af den Fare, der lå i at give Regler for Naturlig
heden. For de ukritiske blev det naturlige den søgte Kunst,
133) S. 38.
134) S. 57.
135) S. 223—224.
136) S. 205, jvf. 329 og 208: En altfor stor Higen efter at
tale vel, er ofte Årsag til, at man taler ilde.
137) S. 206.

Natur og Kunst.

175

Konsekvensen af den Regel, at Taleren bør tale så godt, at
hans Tilhørere tror, at de skønne, glimrende Udtryk har
søgt Taleren og Taleren ikke Udtrykkene138). Når det na
turlige blev gjort til Kunst, var Springet ikke langt til at
udgive det kunstlede for at være naturligt. Det kunde da
blive Kunst, ja, den største Kunst, at skjule Kunsten, så
ledes at en lille Skødesløshed undertiden ikke blev ube
hagelig. Derved måtte Tilhørerne få den Tro, at det var
Taleren mere om at gøre grundigt at belyse sit Emne end
pynte sin Stil; derved skulde de få des mere Fortrolighed
til ham139). Således kunde det paradoksalt siges, idet selve
Tvangsfriheden blev en Kunst, at det overhovedet var en
Fejl i en Tale, at den var uden Fejl!140).
Den anden Fare, som denne gejstlige Veltalenhedskodex
medførte, og som heller ikke blev undgået, var, at halve
Eftersnakkere gjorde hele Gudstjenesten til en Prædiken
og denne til en Kunstpræstation. Og i disse minutiøse —
for os groteske og komiske Regler for Talerens ydre Op
træden ligger unægtelig Bogens svageste Punkt, hvis denne
da overhovedet skal bedømmes efter en religiøs Målestok.
Forfatteren har nemlig ingen Prætensioner, hvad For
kyndelsens dogmatiske og etiske Indhold angår, og selv
overfor de kirkelige Funktioner forholder han sig ganske
abstrakt. Hans Bog har udelukkende Hensyn til Talens og
Talerens formelle Sider. Den religiøse Forudsætning, der
overhovedet var Betingelsen for, at Taleren kunde føre
Ordet i Menigheden, lod han være afgjort med Universi
tetets dogmatiske Undervisning og den enkeltes private
Tro og Samvittighed. Når det altså lå i hans Skrifts Plan,
at det kun skulde være en Række Regler for Talens ydre
Iklædning, kan det ikke med Rette bebrejdes ham, at han
har tilsidesat Forkyndelsens religiøse Indhold141).
Men på den anden Side må det indrømmes, at det vir
ker afskrækkende og næsten pinligt, at når han behandler
dybt religiøse Forhold, som for Eksempel Bønnen, stuves
også denne ind i Korrekthedens skematiske Formel. Og
138)
139)
14°)
141)

S. 209.
S. 287, jvf. 163.
S. 287.
Jvf. L. Koch: Oplysningstiden S. 90.
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dette hænger ikke alene sammen med den blotte Inter
esse for Bønnens ydre Form, men med selve hans person
lige Syn på Bønnen som en Akt, der mere sker for Menne
skene end for Gud142). Ud fra dette irreligiøse Synspunkt
kunde han således give Anvisning på, hvorledes man bør
bede kort og fyndigt, men tillige naturligt. Bønnen, som
bør holdes lidt under Middeltonen, består af tre Dele141):
»Du haver store Gud, skienket os dette Gode — fordret
disse Pligter af os142). Vi misbruge dette Gode — over
træde disse Pligter143). Hjælp os at bruge dine Velgierninger bedre — bedre at opfylde dine Fordringer.« Efter
dette Skema mener han ikke, det vil være vanskeligt for
unge Talere, »at giøre en opbyggelig Bøn«143).
I de Krav, han stiller til Talerens ydre Optræden, viser
sig på én Gang både hele hans uhyrlige og naive Over
vurdering af Formen og tillige hans målbevidste og be
stemte Ærgerrighed efter at ville anerkendes som den for
nemste, internationalt kultiverede danske Smagsdommer,
en gejstlig Sceneinstruktør, hvis Regler var den højeste
Norm for, hvad god Takt og Tone her på Bjerget vilde
sige. Men i sin kirkelige Instruktion gik han langt mere
tyrannisk til Værks, end nogen klog, scenisk Instruktør
nogensinde vilde have gjort, idet han ved sine Regler ind
skrænkede det Spillerum, den enkeltes Individualitet na
turligt vilde give ham ved Udarbejdelsen og Fremsigelsen
af sin Tale, til et Minimum. Er Talens almindelige Form
lige så vigtig som Talens Indhold, må denne Harmoni
mellem Form og Indhold også udstrækkes til at gælde
Måden, hvorpå Talen holdes, det vil sige Talerens Hold
ning, Miner og Gebærder, da man ikke kan forpligte sine
Tilhørere til at lukke Øjnene144). — Formelt har han rig
tignok meget smukt advaret mod det komiske og affek
terede. Han har indrømmet, at Gebærderne kan være nyt
tige til at besjæle Foredraget og holde Tilhørerne vågne,
142) S. 25 f. — Kochs Kendskab til Bastholms Skrift er frap
perende, når han siger: »Heller ikke vil man i hele bogen fin
de bønnen nævnt«, og dog handler hele Kapitel 5 om Bønnen,
som holdes før Talen! Koch: Den danske Kirkes Historie 1801
—17, 109.
143) S. 26, 311.
144) S. 317.
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men har også udtalt, at det på den anden Side er bedre at
bruge dem, end at have urigtige og hæslige Gebærder,
som forårsager Væmmelse og Latter145). Denne Regel, som
næppe kunde give Anledning til Stridigheder, var ligeså
velment som alle de øvrige — men den blev faktisk umulig
at følge både på Grund af den Vægt, han i det hele taget
lagde på Formens Betydning, og på Grund af de overor
dentlig talrige og ofte ganske latterlige Petitesser, der
var opstillet i Forvejen som gode Råd, der ved deres sen
sationelle Modernitet lokkede til Forsøg, og det så meget
mere, som det ikke var små Forjættelser, Forfatteren havde
knyttet til deres Virkninger.
Når Taleren træder op på Prædikestolen, bør han træde
op med nedslåede Øjne, hvorved han røber en Slags Und
seelse, der klæder ham godt og er smigrende for Tilhø
rerne — men bliver han ved at stå med nedslåede Øjne,
vilde han røbe Mangel på Opdragelse, et sky og barn
agtigt Væsen, der vilde sætte ham i Miskredit. I Talen
bør han ved et Punktum, der ender en Periode, standse
sålænge, at man kan tælle til fire, ved Kolon og Semikolon
til to og ved et Komma til én. Først ved Periodens Slut
ning kan man trække Ånden frit; i lange Perioder må
Taleren derfor bruge Ånden sparsomt og ikke give den ud
på én Gang148).
Idet Taleren står på Prædikestolen, må han stå ret op
— hverken ligge på Ryggen (et Tegn på Stolthed) — eller
forover (et Tegn på Dorskhed og Nederdrægtighed); i sid
ste Tilfælde må Tilhørerne sidde i Skræk for, at Taleren
skulde falde ned ovenpå dem. Han må under Foredraget
ikke som en Rorkarl kaste sig fra den ene Side til den
anden; men på den anden Side må han ikke stå ubevæge
lig. Hovedet må holdes i en bestemt Stilling; det kan løf
tes, når man taler om Gud, Himmelen og de Salige; det
må hænge lidt, hvis den omhandlede Genstand er be
drøvelig, bøjes lidt til Siderne, når man vil vække Med
ynk, hælde noget til den venstre Side ned mod Skulderen,
når man i et kort Suk vil anråbe om Guds Barmhjertighed.
145) S. 329.
140) S. 310.
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Men Taleren må ikke knejse med Hovedet, da han i så
Tilfælde anses for stolt, eller hænge med det til Stadighed,
hvad der vilde give Indtryk af Frygt og Bondskhed. Hove
det må dog heller ikke være ubøjeligt, da man så kunde
fristes til at tro, at Taleren havde ondt i Halsen. Alle Be
vægelser må ske med Måde. Hvis Taleren bevægede sig
for meget, kunde Tilhørerne tro, at Taleren havde en Nål
på sig, som stak147). Drejer Fremstillingen sig om sørge
lige Ting, kan vel Taleren fælde den berømte, mandige
Tåre, medens Bastholm dog advarer mod en stadig Plask
regn som usømmelig148). — »Næsen haver intet at bestille
med Talerens Foredrag, det er næsten den eneste Del af
Ansigtet, som bør være ubeskiæftiget; ................ At fnyse
er ikke et Tegn på en fornuftig, men en rasende Vrede, og
at bevæge Næseborene er dyrisk«140). Han advarer Tale
ren både mod at nyse og pudse Næsen for ofte, begge Dele
kan forebygges, når Taleren i Forvejen renser sin Næse
vel og i nogen Tid afholder sig fra Tobakkens Brug. —
Munden må ikke åbnes for meget, men på den anden Side
må Læberne ikke knibes for meget tørnen; begge Dele
vidner om Mangel på Opdragelse. Taleren må ikke blæse
Kindbakkerne op, slikke sig om Munden eller vride den
til den ene Side; han må særlig vogte sig for, at han ikke
overspytter sig selv eller de omkringstående. »Denne For
seelse kan forebygges ved i Tide at bruge Tørklædet, dog
uden at Talen derved bliver mærkelig afbrudt«150). — Med
Hensyn til Armene og Hænderne giver han nøje Forskrif
ter for, hvordan de skal bevæges, så at de kommer i Har
moni med Talens Udtryk. Således må Taleren ikke ryste
som en Fugleunge med Armene — som om han vilde flyve.
Hånden bør hæves, når Talen er om høje, ædle og værdige
Ting181). — Taleren må ikke slå for ofte i Prædikestolen;
han må ikke knytte sine Hænder, som om han vilde slå
sine Tilhørere i Ansigtet, eller vende Håndfladerne opad,
som om han bar på noget. Håndleddet må ikke være stift
“7)
“*)
140)
1B0)
«i)

S.
S.
S.
S.
S.

318—319.
323.
323.
324.
325.
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og ubøjeligt, og dog må Hånden heller ikke dingle. »Nogle
have den Vane ret at lade den hænge saa slap, at man
skulde troe, den var paralytisk«152). Nogle har den Vane,
så snart de åbner Munden på Prædikestolen, straks at løfte
Armene i Vejret, som om de vilde give Signal til en Bataille; det røber Frækhed og Mangel på Ærbødighed over
for Tilhørerne153). Den, der øvei sig i at blive en frem
ragende Taler, bør tage de største Prædikanter til Forbil
lede, men dog således, at han ikke blot sørger for at ligne
dem, men endog at overgå dem154). Han har ganske vist
i denne Sammenhæng, hvor det for Talerens Uddannelse
drejer sig om de ideale Mønstre, frarådet at tage Scenens
største Mestre til forbilledligt Eksempel, men den frem
ragende Talers Studiemåde bliver dog ikke meget forskel
lig derfra, når han i Stedet for at vise ham hen til Scenen
råder ham til at øve sig foran et Spejl! Og når han allige
vel er en Smule betænkelig ved at give dette Råd, skyl
des det ingenlunde Frygt for at blande sceniske og religiøse
Virkninger sammen, men det for ham rent teknisk far
lige, at Taleren ser sig omvendt i Spejlet — den højre
Hånd bliver i Spejlet den venstre og omvendt!155)
Det kan ikke bestrides, at Bastholm med sine velmente
Anvisninger ikke alene vilde gavne den kirkelige Forkyn
delse, men Kristendommen selv. Han vilde gøre sine Til
hørere lykkelige; han vilde gavne Landet ved at skabe
gode, oplyste Kristne og dermed nyttige Borgere, der netop
gavnede i Kraft af den Pligtbevidsthed, som Religionens
oplyste og velformede Forkyndelse måtte medføre. Men
han var tillige den naive Optimist, der overvurderede For
mens Betydning. Han greb denne enkelte Side af Datidens
kirkelige Liv, som netop trængte til Forkyndelse, og gjorde
den til Hovedsagen. Han kaldte sit Skrift en gejstlig Tale
kunst; dermed har han ikke villet give en Veltalenhedslære i al Almindelighed, men noget Hensyn til det indre
kirkelige Liv tager han alligevel ikke. Det gejstlige Ideal
er for ham den fuldendte Prædikant, Taleren, der fore182)
1M)
1M)
1W)

S.
S.
S.
S.

326.
331.
295.
333.
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drager sin Tale eller Forklaring, ikke for Menigheden, men
i de offentlige Forsamlinger, der består af Tilhørere.
Med denne Bog var hans Ry som Smagsprsedikant ex
professo fastslået. Hans æstetisk upåklagelige Søndagsvel
talenhed havde i Forbindelse med hans Teori grundlagt
hans Navnkundighed. Hvad Johan Ludvig Heiberg betød
som Smagsdommer for Aristokratiets literære Kredse og
Jacob Peter Mynster som Prælatskikkelse og Teolog for de
kirkeligt interesserede i Fyrrernes København, forenede
Bastholm i sin Person i Halvfjerdsernes og Firsernes kul
tiverede og kirkelige Kredse i det 18de Århundredes Kø
benhavn.
At Bastholms Skrift også yder et Bidrag til hans Ka
rakteristik, kan man ikke være blind for. Den viser ham
som den perfektible, lidt overfladiske Kritiker, der har
gjort sig til Specialist, og for hvem Specialet er lykkedes.
Fremstillingen lader ane det følelsesbestemte, men i egent
lig Forstand poesiforladte Gemyt, for hvem Impulsen er
alt. En Taler må vogte sig for, at hans Taler ikke udarter
sig til det poetiske (S. 207). Taleren arbejder bedst, når
Inspirationen er over ham, og det vil i det 18. Århundredes
Sprog sige Oprømtheden og det gode Lune. Så er han som
Sømanden, der går for fulde Sejl, når den fordelagtige
Vind blæser156). Hans egne Homilier og deres Billedvalg
156) S. 300. I den Række Råd og Forskrifter, han giver ved
Udarbejdelsen af en Tale, finder man både hans egen Arbejds
metode og hans Temperament udtrykt. For at Talen kan gøre
de størst mulige Virkninger, må Taleren under Udarbejdelsen
af Talen være bedst mulig disponeret. Det kan en Taler
ikke altid være; thi Erfaring lærer, at Taleren ikke altid er
lige vel skikket til at tænke og endnu mindre til at tænke
muntert, stærkt og rørende. Undertiden er man dorsk og
søvnig, Tankerne falder ligesom dråbevis gennem et snævert
Hul, kun med Møje bliver de udpressede. Til andre Tider er
man lutter Ild og Fyrighed; Sjælen udgyder sig i hele Floder
og river alle Hindringer med sig; den kaster sig forud og
lader Pennen blive tilbage (S. 299). Opgaven er imidlertid at
blive veldisponeret, og der kan gives visse Regler og Råd for
dem, der ikke har lige let ved at komme i dette Humør. For
dem, der af Naturen har en tung og søvnig Tænkemåde, er
Regler forgæves; man har Lægedom for den syge, men ikke
for den døde (S. 300). Taleren må altså arbejde, så snart han
er i godt og oprømt Lune. Når dette holder op, må han straks
lade sit Arbejde hvile, og som Sømanden venter på Vinden,
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har aldrig været Profetens eller Digterens poetiske Flugt,
der kunde tillade sig den digteriske Inspiration, grebet af
Øjeblikkets Stemning, men gennemtænkte, afvejede og in
tellektuelt udarbejdede Kunstprodukter157), ikke båret af
Umiddelbarhed, men af Kunstfærdighed, mere sigtende på
Beundring og æstetisk Vurdering end på kirkelig Andagt
og religiøs Opbyggelse.
Da nu Udarbejdelsen af Talens Form blev ligeså stor
en Videnskab, som den var en Kunst, og Forfatteren sik
kert var enig med Holberg i, at kun såre få af Præsterne
forstod sig på denne Kunst — den eneste, de skulde øve —
foreslog Bastholm at oprette et Seminarium til Uddannelse
af unge Talere. Ingen skulde da have Lov at tale i nogen
Kirke, førend han havde fået et Bevis for sin Duelighed i
at tale vel, det vil sige grundigt, rørende og behageligt158).
må Taleren vente på, at Lunet kommer igen. Imidlertid kan
man selv gøre noget for at komme tilbage i den oprømte
Stemning, som er Betingelsen for, at Talen kan udarbejdes,
som den skal. Taleren kan således tænke på al den Nytte,
den Tale, der just skal udarbejdes, kan afstedkomme. Disse
Forestillinger vil vække Lyst, Lysten Fyrighed, hvorved Ar
bejdet bliver let; Livsåndeme flyder efterhånden til Hjernen
i større Mængde; Fibrene spiller hurtigere, Indbildningskraf
tens Hede forstærkes — kort sagt, Taleren tror sig besjælet
af et højere Væsen. — Eller Taleren inspireres ved at læse
en stor Taler, enten for sig selv eller — endnu bedre — højt.
Eller han kan fremdeles spørge sig selv, hvordan f. Eks. en
Cramer vilde have talt over den Materie, han netop skal tale
over. Ved at forestille sig dette, vil hans Jalousi vækkes, og
han vil opmuntres til at følge dem. Hvis hans retoriske Fyrig
hed nu alligevel forlader ham, er der Mulighed for, at han
kan komme i samme Stemning som tidligere ved at gennem
læse noget af det, han tidligere skrev, medens han var i det
gode Lune. »Han behøver nu ikke en fremmed Ild til at an
tænde sin egen, han laaner den hos sig selv; det efterfølgende
og foregaaende vil derved blive hinanden saameget ligere«
(S. 303).
157) Jvf. Kravet om, at Taleren aldrig må improvisere, men
altid skal skrive sin Tale, S. 276.
iss) Trods det, at Balle fra September 1773 til August 1774
havde holdt Prædikeøvelser med de studerende, må Bastholm
ikke have anset disse for at være tilstrækkelige eller i hvert
Fald have ønsket, at disse Øvelser fik en fastere Form. Balles
Øvelser, som Bastholm forbigår i Tavshed, gav Stødet til Dan
nelsen af det homiletiske Selskab, som Balle forestod, og
hvorfra der foreligger en Del Prædikener, I—III, 1776—78. I
1799 henvendte tolv teologiske Studenter sig til H. G. Clausen
ved Frue Kirke og anmodede ham om at oprette og bestyre et
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At Skriftet imidlertid i dogmatisk Henseende kunde
have farlige Konsekvenser blev overset både af Samtid og
Eftertid. Umiddelbart syntes Forfatteren unægteligt at
støtte den konservative Supranaturalismes Opfattelse af
Enhedsforholdet mellem Åbenbaring og Fornuft og rådede
til at anvende dette apologetiske Princip i Forkyndelsen159).
Men Oplysningens tågede dogmatiske Standpunkt viser
sig i, at der ved Siden af det konservative Fornuft-Åbenbarings-Enhedsstandpunkt uformidlet skydes et nyt Prin
cip ind, nemlig Akkommodationen. Denne gøres nemlig i
rigelig Grad til Virkelighed fra Talerens Side overfor Til
hørerne.
Først og fremmest gælder dette Fremstillingens rent
formelle Side, hvorved Evangeliet i bibelsk Forstand er
gjort heteronomt. Evangeliet kommer nu ikke til at virke
i nytestamentlig Forstand, ud fra sit eget Indhold og ved
Åndens Kraft, men dets Virkning bliver først og fremmest
bestemt af den menneskeligt-kunstfærdige Fremstilling.
Taleren akkommoderer sig både overfor Tilhørerne og
overfor sin Forkyndelses Indhold. Han kan anstille sig,
som om han var tvivlrådig om, hvad han vilde sige. Han
kan anstille sig henrykt over Forsoningen160), og uden at
tænke over, hvorvidt Taleren selv kan stå inde for sin For
kyndelses dogmatiske Indhold, tilråder han Taleren at
true ved gyselige Forestillinger, trods det, at han selv sik
kert allerede nu anså Udmalingerne af de bibelske Straffe
domme som specifikt østerlandske Malerier. — Eller Tale
ren henrives af sine egne Forestillinger i en sådan Grad,
at han glemmer, at han taler til Tilhørerne og således taler
med sig selv. Dette Fænomen, som ellers regnes for et
Udslag af Senilitet, bliver hos Bastholm Udtryk for en
sublim Kunst, som dog påny må akkommoderes efter For
sigtighedens Rettesnor, da den udtrykker et sådant Maksi
mum af Henrevethed, at den ikke lader sig holde længe
hos Tilhørerne161).
homiletisk Selskab. Dette havde vel en ganske privat Karak
ter, men indeholdt i sig Spiren til det kgl. Pastoralseminarium,
der oprettedes 1809.
159) S. 95 f.
16°) S. 163.
161) S. 181.
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Men dernæst foreslog han direkte at undgå de alminde
lige bibelske og kirkeligt gængse Udtryk som Genfødelse,
Fornyelse, Guds Billede, Anger og Ruelse. Han mente, de
kun tilhørte det teologiske Skolesprog og var Kunstord,
som Almuen ikke alene havde et meget dunkelt, men må
ske også urigtigt Begreb om, og for mange var de blot en
Lyd162).

Det lykkedes imidlertid ikke at afskaffe disse Ord, og
den senere Akkommodationspraksis har da også beholdt
dem af Hensyn til Almuen, der hang ved dem. Medens
den konservative Oplysning — for Eksempel Balle — er
klærede dem for brugbare og forståelige for Almuen, søgte
den frisindede neologiske Oplysning, selv om den dog
stadig benyttede dem i Praksis, at udhule dem indvendig
fra og erstatte dem med nyt Indhold, forklaret ud fra selve
Tidens Oplysninger163).
Således har sikkert »Talekunsten« ikke alene bidraget
til at hæve den almindelige Smag og Kritik, men også til
at fremme Akkommodationen hos den Del af Præstestan
den, der var ivrigt optaget af den nye Oplysnings Forso
ning med den gamle Kirkelære.
Overfor dette Skrift havde Anmeldelserne kun lutter
Ros. Man fandt, at Afhandlingen selv var Veltalenhed, og
alt i den Smag og Liv164). Man vilde regne den for at høre
til de bedste Skrifter på Dansk, og anså den for et ypper
ligt Hjælpemiddel for de studerende, som tidligere næsten
i Blinde straks var løbet på Prædikestolen lige fra Skolen;
man priste Bastholm som den, der havde forbarmet sig
over disse forblindede og tændt et Lys for dem på denne
så vigtige Vej, hvor som oftest de første Fejltrin og An
stød får dem »til at halte og snuble for bestandig«166). At
162) S. 270.
163) Jvf. selv hos en ikke altfor liberal Oplysningsven som
Peter Olivarius Bugge, der omskriver de bibelske Begreber
Lys og Mørke henholdsvis ved sand Oplysning og Vankun
dighed, Nåde og Sandhed ved »sand Religionskundskab« og
Evangeliet ved »Jesu blide Lære« (Anton Friederichsen i
Norsk teol. Tidsskrift 3. R., I, 127 f).
lfl4) Krit. Tilskuer 1775, Nr. 47—48.
165) Krit. Journal 1776, Nr. 5. Lærde E. 1776, Nr. 8—9. Jvf.
Jens Møller: Teol. Bibi., XVI, 330 f. På Tysk ved I. F. Marcus,
på Svensk ved Stiftsprovsten i Vesterås, Joh. Mich. Fant. —
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man også blev opmærksom på den i Udlandet, og at den
endog blev indført i Østrig ved Præsteseminarierne kunde
kun forhøje Forfatterens Selvtillid og forøge hans Samtids
Beundring for ham166).
Henimod Slutningen af 1767 var Bastholm blevet fær
dig med sin Fremstilling af Jødefolkets Historie. Opholdet
i Smyrna havde forhindret Bogens Publikation, og Manu
skriptet' havde henligget siden da. Han tog det nu frem,
omarbejdede det og tilføjede en Hække nye Oplysninger,
der dels var en Frugt af hans forøgede Literaturkendskab,
dels af hans Ophold i Østen. Skriftet, der var tilegnet
Enkedronningen, hed: »Den jødiske Historie fra Verdens
Skabelse til Jerusalems sidste Ødelæggelse«, det udkom i
to Bind i 1777, og dertil føjedes i 1782 et tredie, som be
handlede Tidsrummet fra Jerusalems Ødelæggelse »indtil
vore Tider tilligemed nogle Tillæg«.
Oplysningens Historiografi er en Videreførelse af Hu
manismens Historiesækularisation. I det store og hele be
tegner den en Tilbagegang både i Lærdom og Grundig
hed fra den nærmest foregående Tid. Den personlige Op
fattelse og Bedømmelse af det foreliggende Stof er vel gen
nemgående nok til Stede, men Tidens Historieskrivere
bygger hellere på andre Forfattere, som før dem har be
handlet samme Emne, end de går tilbage til de oprinde
lige Kilder. På Grundlag af Forgængeres Arbejder og ud
fra eget ræsonnerende Judicium øver de så deres Kritik.
Hvor de bygger på mundtlig Tradition, når de afgjort
Om Josef II’s kirk. Reformer, som gik ud på at gøre Kirken
til en Læreanstalt, og således var i god Tråd med Tanken hos
Bastholm om Religion som Lære, Præsten som Lærer og Me
nigheden som Lærlinge: Pezzl: Oesterreichische Biographien, I.
Lebensbeschreibung Joseph II. Wien 1790; 108, 116. — Ignaz
Beidtel: Untersuchungen viber die kirch. Zustånde in den
kaiserlich-oesterreich. Staten. Wien 1849, 64 f. Georg Loesche:
Geschichte des Prot. in Oesterreich. Tiibingen 1902, 201. Fr.
Nielsen: Kirkehist., II, 2, v. Ammundsen 195.
166) På en lille Lap Papir skriver hans senere Svigerfader,
Tyge Rothe til Nyerup, 2. Marts 1791: »Profess. Munter skal
have faaet (en) Bog, hvori at Bastholms Talekonst er anbe
falet til Brug i alle de Østerrigske Arvelandes Seminarier for
Præster. En protestantisk Læreres! En dansk Mands! Det
skaffer Fædrenelandet Ære. Lidt nok have vi — derfor op
samle Smulerne«. (Add. 17 Fol. U. B.).
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højest, men de har deres Sympatier og Antipatier. Et
Tidsrum som Middelalderen interesserer dem ikke stærkt,
og der er næppe nogen af det 18de Århundredes Skriben
ter, der har sat en eller anden Side i Middelalderen over
deres egen Tid167).
Allerede før Bastholm tog fat på dette Arbejde, havde
han haft en Forgænger, som han naturligvis har læst og
enkelte Steder citeret, nemlig Holberg1™}. Holbergs Frem
stilling er præget af Kølighed; han indrømmer, at dette
Folks Skæbne er et Paradox, som ikke kan begribes, en
Knude, som menneskelig Raison og historiske Eksempler
ikke kan løse. Man kan ikke rede sig herudaf uden at
erkende Guds Finger160). Men han vil gerne værge sin
Objektivitet. Han vil ikke i Skriftet »antage en Theologi
partes: Jeg vil kun som Historicus sige...... «17°). Men Hol
berg er dog en af de første moderne Historikere, som tager
Kulturhistorien med i Betragtning. Gennem de lokal
patriotiske Skildringer søger han at samle Enkelthederne
til et sammenfattende Helhedsvue, så Læseren får et sam
let Indtryk af den svundne Tids Ånd og Liv. Oplysningen
interesserede sig i sit første Stadium ikke meget for Jøde
folket, og Holbergs Skrift slog heller ikke an171). En For
fatter, der vilde vove Forsøget påny, måtte med en levende
Interesse for Emnet forene en flydende og let tilgængelig
Fremstillingsevne. I begge Henseender var Bastholm kva
lificeret til dette Arbejde, og den almindelige Anseelse,
han nu nød, havde på Forhånd afgivet en god Basis for
lfl7) Horst Stephan: Herder in Buckeburg 1905, 20, 22. Fr.
Buli: Ludv. Holberg som Historiker (Chria. 1913) 5, 111. Nyt
teol. Bibi. 1823, IV, 297. Den Historieskrivning, vi finder hos
Holberg, er behandlet af H. F. Rørdam i Kh. S. 3. R., VI, 228 ff.
Kaftan har næppe Ret, når han mener, at Oplysningen ikke
har Sans for Historiens Betydning for det åndelige og religiøse
Liv. I Historien vil netop Oplysningens Apologeter påvise
Guds Verdensstyrelse (Die Wahrheit der christlichen Rel.
1888, 185). Samme Dom over Oplysningen, som kun forstod
sig selv: Strauss: H. S. Reimarus, 2. Opl., 101.
168) Jødiske Historie, I—II, 1742.
16e) II, 736.
17Q) II, 496.
171) Det er det eneste af hans større Skrifter, som ikke —
med Undtagelse af en tysk Oversættelse i 1747 — er trykt op
påny. Fr. Buil: Holb. somj Hist., 112. Samme: Fra Holb. til
Nord. Brun, 45.
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Salget af en Bog, om hvilken man på Forhånd vidste, at
om end ikke Emnet selv interesserede, skønt Oplysningstolerancen efterhånden drog Jøderne med ind i det almin
delige Kulturensemble172), var det dog fremstillet på en
interessant og behagelig Måde, så det kunde læses både til
Belæring og adspredende Tidsfordriv.
Mod selve Fremstillingens Sprog er der intet at ind
vende. Det er rent, skildr ende og underholdende173). Der
imod lider Indholdet af adskillige Brist. Medens Personal
historie og ofte meget detaillerede Skildringer af de en
kelte historiske Begivenheder træder stærkt frem, er både
Kulturskildringer, Personlighedspsykologi og Personlig
hedskarakteristik skudt langt i Baggrunden, f. Eks. er Pro
feterne nærmest nævnt en passant. Det bedste i Fremstil
lingen er Skildringen af Makkabæertiden og Tiden op
imod Jerusalems Ødelæggelse.
Skriftets Tendens er mere belærende end opbyggelig;
men i enhver Henseende apologetisk. Bastholms Hoved
formål er at retfærdiggøre Underet for den sunde Menne
skeforstand. Dermed vil han redde, ikke alene det gamle
Testamentes, men hele Kristendommens Troværdighed,
så meget mere, som Kristendommen selv er en videre ud
viklet Jødedom174). Størsteparten af Underne skyldes rent
naturlige Årsager, som Jøderne ikke kendte. Dermed vil
han dog ingenlunde nægte Underet175). I sin Metode er
han en Discipel af Michaelis, men han tager dog på flere
Punkter Afstand fra ham176); han vil ikke alene anerkende
det overordentlige, men også Underets Mulighed177). Over172) Jvf. Seeberg: Anf. S. 41, 55.
173) På Grundlag af Sproget i dette Skrift skal Guldberg
have erklæret B. for at være den ypperste danske Prosafor
fatter. Schebel: 206.
174) Jvf. Fortolkningen til Gen. 3, 15. I, 28 f: »Den christelige Religion er altsaa den selvsamme, som blev lært i Verdens
første Alder, nemlig at der er et guddommeligt Væsen, som vi
skylde vores Lydighed; at vi ere bestemte til Udødelighed; at
vi ved vores Ulydighed have giort os uværdige til samme, men
at vi ved en fremmed Forsoning igien er optagne i Skaberens
Naade, og ved samme have Haab om en lyksalig Udødelighed«.
175) Jvf. Selvb. 30. Jens Møller: Teol. Bibi. XVI, 338 f.
176) I, 219 f (Jacobs Kamp); I, 336 (Ildsøjlen); I, 375 (Isralitisk Påvirkning fra Ægypten); II, 24 (Solen i Gideons Dal);
II, 257 (Elias Død).
177) I, 336; I, 342 f ; I, 351; II, 24 f ; II, 281 f ; II, 342 f.
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for hver underfuld Begivenhed, som. han mente, Samtiden
kunde støde sig over, har han — hvis han ikke som Bonnet anser Begivenhederne som Virkninger af sjældne, for
udbestemte Årsager i Naturen — en gennemsigtig For
klaring178), og han anfører ofte Paralleller fra Datidens Hi
storie til at bestyrke Beretningernes Troværdighed. Nogle
Eksempler vil oplyse Metoden.
Det vanskelige Spørgsmål om Noahs Ark og dennes
Rumfang mener han at kunne løse ved en Henvisning til
Orlogsskibenes Størrelse, idet et af vore Orlogsskibe måtte
kunne rumme det samme, som Arken rummede. For så
vidt er der intet urimeligt i Fortællingen. Vanskeligere
bliver det at klare, hvorledes alle Verdens Dyr har kunnet
bringes sammen på et Sted for derefter at sættes ind i Ar
ken. »Jeg begriber ikke,« siger han, »hvorledes det Dyr i
America er kommet til Arken, som i en heel Maaned næppe
kan krybe fra een Gren paa et Træe til den anden. Mange
Dyr vilde vist undervejs blive gamle og graae; mange
vilde døe paa Reisen«170). Han klarer imidlertid Vanske
ligheden ved at tænke sig få Stammefædre af hver Art,
som opholdt sig på det Sted i Asien, hvor Seths Efterkom
mere boede, og at Luften der var således tempereret, at
Dyrearterne ikke behøvede at flytte180). Amerika kan godt
have været oversvømmet, da det jo er muligt, at det op
rindeligt har været landfast med Europa eller Afrika eller
måske med den østlige Del af Asien og ved et Jordskælv
er blevet skilt derfra. I Jorden har der så fra Skabelsens
Tid været Forrådskamre med Vand, Havenes Bund har
løftet sig op, og der har fundet en stærk Skylregn Sted.
Alt dette taget tilsammen giver os en naturlig Forklaring
af Syndfloden181).
Naiviteten i Forsvaret for den bibelske Troværdighed
kommer for Dagen, når han skal forklare og forsvare, at
det kan lade sig gøre at tænke Sara så smuk, at Ægypterne
178) I, 7 (Skabelsen); I, 73 (Noahs Ark; jvf. Krit. Journal
1778, 126); I, 118 f. (Saras Skønhed, parallel med Jerusalems
Betracht. II, 1774, 295); I, 157. (Loths Hustru som Saltstøtten,
parallel med Jerusalems Betracht. II, 318).
170) I, 73.
18Q) I, 77 f.

181) I, 84.
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kunde forelske sig i hende. Argumentationen går ud på,
at Menneskene dengang levede længere end nu, og at
deres Styrke og Skønhed altså også må have været
varigere. At Sara ingen Børn havde endnu, bidrog kun til
at forøge og forlænge hendes Skønhed. Endvidere kom
Sara fra et Land, hvor Fruentimmerne er hvidere og skøn
nere end i Ægypten, hvor de sædvanligvis er brune og
gule. Når Mademoiselle Ninon TEnclos i Frankrig i 65
Års Alderen kunde opvække så hæftig en Kærlighed hos
sin Søn, at han, da han erfarede, at hun var hans Mo
der, for hendes Skyld stak sig ihjel, og hun endnu i sit
firsindstyvende År havde en Liebhaver — hvorom ingen
tvivler — så er det meget let at tro, at Sara på den Tid
kunde finde Liebhavere i Ægypten182).
Det er også vanskeligt at forstå, hvorledes Engle kan
spise; de er dog æteriske Væsener, der ikke godt kan tæn
kes at kunne sætte substantiel Føde til Livs, og dog går
Beretningen i Genesis Kapitel 18 ud på, at Engle var Abrahams spisende Gæster. Forfatteren forklarer Fænomenet
således, at Englene har opløst de Retter, der blev sat for
dem, i deres første Elementer, så at de — skønt de virke
lig ikke spiste — dog gav Udseende deraf, da Abraham
mærkede en Formindskelse af Retterne183).
Om Forvandlingen af Loths Hustru til en Saltstøtte
hedder det, at det er gået meget naturligt til. De svovlagtige Uddunstninger, der brød ud af Jorden, har først
kvalt hende og er dernæst trængt ind i hendes Legeme.
Derved er Legemet blevet hårdt og bevaret fra Forrådnelse,
og det har fået Udseende af en balsameret, ægyptisk Mu
mie184).
Med Hensyn til Vandringen gennem det røde Hav kla
res Vanskeligheden på den Måde, at Forfatteren mener,
at ved et Jordskælv eller en underjordisk Ild er Grunden
i Havet blevet hævet, så at hele Øer er kommet op af
Havet. Der er på den Måde blevet ligesom en Bro over
Havet fra den ene Side til den anden. Fænomenet kan
derfor just ikke kaldes et Under, »men en viis Bestyrelse
182) I, 118 f.
183) I, 150.
«*) I, 157 f.
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af Forsynet«185). — At Mose Ansigt strålede, da han kom ned
af Bjerget, har intet umuligt i sig. »Erfarenhed viser, at visse
Dyr giver Gnister og Straaler fra sig, naar de gnies; derpaa finder man og undertiden Eksempler blandt Menne
sker«186). — Han betragter det som et Faktum, at Solen
har stået stille i Gibeons Dal (Josva 10, 12 f) og vil ikke
nøjes med at vurdere dette Udsagn som et poetisk Udtryk.
Han mener, at der til dette Under kun udkrævedes, at
Jorden nogle Timer holdt op at dreje sig om sin Akse,
hvorved Månen tillige måtte standse sin Bevægelse. Året
blev derved ikke længere, eftersom Jorden vel kunde fort
sætte sit årlige Løb omkring Solen. Denne Begivenhed
måtte kunne mærkes i andre Lande og kunde give andre
Nationer uden for Kanaan Anledning til at undersøge År
sagen til dette Under og tilbede Israels Gud. »Værdige
Øiemeeder for Herrens Viisdom!«187) — Medens han lader
Fortællingen om de tre Mænd i den gloende Ovn stå hen
uden at »forklare« det188), anerkender han Skriften på
Belsazars Væg (Daniel 5) for et Under189).
Troværdigheden af den stærkt angrebne Beretning om
Elias Himmelfart urgerer han ud fra en Adskillelse mel
lem det materielle og åndelige Legeme. I Elias har de ma
terielle og jordiske Dele opløst sig og skilt sig fra det sub
tile og åndelige Legeme, og denne Adskillelse er sket, me
dens han optoges i Luften. At dette virkelig kan være
foregået bestyrkes ved et Tilfælde, hvor en fornem italiensk
Dames Legeme om Natten således opløste sig, at man om
Morgenen ikke fandt andet af hende end nogle Knogler og
noget Støv og Sod, som havde sat sig på Væggen190). Om
denne Beretning er der ingen, der tvivler, og da den ikke
er mindre underfuld end Beretningen om Elias, kan denne
sidste ligeså vel som den første erklæres troværdig. — En
senere Tid har ringeagtende kaldt disse Underforklarin
ger Rationalisme191). De ligger vel de fleste i vor Tid ret
185)
18e)
187)
188)
189)
19°)
191)

I, 342.
I, 367.
II, 24 f.
II, 333.
II, 342.
II, 257 f.
Jvf. Steffens: Was ich erlebte II, 157.
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fjernt, men man må samtidig stille sig klart for Øje, at
de i en Tid, hvor Naturvidenskab og Kristendom for første
Gang tørnede sammen, ikke alene betød en Trøst og Be
kræftelse for de i Forvejen troende, men virkelig var den
højeste Apologi, der kunde føres for Kristendommens
Sandhed.
I det sidste Bind udvider han Blikket til at gælde
Fremtiden og den almindelige Jødeomvendelse, der vil
finde Sted, når Pavekirken først har vendt sig fra sit Af
guderi192).
Han opkaster her det Spørgsmål, hvorfor Gud har ud
valgt Jøderne til sit Folk193), og besvarer det med en Hen
visning til Folkets Ulydighed og Genstridighed, da et så
dant Sind var det mest bekvemme Middel i Forsynets
Hånd til at befordre så gode og vise Hensigter; et andet
Folk, som var mindre ondt og halsstarrigt, vilde næppe
have korsfæstet Kristus. Gud måtte derfor vælge en Slægt
til sit Folk, som var ond nok og forhærdet nok til at op
ofre den Messias, der af Gud var sendt dem til Frelse194).
102) III, 418, 440, 444. Hans Arbejde fik i Krit. Journal 1778,
126 f, kun en relativ Ros (hvad man vandt i Rimelighed ved
Metoden, tabte man i Pålidelighed), men blev til Gengæld gan
ske lyst i Kuld og Køn af Lærde E. 1778, Nr. 8, 10, 13. — Bast
holm omtaler i sin Selvbiografi fra 1806, at han har været ud
sat for et Angreb på sin Bog, men behandler i Bevidstheden
om sit Arbejdes Fortræffelighed sin Kritiker meget overlegent.
»En vis Provst i Jylland, hvis Navn jeg nu ikke erindrer mig,
ansaae sig forpligtet til at skrive en Piece imod mig, fordi jeg
havde forklaret adskillige, saa kaldte Mirakler af naturlige
Aarsager. Jeg vilde ikke befordre dette Stridsskrifts Afsætning
ved at besvare det, og saaledes faldt det strax tilbage igen i
det Mørke, hvorfra det var kommet« (S. 30 f). Både Bastholm
og Jens Møller (som iøvrigt anså Angrebet for uberettiget
(Teol. Bibi. XVI, 338—339) regner med en selvstændig Pjece,
men uden at nævne dennes Titel, som heller ikke findes an
givet hos Schebel (S. 207). Forfatteren til Skriftet, som synes
at være fuldstændig forsvundet, var den resid. Kapellan i Kol
ding og fra 1793 Provst i Brusk Herred, Parmo Carl Petersen
(d. 1803). Det er muligt, at den Pjece, der her sigtes til, har
været en udvidet og skærpet Kritik af Bastholms Underfor
klaringer, og som Parmo Petersen allerede havde offentlig
gjort under Mærket A. O. i Lærde Efterr. 1779, Nr. 8, 10, 13.
(Nyerup-Krafts Alm. Litteraturlexicon, 1820, 45 (Spalte 1) og
458 (Spalte 2). Wiberg: Præstehistorie II, 236).
i®«) III, 370 f.
i®4) III, 389—390.
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Men det er ikke Gud, der har forskudt Jøderne; de har
forskudt ham, og deres Fordomme og Hårdhed har tilintetgjort alle hans Bestræbelser for deres Omvendelse106).
Nu har de Kristne ganske vist søgt at arbejde på Jødernes
Omvendelse, men alle deres Bestræbelser har været frugtesløse. Dette skyldes først og fremmest Jødernes Op
dragelse, der har været betynget af Fordomme. Hvis Jø
derne derfor nogen Sinde skal bevæges til at antage den
kristelige Religion, anser Bastholm det for et bekvemt
Middel, at man vækker Lysten til Videnskaber hos dem;
det vil sige, deres Fordomme skal fjernes ved Oplys
ning106).
Men dertil kommer desuden deres Vankundighed i det
gamle Testamentes Skrifter; thi deres Forståelse af det gam
le Testamente er i den Grad blevet ødelagt af Talmudister
og Kabbalister, at de har fået et ganske urigtigt Begreb
om deres Messias197). Jødernes Hovedkarakter er Stolthed
og Herskesyge; Billederne af den jordiske Fyrste havde de
til egen Fordel forklaret på den mest glimrende Måde, me
dens de har hadet og foragtet alle andre Nationer108).
Den største Hindring for Jødernes Omvendelse er imid
lertid Pavekirkens dels latterlige og afsindige, dels guds
bespottelige Lærdomme, som straks må falde en Jøde i
Øjnene: Billeddyrkelse, Helgentilbedelse, Afladskrammet,
Processioner, ja — kort sagt, hele Hedenskabet, som kun
under en anden Skikkelse har rejst sig i den Kirke100). Men
at Jødernes almindelige Omvendelse engang er at vente,
anser han for uomtvisteligt; først må imidlertid Pavekir
ken med alle dens Vildfarelser og Afgudstjenester afskaf
fes, derpå skal Hedningerne omvendes til Kristus. Og en
delig Jøderne200). — Således er Gangen i denne store Re
formation. At Bestræbelserne hidtil kun har båret så ringe
Frugt, både hvad Hedninge- og Jødemission angår, kan i
Almindelighed ikke undre, da det af Forsynet fastsatte
Tidspunkt til den almindelige Omvendelse endnu ikke er
1W)
196)
197)
198)
i")
29°)

III,
III,
III,
III,
III,
III,

404.
406.
411.
413.
418 f.
440.
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kommet. Dog er Bestræbelserne ikke frugtesløse; de kan
være nyttige Forberedelser, hvorved Sejren lettes for Jesu
Religion; »og hvor stor og herlig vil Jesu Kirke da
blive!«201)
Samtidig med de to første Bind af den jødiske Historie
udgav han en Samling Prædikener »Aandelige Taler«.
Hertil knyttede sig i Årenes Løb flere andre Samlinger,
som alle bærer det samme Præg202). Hvad enten Tidens
teologiske Standpunkt var konservativ Wolffianisme eller
— som henimod Århundredets Slutning — tenderede mod
Deisme, forblev den bastholmske Prædikemåde den sam
me. Dens Indhold forandredes ikke, selv om han i sine
teologiske Skrifter viste sig langt mere frisindet, end hans
Prædiken lod formode. Teologien holdt han adskilt fra
den religiøse Forkyndelse. Denne sidste var akkommode
ret efter det almindelige, oplyste Kirkefolks supranaturalistiske Wolffianisme og fremtræder i Prædikensamlingen
fra 1781 med et særligt konservativt Anstrøg.
Med disse Prædikener stillede han sig overfor den
Domstol, han selv i Talekunsten havde nedsat. Bade af
Anmeldelser, af den Brug, der blev gjort af Prædikensam
lingerne som Opbyggelsesboger, og af hans senere Biografi
kan vi skønne, at Samtid og nærmeste Eftertid fandt, at
han havde bestået Prøven med Ros203). Han havde fordret
Klarhed, og han besad den selv. Der er såvel i Prædikener
nes Disposition som i deres formelle ydre Udstyr med Ord
valg, Sætningsforbindelser og Billedsprog intet sparet for
at gøre Indholdet levende for de bevægelige Tilhørerhjer
ter. Hans Ordvalg er stærkt afvekslende; han undgår Tau
tologier, går praktisk ind på alle Tidens Vanskeligheder204)
og afvinder også de dogmatiske Prædikener en etisk Ap
plikation. Vi træffer ingen overdreven Lovprisning af
Fornuften205), men han lægger stærkt Vægt på at føre en
sw) III, 444.
202) Åndelige Taler over alle Evangelierne 1. I—II, 1779. —
Geistliche Reden I—II. 1781. — Ånd. Tal. over alle Evang. 2.
I—II, 1788.
203) Lærde E. 1780, Nr. 5; Litt. Journal 1780, 628 f.
2M) Ånd. Tal. 517. Geistl. Red. I, 119, 201, 289 f, 345, 461 f, 669.
205) Jvf. i Geistl. Red. II, 318: Børnenes Forstandsudvik
ling må ikke være den eneste Genstand for Forældrenes Om
hu; de må også lægge Vægt på Hjertets og Viljens Forbedring.
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Apologi for Guds Handlen overfor Mennesket. Han søger
at sætte sig i levende Rapport til sine Tilhørere, ofte ved
Spørgsmål og Svar og meget hyppigt ved direkte Tiltale.
Sammenligner vi Bastholm som Prædikant med en af
Frankrigs berømteste Talere, fra hvem han også har hen
tet betydelig Påvirkning, nemlig Bossuet, vil der ved en
Sammenligning frembyde sig både Forskelle og Lig
heder.
Bossuet er først og fremmest Digter. Hans Prædikener
råder over et farverigt og fuldtonende Sprog. Bastholm
var ikke Digter. Han vælger af Sprogets Prosa. Digterens
åndfulde Syner ligger ham fjernt. Han gentager og varie
rer — ofte på en blændende Måde, men uden Patos og
uden Rytme.
Bossuet kunde ofte give sig hen i Billeder. Bastholm
vilde veje og vrage. Når Kristus hos Kirkefædrene kaldes
Nøglen til den guddommelige Barmhjertighed, fortsætter
Bossuet med at tale om den evige Faders Kister og Kamre.
Hans Billeder kunde i hans yngre År være outrerede og
subtile; hans Sprog kunde være djærvt og kækt og ganske
fattes den Afpudsning, Bastholm vurderede så højt.
Bossuet kunde give sig selv og sine Oplevelser en Plads
i Forkyndelsen206). Det mærker vi så godt som aldrig hos
Bastholm; fra hans Prædikener henter vi intet Bidrag til
hans Biografi.
Men begge har de det tilfælles, at deres Udvikling fører
dem fra det sammensatte og kunstlede til det mere enkle
og dog elegante. Bossuets Påvirkning fra 1660 skyldes
Klassicismens Heroer Pascal, la Rochefoucauld, Moliére og
Boileau. Bastholm gik fra tysk til fransk Påvirkning, skar
ved sin bon sens Udvæksterne bort og skyldte for en Del
den klassiske Oldtids Talere Stilens Ophøjethed og Argu
menternes Skarphed.
Begge bevarer den Kontakt, de straks ved Foredragets
Begyndelse har sat sig i til deres Tilhørere; de foredrager
den udarbejdede Prædiken og insisterer iøvrigt kun lidt
på Dogmet. Begge vil de selvstændiggøre deres Tilhørere.
De vil lade Tilhørerne prøve selv og leve selv. Det er om
206) Alfred Rébelliau: Bossuet. Paris 1900, 30, 78.
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Bossuet udtrykt således, at han ikke vilde skabe Slaver,
men Børn for Gud207). Ganske det samme Moment finder
vi i den tysk-danske Oplysnings Selvstændiggørelse af sine
Tilhørere.
— I de fem År, Bastholm havde været i Kastellet, var
Lykke og vanskelige Kår, Glæder og Sorger blevet knyt
tet nær sammen i hans Tilværelse. Han havde fået mange
nye Venner, blandt hvilke den tidligere nævnte Lars
Smith var en af de nærmeste208), og der havde i Årene
1773—75 været en stor Tilstrømning til hans Kirke. Blandt
sine Tilhørere kunde han tælle Datidens Intelligens209).
Og navnlig var han bleven søgt af de teologisk studerende.
Som han selv i sin Tid havde set op til Munter og taget
ham til Forbillede som Taler, således så nu mange af de
unge op til ham; han blev det Mål, de stræbte efter at
ligne, når de tænkte på deres fremtidige Forkyndelse210).
Han var for dem ikke alene den fuldendte Taler, men for
mange, som f. Eks. for Paveis, var han den kristne Filosof,
der havde skabt den Harmoni mellem Fornuft og Åben
baring, som de trængte til for ikke at lide Skibbrud på
deres Tro211).
Men på den anden Side nagede huslige Bekymringer
på hans Sind. Hvor økonomisk Husholdningen end blev
ført, krævede hans Embede dog en vis standsmæssig Fø
relse; til hans Studier udfordredes der Bøger, men Ind
tægterne var for små til at kunne slå til. Han måtte stadig
gøre Gæld. Dertil kom hyppige Sygdomsanfald, navnlig
Feberlidelser, der stærkt forringede hans Virkekraft. Det
er derfor intet Under, at han kalder Opholdet i Kastellet
for et sørgeligt Fængsel og med Glæde greb det tyske Kan
cellis Tilbud om Sognepræstembedet i Rendsborg ved
207) Stds. 194.
208) For Smith kom Bastholm til at stå som en Helt, ja,
siger han selv, som en Afgud. Han fik Lov til at prædike for
Bastholm, som også så hans Disputats 1774 igennem og skrev
en gennemgående rosende Recension af hans Lovtale over
Cort Adeler. Efter Bastholms Oversættelse af Ny Test. gik
Venskabet mellem dem ganske i Stykker. Jvf. S.’s Selvbio
grafi. Sorø 1874. I, 16, 36. II, 18. Alm. dansk Litt. Journal 1780,
417.
20°) Mag. for Rel.lærere v. Fallesen II, 1794, 627. Han søgtes
især »af dem, der vilde passere for Tænkere«.
21°) Litt. Tid. 1819, 73.
211) Claus Paveis Biografi og Dagbøger. Bergen 1864, 9.
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Kristkirken, der var blevet ledigt ved Conradis Død212).
Han havde allerede gjort sig rejseklar. »Men Albestyreren
vilde det anderledes«213).
Hans mange Venner var naturligvis bedrøvede over at
skulle se ham drage bort fra Byen og opfordrede ham til
at søge Embedet som Sognepræst ved Helligåndskirken.
Men da han allerede tidligere havde søgt forskellige Em
beder, bl. a. Set. Olai i Helsingør, anså han det for frugtesløst at søge det, så meget mere som han var meget tilfreds
med Embedet i Rendsborg. Han efterkom imidlertid al
ligevel sine Venners Opfordring, rejste til Hoffet på Fre
densborg, anbefalede sig, fik Afslag, men havde på sin
Forlægger Gyldendals Opfordring taget nogle Eksempla
rer af »Aandelige Taler« med, og disse havde han uddelt
til de kongelige Herskaber. Øjensynlig har disse trykte
Taler slået an; thi næppe en Måned efter fik han Befaling
til at prædike for Hoffet, en Anmodning, som blev fornyet
fjorten Dage senere. Uden at have talt med nogen af de
kongelige Personer var han rejst hjem første Gang, men
denne Gang lod Arveprindsen ham tilsige og foreslog ham
ligefrem at opgive sit Kald i Rendsborg og afvente Hof212) Selvbiogr. 31. Generalsuperintendent Struensee havde
meddelt det tyske Kancelli, at han anså det for en absolut
Nødvendighed, at den Mand, der ansattes, for Garnisonens
Skyld både var det tyske og danske Sprog mægtig. Således
vendte Opmærksomheden sig naturligvis mod Bastholm, der,
som Kancelliet skriver, »rühmlich« havde forestået sit Em
bede, beherskede begge Sprogene og udmærket sig særlig ved
grundig Lærdom og fortræffelige »Prediger-Gaben«. — Kan
celliet vilde ikke foreslå Compastoren Matthiae, da han ikke
kunde Dansk. »Den bisherigen Compastorem bey dortiger
Kirche Matthiæ kan die Kanzeley hiezu nicht in Vorschlag
bringen, weil derselbe der dänischen Sprache nicht mächtig
ist und auch sonst dem Dr. und Magister Bastholm nachzu
setzen ist« (Extract aus den Vorstellungen der deutschen Kan
zeley vom 5. Martii 1777). Denne Kancelliforestilling bevil
ligedes 7. Marts 1777. Embedet var på 600 Rdlr. I den kgl. Re
solution hedder det: »Auch hat sich der Compastor bey ge
dachter Kirche Matthiae zu diesem Pastorat gemeldet. Da
aber derselbe nach dem Zeugnis des Generalsuperintendenten
der dänischen Sprache nicht völlig mächtig ist, so wie er denn
auch sonst dem vorbemeldeten Bastholm nachzusetzen seyn
dürfte, so hat die Kanzeley diesen sonst geschickten Mann
bey gegenwärtiger Vakanz nicht in Vorschlag bringen kön
nen«. (R. A.). — Teol. Bibi. XVI, 303, Linie 1 har 1774 i Stedet
for 1777.
213) Selvbiogr. 32.
13
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præsten Qvists Død214). Det blev da stillet ham i Udsigt,
at han skulde blive dennes Eftermand. Bagved Hoffets
Sympati sporer vi også Guldborgs, og angående de videre
Forhandlinger om denne Sag viste Arveprindsen Bastholm
hen til Guldborg. I en senere Samtale med Guldborg frem
stillede Bastholm sine Betænkeligheder ved at gå ind på
Arveprindsens Tilbud. Ingen vidste, hvor længe Qvist
kunde leve, og hans egne økonomiske Kår og Helbredstil
stand blev Måned efter Måned forværret. Men alligevel
formåede han ikke at stå for det lokkende Tilbud, der end
yderligere ved Guldborgs Opmuntringer blev forstærket.
Han afsagde Embedet i Rendsborg og fik sin Loyalitet ho
noreret med et årligt Tillæg af 200 Rdlr. fra 1. Juli at
regne, indtil Embedet blev ledigt.
Imidlertid åbnede der sig dog, førend han havde tænkt
det, lysere Forhold for ham, idet han ikke alene fik Løfte
om, men også virkelig fik Sognepræstembedet ved Set.
Olai i Helsingør215).
I Oktober Måned ankom han til Helsingør, blev indsat
22. Søndag efter Trinitatis og prækede over Mt. 18, 23—25:
»Det Regnskab, vi som Borgere i Jesu Rige have at af
lægge«216).
Også i Helsingør vandt han sig snart mange Venner og
kom navnlig meget hos Rektoren Jacob Baden217). Men
allerede inden Året randt ud, havde han den Sorg at miste
214) Om denne, der var blevet Konfessionarius 1754, men
sikkert p. G. a. sin Pietisme havde en meget isoleret Stilling
i Hofkredsen: Terkel Klevenfeldts Rejse-Journaler 1741—45.
VI (Mern. og Breve XXIX, 1919). Zwergius: Danske Cleresie
I, 853 f.
215) Sognepræsten Hans Peter Lund døde 1. August 1777.
Bastholms Udnævnelse er af 20. August 1777 (Sæll. Reg. Nr.
472, 1777. R. A.). Kongen havde jus vocandi til Kaldet, hvis
årlige Indtægt var ca. 500 Rdlr. Efter Reskript af 12. Marts
1756 skulde der ydes Enken 70 Rdlr. årligt. Sognepræsten fik
efter Civilreglementet af 1778 et mindre Tillæg på 16 Rdlr. 64
Sk. — I den kgl. underskrevne Skrivelse til Kancelliet af 13.
August 1777 med Anmodning om at udfærdige et Kaldsbrev
til Bastholm siges det om ham, at han er »en Mand, som for
tiener Vores naadigste Opmærksomhed«. (R. A.).
216) Det hedder heri: »Jeg forlod en Menighed, som jeg el
skede, en Menighed, af hvilken jeg var elsket; den Opmun
tring, jeg følte under mit Embedes Udøvelse ved deres Kær
lighed var ligesaa stor som uudsigelig, da jeg skulde forlade
den. Nu maa I godtgøre mig det Tab«. Ånd. Taler 1779, II, 626.
217) Jvf. Ph. T. 5. R., II, 110.
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sin Hustru, »og med hende al mit Livs Glæde gennem en
Række af mange Aar«218). Hun havde efter en vanskelig
Fødsel den 24. November bragt en Søn til Verden. Efter
sin afdøde Morfader var han blevet kaldt Peder Rosen
stand219).
Han sad nu alene tilbage, men hans Tid i Helsingør
blev ikke lang. Allerede i Marts 1778 døde Qvist220), og
Arveprindsen gjorde nu sit Løfte til Virkelighed, således at
Bastholm 3. April 1778 blev udnævnt til dansk Hofprædi
kant221). Dermed var Vejen åbnet for ham til et af de mest
218) Selvb. 34. Efter Hustruens Død (20. December; Olai Kir
kes Dødsprot. L. A.) indgav Bastholm Ansøgning om at måtte
sidde i uskiftet Bo. Bevillingen, der blev givet, var af 30. Ja
nuar 1778 (R. A.). I denne opgøres Bastholms Bogsamling til
900 Rdlr. og alt Indboet til 1300 Rdlr. I 12 År sad han i uskif
tet Bo. I 1789 hedder det: Doctor Theologiæ og Hof Præst Hr.
Bastholm forevise et efter hans afdøde frue Ingeborg Rosen
stand Goische forrettet Samfrænde-Skifte Brev imellem han
nem og hans med hende avlede 2de umyndige Børn. — Behold
ningen var 2200 Rdlr. Salæret l1/3 %. (Designation over fore
viste Samfrændeskiftebreve 1771—1800, Nr. 23. L. A.).
219) Døbt i Set. Olai Kirke 5. December. (Dåbsprot. L. A.).
22a) Under en Kommunion hos Charlotte Amalie 25. Marts
besvimede han, og den følgende Morgen døde han. Jvf. Luxdorphs Skrivekalender 26. Marts 1778: Kh. S. 4. R., II, 376.
221) I Skrivelsen af 30. Marts 1778 fra Kristiansborg til Kan
celliet hedder det: »I Hr. Qvists Sted, som ved Døden er afgan
gen, have Vi, da Professor Balles meget frugtbringende Arbeide ved Universitetet ikke tillader denne lærde og sær due
lige Mand at paatage sig for Hof- og Slotsmenigheden den
uafbrudte Omhu, beskikket Hr. Doctor Bastholm i Helsingør,
som strax skal tiltræde sit Embede; thi haver Vores Danske
Cancellie hans Kaldsbrev at udstede og ham gratis at tilstille,
fil Sognepræst igien i hans Sted, naar Biskoppens Attest er,
som Vi vente, kunne Vi tænke paa Capellanen Skebye, som
Vi Selv med Bifald have hørt ...... Indlæg til Sæll. Reg. Nr.
198, 1778 (R. A.). Om Schebye: Schultz: Fra Helsingørs Fortid
II, 1906, 73. — På Koncepten til Kaldsbrevet er der ytret Tvivl
om Indtægtens Størrelse, da der havde fundet en Ændring
Sted i Particulærkammerets Administration, og der spørges:
Skal Bastholm præcis have alle de Emolumenta, ex. gr. Bræn
de, Fourage etc. som Qvist havde, eller skal det cessere eller
noget gives til Balle (Balle var blevet dansk Hofprædikant
11. Maj 1774 i Stedet for Christen Schmidt, der var blevet Bi
skop over Akershus Stift. R. A.). Og hvo skal nu anses som
første Hofprædikant? Derunder er skrevet: Balle beholder vel
altid Navnet, men Gavnet synes at falde til Bastholm. — At
denne har haft forskellige Vanskeligheder at kæmpe med i
den første Tid, fremgår af et Brev fra Arveprindsen til Kancel
liet, dateret Christiansborg 11. Maj 1778. »Til det kongelige
Danske Cancellie. Indlagte Memorial synes af vedlagte Atte-
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ansete Embeder i den danske Kirke, som første Hofprædikant og Konfessionarius222). Hans Løn blev straks 1300
Rdlr., en efter Datidens Forhold anselig Sum, og den forøgedes senere. Hans Prædikevirksomhed fandt nu både
Sted i den smukke, rigt ornamenterede Slotskirke223), hvor
han selv tyve År tidligere som »Davids Degn« havde været
med til at besørge Sangopvartningen, og privatissime for
de kongelige Herskaber i Kabinettet224).
Ved sin Indtrædelsestale for Hoffet Palmesøndag, som
han anså for en af de lykkeligste Dage i sit Liv, »og de
Dage er ikkun faa, som jeg kan kalde lykkelige«, gjorde
han et dybt Buk for Hoffet, hvis Dyd ikke var Melankoli,
og hvis Religion ikke var Overtro225).
Hans vanskelige Stilling i de følgende tyve År i den
intrigante og splittede Hofkreds havde altid en forsigtig
og tilbagetrukken Karakter. Hans Ærgerrighed strakte sig
kun til hans egen Position, men den inciterede ham ikke
til at deltage i politiske Intriger. En så udpræget Sans for
at gribe ind i de borgerlige Tings Gang, som hans beun
drede Forbillede Balthasar Munter havde haft, ejede Bast
holm ikke. Ingen Kursstigninger bragte ham ind på Børs
spekulationer, som Tilfældet var med Munter, da det dansk
vest- og ostindiske Kompagnis Papirer i 1781 steg enormt,
og som både tog Del i Sammensværgelsen mod Struensee
ster at fortiene en grundig Forestilling, og bliver da med de
andre om samme Embede at andrage. Ved samme Ledighed
har Hans Majestæt paa Cancelliets Forespørgsel villet tilkiendegive det, at da Doet. Bastholm er egentlig den danske Hof
præst, som har Ministerialia, er det og ham, som Cancelliet
har i Slots-Menigheds Vegne at gøre med. Friederich«. (Indl.
til Sæll. Beg. 1778, Nr. 198).
222) Hermed fulgte en Del Beneficier, der måtte betragtes
som Æreshverv, således Tilsynsstillingen ved Latinskolen i
Frederiksborg (jvf. Danske Saml. V, 24. Jens Jac. Paludans
Ungdomserindringer 1908; 13, 14), Direktør ved Hillerød Ho
spital og Stillingen som en Slags Underbiskop for Slotskirkens
Gejstlighed, og hertil regnedes også den tyske Kirke i Hel
singør. Om hans Rang: Ussing: Kirkeforfatn. III, 2, 873 og
Virksomhed, stds. III, 1, 172, 304. Fra August 1778 blev han
tilforordnet i Missionskollegiet og Direktør ved Vaj senhuset,
Sæll. Tegn. Nr. 528, 1778 (R. A.).
223) Slotskirken var indviet af Hersleb 27. Nov. 1740. Jvf.
Jonge 535 f. Hans Holck: Fremmedes og Reysendes Hånd-Lexicon 1777. Bruun: Kbhvn. II, 707 f.
224) Vilh. Bang: Latinskole ..46.
225) Ånd. Taler 1779, I, 489.
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i 1772 og tog sin Andel i Forarbejdet til Regeringsforan
dringen i 1784, da han assisterede ved Besørgelsen af den
hemmelige Brevveksling mellem Bernstorff og hans Ven
ner i København226). Det, der var Bastholms Mål, var at
blive den kirkelige Smagsdiktator, den danske Retoriks
Præceptor, hvis Smag alle beundrede, og hvis Dom alle
bøjede sig for227). Man har Indtryk af, at han har holdt
sig fjernt fra alle politiske Machinationer, enten det nu
skyldtes, at han var bange for sin Stilling ved at tage Del
i Konspirationer, eller han følte, at hans Evner ganske lå
uden for dette Plan. Han så på Hoffet, som han senere
udtrykte det i en Ligtale, som en lille Verden, hvor Op
trinene hvert Øjeblik forandrer sig, hvor alting er i en evig
Bevægelse, hvor intet er bestandigt uden Ubestandigheden.
Hvor let glider ikke den bedste Kristen her! Hvor glat er
denne Bane! Hvor slibrig er den!228) — Rimeligt er det
også at antage, at man i Hofkredsen næppe har ment at
kunne bruge ham i politiske Øjemed. Det var Enkedron
ningens Mening, at man vel skulde vise Gejstligheden
Agtelse og forsvare dens gamle Rettigheder, men den
skulde ikke blandes ind i verdslige Sager220). Hans Tone
har naturligvis været præget af Ærbødighed, men den har
aldrig været krybende servil230). Derimod har hans Dis
kretion afholdt ham fra at bevare Hoflivets Intimiteter,
som han ofte har set på nært Hold, for senere Tider231).
Hans fornemme Stilling åbnede ham Adgang til de højeste
Cirkler, og han var venskabeligt forbundet med Familierne
Osten, Knuth og Moltke, hvor man ikke alene beundrede
hans Prædikegaver, men også skattede hans personlige
226) Bobé: Fred. Brun 30.
227) Jvf. Mynsters Meddelelser, 2. Opl., 36.
228) To Sørgetaler over Charlotte Amalie 1782, II, 63.
22°) A. D. Jørgensen: Regeringsskiftet 1784, 242 ff, Memo
randum, Punkt 18.
28°) Han har i så Henseende aldrig præsteret noget lignen
de som Hofprædikanten Schmidt, jvf. H. T. 4. R., II, 702, og
han fortalte senere Sønnen med en vis Foragt, hvorledes Grev
Bernstorff, da Kronprindsen efter Slotsbranden 1794 var flyttet
ind i hans Palæ, dér med sit blå Bånd drev sit Galanteri så
vidt som Husvært, at han påtog sig en Kammerjunkers eller
Adjudants Rolle og anmeldte de Personer, der blev indladt til
Audiens. (Sønnens Biografi. B. A. S.).
231) Jvf. Teol. Bibi. XVI, 309.
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Karakter. Muligvis har han lagt sin nye Værdighed for
Dagen på en sådan Måde, at hans gamle Venner har kun
net føle sig lidt på Afstand232). I hvert Fald tog han mod
enhver Anerkendelse, der kunde forhøje hans Anseelse.
Dette forklarer, at han f. Eks. accepterede Konferensråd
Hübners Anmodning om i 1779 at indtræde som ekstra
ordinært Medlem af Landhusholdningsselskabet, trods det,
at han selv indrømmer, at han intet Begreb havde om
Landvæsenet, men anså sine årlige ti Rigsdaler for at
kunne være ligeså gode som andres233).
Efter på Opfordring i 1779 at have udgivet sine „Aandelige Taler over alle Evangelierne« i to Bind havde hans
flittige Pen et nyt Værk under Udarbejdelse, det betyde
ligste af alle hans Arbejder, nemlig en Oversættelse af det
nye Testamente, forsynet med Noter.
Da dette Værk, dediceret til Kongen, i 1780 forelå i to
Bind, vakte det et langt større Røre, end Bastholm selv
havde ventet, og det fremkaldte en heftig Strid, som man
senere fra konservativ Side anså for lærerig, da den for
mentlig bevarede mange danske gejstlige for Socinianismens Farer234).
Dette Arbejde betyder i sproglig Henseende et meget
stort Fremskridt235). Det besidder vel ikke Ghristiern Pe
dersens Djærvhed eller Axel Sørensens i sproglig Hen
seende store Bevægelsesfrihed, men den græske Tekst er
gengivet på et smukt, letforståeligt og klart Dansk, som
den Dag i Dag lader sig læse. De Indvendinger, der blev
232) Således Smith: Selvbiografi II, 18.
233) Selvb. 35.
234) Jvf. Teol. Bibi. XVI, 340 f. Helveg 209.
235) Hwiids Rejsedagbog 70 (Noten). — Utilstrækkeligt be
handlet i Arboe-Rasmussen: Fra Papyrusbladet til vort nye
Test. 1912, 60. — Vajsenhuset havde 1740 fået kgl. Eneret til
at trykke Bibler, og man havde da lagt den Svaningske Tekst
til Grund, d. v. s. den reviderede Resenske fra 1647. Balle hav
de i 1777 udgivet en Oversættelse til Gal., Efes. og Filip.brev
og supplerede den 7 År senere med Oversætt. til Koloss, og
Thes.brev. Dette Arbejde vil senere blive gjort til Genstand
for Behandling. I de Bibellæsninger over Matth. og Acta, han
udgav, lagde han den reviderede Tekst til Grund, men gav i
Noterne Anvisninger til en bedre, som man i Alm. enedes om
var nødvendig. Jvf. Homemanns Prøveoversætt. til Micha 1777,
S. a2.
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rejst mod Arbejdet, drejede sig heller ikke om dets for
melle Side, men rettede sig mod to Sider af Indholdet.
I Almindelighed klagede man over, at han berøvede
de bibelske Udsagn deres Absoluthed og forklarede dem
ud fra jødiske Forudsætninger236). Dette var forsåvidt ikke
med Urette. Bastholms Oversættelse er den danske Op
lysnings klareste Udtryk for den neologiske Forsknings
Standpunkt overfor Ny Testamente. Jesus og hans Apostle
var Jøder; de Ord og Vendinger, de brugte, er vi ikke i
alle Dele forpligtede overfor; thi de var bestemt af Tid og
Sted. Vi har derfor Lov at omskrive de bibelske Udtryk
med danske Vendinger, når disse for os betyder det samme
og rummer det samme Indhold som de specielt jødiske Ud
tryk. De gamle Udtryk forvirrer i deres Uklarhed237).
De må erstattes med sådanne, der i vort Sprog umid
delbart giver en Forståelse af, hvorom det drejer sig. Des
uden må man mærke sig, at Religionshistorie for den
Tid var en ny Disciplin; dens Metoder var uprøvede
og uskolede, dens Materiale var nyt, og gennem en analo
gisk Påvisning af beslægtede religiøse Fænomener syntes
den at styrke en relativistisk Betragtning af Åbenbaringens
Sandhed238). Ved Hjælp af Neologien og Religionshistorien
kommer Oversætteren let over de mange Vanskeligheder,
som Kravene og Synernes Storhed bereder det nøgterne
Sind. De betragtes som Samtidens almindelig brugte Tale
måder, som det daglige Livs Skillemønt; de henstilles som
noget forbigangent og ikke umiddelbart for os forpligten
de239). — Det vilde på den anden Side være uretfærdigt
236) Jvf. Danm. litt. Progresser I, 1781, 261 ff.
237) Gang efter Gang kommer dette Udtryk igen: »Jøderne
sige ligeledes ...... Som det er nævnt, havde han allerede i
Talekunsten betegnet Ord som Igenfødelse, Guds Billede, An
ger, Ruelse o. fl. som Kunstord, der burde skyes (270). Idet
han deriverer dem fra Jødedommen, erstatter han f. Eks. Igen
fødelse med Fornyelse (jvf. til Mt. 19, 28).
238) Uden denne Baggrund er Brandts skarpe Dom fældet:
Udsigt over vore danske Bibeloversættelsers Historie, 1889, 64.
Jvf. Koch: Oplysn. 90 f. Om Forholdet mellem Religionshisto
rie og den åbenbarede Religion, som Problemet betragtes i
vore Dage: Heiler: Das Wesen des Katholizismus, 1920, 116 f.
239) Mt. 3, 16: Visionen ved Dåben må forklares således, at
Skyerne skiltes, så et klart Lys steg ned på Kristus, ligesom
en Due stiger ned fra højere Steder på Jorden. Jvf. Luk. 10,

202

Angrebene mod Johannes 1, 1.

at sige, at han har fornægtet Underet, selv om han retfær
diggør dets Sandsynlighed overfor Mennesketanken. Han
anerkender fuldtud Underet, hvad der f. Eks. fremtræder
klart i Noterne til Beretningerne om Ørkenbespisningen
(Mt. 14, 13 f; 15, 29 f) som sket »ved Guds umiddelbare
Almagt«.
Men navnlig samledes Angrebene på ham om hans For
tolkning til Johs. 1, 1. Man fandt, at han ved sin Forkla
ring fornægtede Kristi Guddom og afsvækkede de øvrige
Bevissteder for dette dogmatiske Centralpunkt. Han siger
selv, at han havde troet, at han burde oversætte og forklare
det nye Testamente efter sin egen og ikke efter andres
Overbevisning240). — Dette Sted havde man i den dogma
tiske Kristologi hidtil forstået om Kristi Guddom og an
ført det som et urokkeligt Bevissted for dette Dogme. Bastholm delte ikke denne Anskuelse; men mente, at om han
end havde taget et Bevissted bort, så var de tiloversblevne
Bevissteder så meget desto stærkere. »Beviiser bør ikke tæl18: Lysstrålen er et Sindbillede på det himmelske Lys, der
steg ned og opklarede Jesu Forstand til Sandhedens Forkyn
delse. Bjergprædikenens Makarismer af svækkes til »lykke
lig«, fattig i Ånden bliver = ydmyg (Mt. 5, 3); Dyd sættes i
Stedet for Retfærdighed (Mt. 5, 6). Det hedder i Fader-Vor:
»hellig være din Dyrkelse« (Mt. 6, 10); »giv os i Dag den Føde,
der passer til vor Natur« (Mt. 6, 11). Når det i Dåbsbefalingen
(Mt. 28, 18) hedder, at Jesus har al Magt i Himlen og på Jor
den, kan det — på jødisk Vis — forstås om Jødedom og He
denskab. Kristi Død, der forsonede os med Gud, er en Art af
Bon, som Gud hører og derfor tager os til Nåde. (Rom. 8, 34).
I Gal. 5, 16 bliver nvsv/ua Fornuft. Når vi er sat i Himlen med
Kristus, må Himlen forstås om Kirken parallelt med Evan
geliernes Sprogbrug om Himlens Rige som Kristi Kirke, en
Efterligning af jødisk Sprogbrug. (Ef. 2, 6, jvf. Ef. 3, 15). Fyr
sterne og de vældige i Himlen er Jødernes Øverster (Ef. 3, 10,
jvf. til 1. Kor. 2, 6; Kol. 1, 16, 20; 2, 15).
24Q) Selvb. 36. Hans Særopfattelse er sikkert ikke direkte
påviselig andet Steds fra. Fra Bahrdt har han den næppe: Die
neuesten Offenbarungen Gottes, Riga I 1773, selv om Bahrdt,
ligesom Bastholm, vil give en moderniseret Oversættelse, der
kan læses »mit Geschmack und Vergnügen« (Vorrede). Bahrdt
parafraserer: »Der Logus, war schon bey dem Entstehen die
ser Welt. Er war bey Gott (noch keinem sterblichen Auge
sichtbar) denn es war nur Gott und der Logus ....« v. 14:
»Und der Logus, vereinigte sich mit einem sterblichen Men
schen. — Om en Påvirkning fra Michaelis er der næppe Tale.
M.s Oversætt. af Ny Test, kom først ti År senere (Göttingen
I—II, 1790).

Bastholms Eksegese til Johannes 1, 1.

203

les, men veies«241). I sin Forklaring til Johs. 1,1 tilføjer han
forsigtigt, at hvad han fremstiller, er kun en Formodning;
Stedet er næsten det vanskeligste i hele Johannesevangeliet, hvad der skyldes, at man her vil have et Bevis for Kri
sti Guddom. Dette er overflødigt, da hele Johannesevangeliet sigter mod at vise Kristi Guddom. Apostelen hentyder
til Skabelsen, og ved Ordet forstår han ikke »andet end
Guds virksomme Villie, eller den uendelige Kraft, ved
hvilken han skabte Verden«242). Han forstår Udtrykket om
Kristi underfulde Undfangelse, som han tilskriver det sam
me almægtige Ord eller den samme uendelige Kraft, ved
hvilken Gud skabte Verden243).
Forskellene mellem den konservative Oplysning og den
frisindede Neologi vil sikkert klarest træde frem, hvis man
sammenligner Bastholms Arbejde med et lignende fra Bal
les Hånd, nemlig dennes »Apostelens Pauli mindre Breve«
(I—II, 1784—1785). Bastholms Arbejde er en populær Over
sættelse på Tidens moderne og klare Dansk; den er mo
derne i den Forstand, at den i Noterne stadig opererer med
den jødisk-lokalhistoriske Kolorit, som vel i selve Oversæt
telsen er bibeholdt, men som i Noterne er forklaret som
tidsbestemt. Balles Oversættelse er en omfattende?44), kon241) Fortalen. I Michaelis’s Einleitung ins Neue Test., 3. Udg.,
1777 (den før Bastholms Oversættelse sidst udkomne Udgave)
forstår M. Logos om den guddommelige Natur i Jesu Person,
af Johannes brugt polemisk mod Gnostikerne (II, 979 f); den
ne Opfattelse er gentaget i Anmærkningerne til Ny Test. ad
loc. (1790), idet det stærkt betones, at man ikke må søge meta
fysiske Hemmeligheder i dette Udtryk.
242) Han forsøger en parafraserende Omskrivning: I Be
gyndelsen, førend endnu nogen Skabning var til, var der i Gud
en uendelig, virksom, skabende Kraft; denne skabende Kraft var
Gud selv; fra Begyndelsen af haver Gud havt den, ved denne
samme skabende Kraft i Gud haver alle Ting uden Undtagelse
fået deres Tilværelse; ved denne samme skabende Kraft i Gud
er og Kristus efter sin menneskelige Natur bleven frembragt...
243) Også Hugo Grotius havde vist tilbage til det gi. test.
»dabar« i sin Fortolkning til Johs. 1, 1 (Annotationes I Ud
gave 1769). På lignende Måde er det forstået af Hammond,
Lange og Lampe (Heumann: Erklärung d. neuen Test. III,
Hannover 1751, S. 9).
244) Værket er på ca. 1200 tættrykte Sider i Kvart. — Hvor
Bastholm f. Eks. bruger 5 Linier til at forklare Gal. 5,11 (Pau
lus egenhændige Tilføjelse), bruger Balle 54. Til Ef. 4, 26 har
Bastholm 2 Linier, Balle 98. Til Ef. 6,16 — den kristelige Strid
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servativ dogmatisk-exegetisk Fremstilling af den overleverede konfessionelle Sandhed med stærk Ængstelse for Af
vigelser i Systemet245).
Den omfatter som nævnt kun de paulinske Breve243)
og er et Arbejde for Gejstligheden, en Frugt af hans exegetiske Forelæsninger. Som Fortolker har han i den konser
vative Neologis Ånd benyttet det almindelige isagogiske,
filologiske og tekstkritiske Apparat.
Den kommenterede Oversættelse udmærker sig frem
deles ved et ikke ringe Islæt af Pastoralteologi — ikke blot
idet Forfatteren stadig fremholder Kravet om Lærerens
Idealitet, men også strejfer pastoralteologiske Emner, når
det lader sig gøre, for Eksempel ved Fortolkningen til Galaterbrevets andet Kapitel om Apostelmødet, hvor han øn
sker kirkelige Lærestridigheder afgjort mellem de betyde
ligste Lærere indbyrdes, og utvivlsomt med Striden i An
ledning af Bastholms Nye Testamente i 1780 in mente an
befaler han at lade de lærde afgøre deres Stridigheder på
Latin for ikke at forarge Mængden247).
Når Balles Arbejde alligevel, trods Forskellene fra Bastholms, lader sig sammenligne med dennes Oversættelse af
hele det nye Testamente, skyldes det, at der bag Bastholms
Noter ligger hele den nyere teologiske Neologi, der blot
er omskrevet i tilgængelig Form. Og da der i Balles kom
menterede Oversættelse lægger sig en tydelig udtalt, kon
servativ apologetisk Tendens for Dagen — ikke mindst i
— har Bastholm 16 Linier, Balle 180, og til Kenosestedet Fil.
2, 6 har Bastholm 12 Linier, Balle 452.
245) Jvf.: Hver en Vildfarelse bør være os frygtelig, hver
en urigtig Tanke bør i Tide forlades, at vi ikke ved den skul
le føres videre bort, end vi selv havde tænkt (til Gal. 4, 11; I,
216, Anm. 3); den Grundsætning er farlig, at urigtige Tanker
om en eller anden Lærdom skadede noget, så længe Dyden
ikke umiddelbart fornærmes. Det varer ikke længe, før Troens
Grundvold ganske er nedbrudt, og da falder tillige Dyden, I,
254, Anm. 2 og II, 377, Anm. 1, Spalte 2. Jvf. hans Polemik over
for Lessing (II, 463, Spalte 1): Lessing har Uret, når han tror,
at Religionsvildfarelse er en ligegyldig Sag og ingen Indfly
delse har på Menneskets Lyksalighed.
248) Første Del: Galaterbrevet, Efeser- og Filippenserbrevet.
Anden Del: Kolossenserbrevet og Thessalonicenserbrevene.
Forordet angiver, at han kunde tænke sig sit Arbejde lagt til
Grund for en senere autoriseret Bibeloversættelse.
247) I, 101, Anm. 1; jvf. 102, Anm. 4.
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dø systematisk sammenfattende Oversigter, der slutter de
exegetiske Hovedafsnit, og hvormed han muligvis har vib
let tilkendegive, at han — den konservative — også kunde
skelne mellem Exegese og Homiletik248) — bliver Balles
Arbejde, trods Mangelen af Evangelierne, dog en overor
dentlig vigtig Kilde til at vise de Forskelle, der allerede
på dette Tidspunkt gjorde sig gældende mellem konserva
tiv og frisindet Teologi.
At Forholdet til Bastholm måtte være køligt, var kun
på Forhånd at vente. Han kunde ikke undgå at nævne Bast
holm i Forordet sammen med de andre, der i Årenes Løb
havde givet Bidrag til Oversættelse af det nye Testamente
(Gramer, Hornemann og Schönheyder)249), men hvor der
er Tale om Udsigten til en fremtidig Bibeloversættelse,
nævner han Biskop Bloch og Tauber og indfører anonymt
Guldberg250) som sådanne, der kan »oplade for os den store
Skat, de have samlet, af smukke og grundige Bemærknin
ger til Skriftens Oplysning« — men derimod ikke Bast
holm. Når altså Bastholm blev forbigået i Tavshed, skønt
det kun var fire År siden, han havde udgivet sit Nye Te
stamente, kan det kun skyldes den Omstændighed, at Balle
248) Jvf. Adskillelsen mellem homiletisk Anvendelse og exegetisk Fortolkning Gal. 4, 23; I, 230.
249) Balle nævner ham ialt i Værket 94 Gange; i første Del:
129, 140, 204, 217, 259, 261, 274, 284, 286, 320, 324, 342, 346, 353, 360,
362, 377, 378, 382, 386, 396, 397, 405, 409, 413, 431, 433, 450, 454, 456,
458, 459, 463, 472, 473, 509, 522, 539 (to Gange), 553, 554, 560, 572,
576, 577 (to Gange), 583, 587, 589, 592, 596, 604, 608, 613, 615, 621,
633; — i anden Del: 65, 67, 69, 78, 85, 109, 113, 118, 128, 129, 138,
140, 144, 157, 160, 167, 171, 178, 183, 199, 207, 210, 216, 226, 232,
238, 271, 272, 273, 287, 295, 316, 338, 342, 386, 414, 429. — Uenighe
den mellem Balle og Bastholm i Fortolkningen drejer sig i Al
mindelighed om ubetydelige Enkeltheder, om Nuancer i en
kelte Glosers Betydning, om grammatiske Tilknytninger og
Interpunktioner. Balles Behandling både af Bastholm og af de
øvrige, der fortolker Enkeltheder anderledes, er altid fuldt ud
akademisk; han nævner den fra hans egen afvigende Forkla
ring, dens Forsvarere og gendriver dem sagligt. Der er ikke
Tale om Angreb på Kætterier el. lign. Kun et enkelt Sted —
til Ef. 2, 6 — siger han med en Smule Bebrejdelse i Tonen, at
blandt dem, der fortolker »det himmelske« om Kirken, havde
han ikke ventet at finde Bastholm og Hornemann, I, 362,
Spalte 1.
26°) ».... en Statsmand, hvis ædle Beskedenhed forbyder
mig her at nævne ham«, Forordet S. 7.
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følte sig fjernt fra hans Teologi; det var ikke Rivninger om
exegetiske Enkeltheder, der skilte dem fra hinanden, men
den forskellige Vurdering af Hovedspørgsmålet om den hi
storiske Åbenbarings absolutte eller relative Betydning.
Deres Hovedsynspunkters Forskellighed kom så efterhån
den til også at øve Indflydelse på deres Exegese, men på
dette Tidspunkt betød de exegetiske Forskelle kun et Mi
nimum.
Det Præg af hjertelig Opbyggelse, der var over Balles
Person, har også sat sit Mærke på hans Arbejde, der ikke
alene er langt mere opbyggeligt, men også langt mere dog
matisk end Bastholms tilsvarende. Bastholm var Filosof
fen og Filologen, den kloge og kølige, som vilde oplyse og
opdrage Læseren til selv at kunne drage Belæring af det
foreliggende Stof. Balle var spekulativ251), men uden In
teresse for Mystik. Hvor han slår ind på Mystikken, falder
Forsøget klodset ud252). Bastholm derimod var nøgtern og
overvejende. For Balle var det historiske Bibelord det af
Gud givne Ord, som i sig indeholdt det absolutte. Bastholm
anerkendte den lokalhistoriske og tidshistoriske Billedtale
i Ny Testamente og anså den ikke for absolut forpligtende.
Hos begge er Bestemmelsen af Kristendommen holdt i al
Almindelighed. Kristendommen kræver en indre Sindsfor
andring og en sand Hjertets Forbedring, så at de forrige
onde Attråer ganske aflægges, og en forædlet Tænkemåde
antages253). Var de end således begge enige om Kristen
dommen som Forstandens og Hjertets Forbedring og den
praktiske Aktivitets Religion254), betonede Bastholm Aben251) F. Eks. til Efeserbrevets Indledning I, 307 f; Kenosestedet I, 583 ff. — Efter Bastholm er Englene (Mt. 24, 31) Apostle;
Domstalen (Mt. 25, 46 f) blot et Maleri, som skal gøre Indtryk
ved sin Billedtale; den apokalyptiske Tale (Mt. 24, 29) drejer
sig blot om Jerusalems Undergang, men ikke om Verdens En
de; Himlen (Ef. 2, 6) betyder Kirken, enten den jødiske eller
kristne Kirke (således også Emesti i Neueste theol. Bibi. II,
793).
252) »En sand Christen bør være så hengiven til sin Forso
ner, at han ligesom bærer ham i sin Barm«, I, 414, Anm. 2.
253) I, 287, Note 3.
254) Evangelium er da intet mindre end en Sikkerhedslære,
men det pålægger tværtimod den største Forbindtlighed til
Iver og Flid i gode Gerninger, I, 317, Anm. 4. Ligeså I, 247,
249, 479, Anm. 2 ; II, 163,164, 183. — Jvf. »En sand Christen maae
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baringens billedlige og håndgribelige Karakter så stærkt,
at Konsekvensen for Jesu og Apostlenes Vedkommende
måtte blive en Akkommodation, da de ikke alene selv hav
de vidst bedre Besked, men også kendt deres Folk, og der
med fulgte — ligesom hos Semier og Lessing — Kristen
dommens Perfektibilitet255).
Om det principielle, harmoniske Enhedsforhold mellem
Fornuft og Åbenbaring kunde de begge være enige. Kri
stendommen, siger Balle, er den eneste Religion, der til
lader en fri og uhindret Brug af den sunde Fornuft. Kri
stus har intet pålagt os, som vi ikke selv med vor sunde
Fornuft kan indse er os gavnligt256). Nu kan en veloplyst
Kristen være ærlig i sin Tro uden at støde sin Fornuft el
ler gøre Vold på sin Samvittighed257). Men når Spørgsmå
let dernæst blev om, hvor vidt Fornuftens Autoritet rakte,
måtte Dissensen mellem dem efterhånden blive åbenbar,
og for Bastholms Vedkommende trådte hans Standpunkt
klart frem efter Guldbergs Fald i 1784. I 1790 lod han i
sine filosofiske Breve Fornuftens naturlige Teologi bane
sig Vej til Erkendelsen af Sjælens Udødelighed, medens
Balles Standpunkt var, at om Forholdet mellem Sjæl og
Legeme kunde Fornuften ikke gøre sig nogen tydelig Fo
restilling258). Balle kunde således være ganske enig med
være den virksomste og ivrigste i alt det, der er got«, I, 443,
Anm. 5. »At Christendom ikke bestaaer i Ord allene, men i
Gieming, kan ei ofte nok indskærpes«, II, 152, Note 2.
255) Således om Englemagteme til Ef. 1, 21; og 6, 12; efter
Bastholms Anskuelse er det blot en jødisk Udtryksmåde for
jordiske Fyrster, såvel jødiske som kristelige; til Ef. 2, 2 hed
der det hos Bastholm: »Paulus kan vel tale i deres Sprog og
efter deres Tænkemåde uden derfor at billige den. Balle der
imod har den paulinske Opfattelse I, 342, 397, 505. — Til Ef. 2,
2, bemærker Balle, at den almindelige Fordærvelse, som i de
hedenske Tider havde Overhånd, »kan med Rette ansees, som
en Virkning af den onde Aands anmassende Herredømme over
Menneskeslægten«, I, 365, Anm. 2.
256) I, 206.
257) II, 103, Anm. 4. Jvf.: Med Fornuftens Grunde skulde vi
godtgøre, at den kristelige Religion er sand guddommelig, og
at Bibelen er Guds Ord, II, 143, Spalte 1. »Philosophie og Theologie ere hverandre saa lidet modsatte, at ingen ret Philosoph
kan have Sted, som ikke tillige er grundig Theolog. Men Theologen svarer ikkun maadelig til sit Navn, dersom Philosophie
er ham en fremmed Videnskab. Begge Dele maae være for
enede«, II, 153, Anm. 4.
258) I, 347, Anm. 4.
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Reimarus, der i sit Skrift fra 1772 om den naturlige Reli
gions fornemste Sandheder betoner, at Religionen ikke un
dertrykker nogen naturlig Følelse, men styrer den i den
rigtige Retning og begrænser den, så at den ikke skader
os; den forhøjer alle vore Glæder og Nydelser og er det
eneste Middel, der kan få os til at se Døden — det fuld
komne Livs Fødselsstund — i Møde med Fatning259).
Her ses vel bedst, hvor elastisk det wolffiske FornuftÅbenbaringsprincip var, når det både kunde forskydes til
Gunst for Åbenbaringen og Fornuften. Balle og Reimarus
gik begge ud fra samme Princip og nåede til de diame
tralt modsatte Standpunkter. Balle blev Bibelkæmpen, og
Reimarus den materialistiske Deist og ætsende Angriber
af den bibelske Overlevering. Således viser det sig påny,
at Forskellen mellem Oplysningens Koryfæer indbyrdes
ikke i første Række beroede på exegetiske Uenigheder om
Fortolkningen af Enkeltheder i Bibelen, men på det dog
matiske Grundsyn. Dette overså Balle, når han i Kirke
kampen med Horrebow stadig diskuterede Enkeltfortolk
ninger uden at komme et Hårsbred frem, medens derimod
A. S. Ørsted med ét Slag fuldstændig fældede Horrebow
og bragte ham til Tavshed ved at vise ham, at hans filosofisk-dogmatiske Udgangspunkt var grundfalsk.
Repræsenterede Balle således et konservativt Stand
punkt, hvor det drejede sig om Forholdet mellem Fornuft
og Åbenbaring i Almindelighed, måtte han konsekvent
også indtage en noget reserveret Holdning, hvor det gjaldt
Anerkendelsen af den hedenske Fornufts Rækkevidde.
Ligeså trøstende og opbyggelig en Homilet Balle var for
de gammeldagstroende, ligeså pessimistisk var han over
for Hedenskabet260). Vel kunde han udtrykke Håbet om,
at også der, hvor vi mindst kunde vente det, kan der fin
des sande Guds Børn, fordi Kristi Kirke hverken er bun
det til visse Nationer eller til visse offentlige Bekendel
ser261), men han imødegår den i den frisindede Oplysning
knæsatte Tanke, at mange Deister og Naturalister skulde
få Nåde i Dommen, medens mange ortodoxe skulde for250) 758 f, 765—66, Balle I, 207, Anm. 2.
2øa) I, 383, Anm. 1; 466, Anm. 1; II, 132, Anm. 2.
201) I, 414, Anm. 3.
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dømmes. Der vil vel ikke finde en absolut Domfældelse
Sted over dem, som ikke har hørt om Kristus; sådanne vil
efter Romerbrevets Udsagn (1, 18) blive dømt efter Natu
rens Lov262). Heller ikke følger han Oplysningen i dens
almindelige absolutte Dom over Romerkirken. Den er »en
vanslægtet og yderlig fordærvet Kirke i Christemheden«,
men er dog på den anden Side ikke at anse som en fra
Ghristo affaldet Kirke«203).
Det forstandsmæssige Præg, som hviler over hele Op
lysningen, og som træder så klart frem i den yngre og
mest liberale Periode, at alle har kunnet få Øje derpå, fat
tes heller ikke hos Tidens konservative Repræsentanter.
Nerven i Kristendommen er både for de ældre og yngre
Guds uforskyldte Kærlighed, som skænker Mennesker alt
— endogså Troen. Overfor denne ubeskrivelige Kærlighed,
som vil det bedste, skal Mennesket bøje sig264). Denne
Kærlighed har Kristus lært og fremstillet. Han er frem
for alt Læreren, og hans Skrifter bør vi flittigt læse og
antage alt, hvad de indeholder som Regler for os265). For
Bastholm er han frem for alt »en Prophet, kommen fra
Gud, for at prædike Dyd og Lyksalighed«266); hos Balle
hedder det direkte polemisk overfor Socinianerne »Her
rens Navn være lovet: Guds Søn er Gud«!267) At det nye
Liv skabes af Ånden og forplantes i Menigheden er en så
aldeles forbigående Tanke hos Balle268) — som hos hele
Oplysningen — for hvem Præsten er Læreren og Menig
heden et Læresamfund. Hovedsagen bliver Troens Sam
menhæng med Fornuften. »Fordi vi ere ved Overleg og
sund Betragtning bievne overbeviiste, derfor skulde vi
troe«269).
Sammenhængen mellem Tro og Pligt270) og Ængstel262) II, 412, Spalte 2.
263) II, 434, Sp. 1.
20*) I, 366, Anm. 5; I, 545, Anm. 1.
266) I, 400, Anm. 4.
266) Ånd. Taler 1777, 266.
267) I, 103, Anm. 4.
268) I, 269, Anm. 5.
269) II, 100, jvf. det karakteristiske Udtryk hos Bastholm:
»at overtale sig til at antage Religionen«, Ånd. Taler 1777, 251.
27°) Dogmatik og Etik må aldrig adskilles; en dogmatisk
Tale er ikke den fulde Lære til Gudfrygtighed, og en filosofisk
14
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sen for den svigefulde Verden, i hvilken Djævelens Magt
var så stærk, kunde give Balle, hvis Natur i Forvejen var
pessimistisk og tungsindig anlagt, Anledning til at gøre
opmærksom på Adiafora og tilråde Askese overfor svage
Naturer271). Dette sidste var den optimistiske Oplysning
ganske fremmed272).
Således gør Bastholm senere ved Omtalen af Trold
kvinden i Endor (1. Sam. Kapitel 28) opmærksom på det
rimelige i denne Fortælling, da Indbildningen aldrig fyl
des lettere med Syner, end når Maven er tom273).
Hvad Forsoningslæren angår, er en Dissonans mellem
Balle og Bastholm allerede nu mærkbar. Bastholm har
imidlertid ikke forladt den ortodoxe Forsoningslære; om
den er de begge — i hvert Fald formelt — enige. Men
Bastholm fremhæver, at det var Lærdommen om Kristi
Død — ikke selve hans Død — der har forenet Jøder og
Hedninger i én Kirke. Hos Balle er det afgørende, at det
ikke ved Lærdommen, men ved selve Kristi Død, at Forligelsen er sket mellem Gud og Mennesket. For Balle er
det et virkeligt Faktum, der har fundet Sted ved Kristi
Død, for Bastholm derimod er det Hovedsagen, at den en
kelte har den rette Kundskab herom, så meget mere som
en fornuftig Moral altid vil kræve Ækvivalens mellem
Løn og Straf274). Medens Kristi Person således bliver Cen
tret og vedbliver at være det gennem alle Stridsårene i
Balles Teologi, rykker den for Bastholm, trods den for
melle Vedhængen ved den overleverede Teologi, i Bag
grunden for til sidst at kunne skilles fra hans Lære.
Stærkere træder imidlertid Forskellene frem, når
Spørgsmålet bliver om det ondes Frembrud og Eskatologien275). På disse Områder arbejder den frisindede OplysAfhandling er heller ikke en kristelig Prædiken I, 133, Anm. 3.
Ligeså I, 377, Anm. 1.
271) I, 479, Anm. 3.
272) »Elsker Verden, den er et Mesterstykke af Skaberens
Godhed, den fortiener eders Kierlighed; men forelsker eder
ikke i samme; den være ikke eders høieste Gode, ikke det sid
ste Maal for eders Ønsker; thi engang skal Døden skille eder
fra den og dens Nydelse«. Ånd. Taler 1777, 443.
273) GI. Test. 1792, 59, m.
274) Til Ef. 2, 16; I, 376. Bastholm: Ånd. Taler 1777, 155.
275) Med Hensyn til Triniteten findes den hos Balle til 2.
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ning stærkt med religionshistoriske Paralleller for derved
at relativere den bibelske Fremstillings Absoluthed. Der
er vel intet til Hinder for, at også Balle ved Behandlingen
af disse Problemer kan anføre parallel Sprogbrug og til
svarende Billeder fra Jødedom og Hedenskab, men dels
sker det ganske vist kun i langt ringere Udstrækning end
hos Bastholm, og dels bliver de hos Balle kun til oplysende
Paralleller, aldrig derimod — som i den liberale Oplys
ning — til Udtryk for Åbenbaringens historiske Begræns
ning.
For Balle stod det fast, at det onde kom udefra, fra
Djævelen276). Den paulinske Lære om de onde Ånders og
deres Fyrstes Herredømme findes hos ham i ubeskåret
Format, selv om han ikke undlader at bemærke, at i For
holdet til Gud har Satan en indskrænket Magt277). Af Akkommodationshensyn har Bastholm beholdt Forestillingen
om »den personlige Djævel« i Fristelseshistorien, et Sted,
han næppe har turdet bortfortolke. Bag Akkommodationen
ligger imidlertid den egentlige Oplysnings Tankegang, at
det onde ikke skal søges udenfor os, men i os selv, i
Sandselighedens Overvægt over Fornuften; enhver bærer
allerede her sin Himmel eller sit Helvede i sig278). Inter
essantest i polemisk Henseende er Behandlingen af Anti
krist i 2. Thes., Kapitel 2. Medens Bastholm forstod Anti
krist om Nero, som dog endnu holdtes tilbage af sine
kloge Hofmestre, forstod Balle Stedet om Antikrist selv
Thes. 3, 5, II, 475. Jvf. I, 317 og 422. Den sidste Gang, jeg har
fundet den hos Bastholm, er i Ånd. Taler 1777, hvor han mener,
at allerede Moses har haft et Begreb om Guddommens Tre
enighed: »han taler om Gud, som om flere; Gud sagde: lader
os giøre« (S. 98). Dette af den gamle Dogmatik almindelig an
vendte Bevissted kunde naturligvis ikke længe holde Stand
overfor Oplysningens Exegese. I det nye Testamente har han
den intet Steds direkte omtalt; hvad der kommer nærmest
er Matth. 28, 19; men selv dér forholder han sig i Noten blot
refererende. Kun i det, sikkert af opportunistiske Hensyn ultra
konservativt affattede Skrift om den kristelige Religions Ho
vedlærdomme (1783) findes der for sidste Gang en Apologi for
Treenighedsdogmet.
276) II, 316. Bastholm forstår derimod Stedet (1. Thes. 2,
18) om Satan, om onde Mennesker eller en vis bestemt lokal
Fjende.
277) II, 324.
27i) Ånd. Taler 1777, 440.
14
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som en kommende Personlighed, der dog endnu holdtes
tilbage ved Kristi Evangelium. Men enhver, der rokker
ved Kristi Evangeliums Troværdighed, er med til at
fremme Antikristens Rige. Og her tager Balle ikke alene
Afstand fra den almindelige Materialisme279) og den deisti
ske Fornuftreligion ud fra en guddommelig Åbenbarings
Nødvendighed og det umulige i, at den jævne Mand skal
kunne prøve og gruble selvstændigt, men også i sådanne
Udtryk fra den neologisk kritiske Bibeifortolkning, at man
stærkt mindes om Bastholms Neologi, når han blandt Anti
krists Forberedere nævner sådanne, som nægter Inspira
tionen, Skriftens Ufejlbarhed, hævder, at den skulde være
blandet med Fabler, og at intet er guddommeligt, uden hvad
enhver fra sin moralske Følelse kan finde, at han har Nytte
af — kort sagt »vore nyere Reformatorer«280).
Selv om der med disse Ord er taget et meget vidt Sigte,
og Udtrykkene næppe er rettet mod Bastholm personlig
eller mod ham alene, kan man ikke unddrage sig Følelsen
af, at hans Bibelsyn er medindbefattet i Balles Fremstil
ling af Antikristens Forløbere. I hvert Fald kunde ingen
tænkende Læser undgå at erindre Striden i Anledning af
Bastholms Ny Testamente, da denne var i frisk Minde og
på det Tidspunkt betød noget langt mere sensationelt og
opsigtsvækkende end en Kirkestrid nu til Dags. Og dette
så meget desmere, som Bastholm nu i den almindelige
Bevidsthed stod som en af den nye Tids frisindede Fore
gangsmænd281). En yderligere Bestyrkelse heri får man
279) Jvf. Behandlingen af Voltaire: »De ere nær at ville raabe: O sancte Voltaire, ora pro nobis!« II, 442, Spalte 2.
28Q) II, 441, Spalte 1. Jvf. til 2. Thes. 2, 12: »Tidernes bekla
gelige Indifferentismus er jo her med klare Ord imodsagt og
fordømt«. II, 463, Spalte 1.
281) I E. G. Taubers: »Anekdoter om Lærde og andre mær
kelige Mænd af min Tidsalder 1. Dec. 1782—1824« (Add. 8vo.
U. B., S. 251) fortælles, at Biskop Tetens ved en Bispeeksamen
i Viborg 1785 spurgte Pastor Ågård: Qvinam sunt hodiemi novatores? Ågård tav. Bispen nævnede Bastholm. — Om end
Kilden må benyttes med Varsomhed, hvad Tauber iøvrigt selv
i et Forord gør opmærksom på, da den er et Samlerarbejde
af anden og tredie Hånds Viden, er Beretningen typisk. Thi
hvad der end foreligger til Grund for Anekdoten, om den en
ten er sand eller overarbejdet, viser den ihvertfald, at Bast
holm allerede 1785 var dogmatisk suspekt.
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ved at erfare, at Balle har talt med to lærde Mænd om
denne hans Fortolkning, nemlig Magister Bluhme og den
teologiske Professor Janson. Begge disse Lærde gav ham
Ret. Dette viser Balles konservative Forsigtighed overfor
at fremsætte, hvad han kalder en ny Fortolkning. Sam
tidig nævner han Guldherg, »som med udbredt theologisk
og exegetisk Indsigt altid studerer sin Bibel«, og som har
forstået Udtrykket om Loven og Evangeliet, de to Dele af
Guds Ord, som hidtil har modstået Kætteriet282). Derimod
nævner han ikke Bastholm.
Endelig kunde der være Grund til at nævne det forskel
lige Syn på Dåben, hvori den konservative og frisindede
Neologi også afveg fra hinanden. For Balle betegnede
Dåben, at vi får Del i Kristi Død og Opstandelse og der
med i det evige Liv283). Bastholm står den reformerte
Tankegang nær og søger at aflede Fænomenet religionshistorisk284).
Vakte nu end Oversættelsen og de oplysende Noter så
megen Opsigt, at Bogen hurtig blev solgt286), koncentreren
des dog Interessen hovedsagelig om den famøse Note til
Johs. 1, 1, ud fra hvilken fanatiske Modstandere anså ham
for at være Socinianer. Man havde hidtil betragtet ham
som en af Oplysningens teologisk fremskridtsvenlige, men
religiøst konservative Førere; men denne Anskuelse syntes
nu at måtte revideres286). Han nød på dette Tidspunkt en
meget betydelig Anseelse, og da han blandt de yngre var
282) II, 442, Spalte 2.
283) I, 188, Anm. 2.
284) Dåben er »ikke saa nødvendigt et Vilkaar, for at blive
deelagtig i det evige Livs Saligheder«. — »Thi, hvad er Daaben
andet, end et høitideligt Løfte, at ville rense sig fra Synden, at
underkaste sig Jesu Lærdom med alle dens Fordringer, at op
fylde de hellige Forskrifter, som hans Religion forelægger
dens Tilhængere; det er at troe«. Ånd. Taler 1777, 125—126. Jvf.
til Matth. 3, 6 og 11 i hans Ny Testamente (S. 11: »Jeg døber
eder med Vand til Omvendelse, det er, ved Daaben forbinder
jeg eder til at omvende eder«).
285) I fem År solgtes over 2000 Ekspl. (Litt. Tid. 1819, 74).
Jvf. Selvb. 38.
286) Også Noten til Mt. 28,19 anså man for suspekt, da man
ikke i hans Forklaring fandt tilstrækkeligt Bevis for Treenig
heden. Teol. Bibi. XVI, 342.
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ved at danne Skole, anede man fra Kirkestyrelsens Side
en Fare i hans Teologi287).
Når han da kort Tid efter udgav det lille Skrift: »Beviis for Ghristi Guddom i Anledning af min Anmærkning
til Johs. Evang. 1, 1«, ligger det nær heri at se en nøje
Parallel til Claus Frees Hornemanns Tilbagekaldelse i
1777 af sin Påstand om, at Micha. 5, 1, ikke skulde være
messiansk288), og at antage, at det er Guldberg, der i Over
ensstemmelse med sine Styrelsesprincipper har givet
dem begge en venskabelig Påmindelse om at gøre dette
Skridt289).
For Bastholms Vedkommende kan hans Skrift egentlig
ikke betragtes som en Tilbagekaldelse; han betoner, at
Kristus er Gud, og at ikke alene Guds Kraft, men hele Tre
enigheden var virksom i Kristus, men Ordet hos Johannes
er Guds almægtige, skabende Kraft. Ved denne samme
uendelige Kraft har han skabt både Verden og Jesu men
neskelige Natur.
Den almindelige Kritik havde været ængstelig på Grund
af hans dogmatiske Afvigelse299), men han skulde komme
ud for en Kritik, der i Saglighed og Skarphed langt over
gik, hvad han hidtil havde mødt.
Denne fremkom som en anonym Anmeldelse i 1780 i
Literaturjournalen291). Efter det almindelige Kompliment
287) Jvf. Teol. Bibi. XVI, 341.
288) Homemann havde ment, at Micha 5, 1, ikke var messiansk (Prøveoversættelse 1777, 155 f), men i et Anhang er
klærede han, at Stedet var messiansk, da Matthæus citerede
det, og Matthæus »er en guddommelig inspireret Skribent«.
Anhang 1777, 4. Hornemanns Levnedsbeskrivelse går ikke
nøjere ind på Sagen: Mag. for Rel.lærere 1796, IV, 618. Jvf. Re
pertorium, Hefte II—III, 325.
289) Bastholm siger i Skriftets Indledning, at en Ven, hvis
Hjerte og Indsigter han lige højt ærer, har bragt ham på den
Tanke, at nogen ved hans Note kunde fælde en ufordelagtig
Dom over ham. Visheden om Kristi Guddom er et Fundament
for Overbevisningen om hans Forsonings Gyldighed. — Guld
berg har i sin Oversætt. til Ny Test. (1794) naturligvis den
gamle Opfattelse: Ordet er den Enbårne, der er i Faderens
Skød.
2") Således både i Lærde E. 1780, Nr. 45, 1781, Nr. 12 og
Danm. litt. Progr. 1781, I, 261 f.
291) Når B. i Selvbiografien (37) nævner 1781 som det År Re
censionen udkom, har han ikke første, men sidste Del deraf
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for stilistisk Færdighed tog den fat på en Række Enkelt
heder i Oversættelsen og Forklaringen og antydede, at han
var farlig i dogmatisk Henseende. Den kunde af Bast
holm kun føles som et Angreb både på hans videnskabe
lige Lærdom og navnlig på hans Rettroenhed, og den kom
ham yderst ubelejligt, da han netop havde ment at have
bragt alt i Orden og renset sig ved sit »Bevis«. Det var
hans Natur at sidde på Afstand og sende sine Skrifter ud,
som så måtte beundres og anerkendes. Intet kunde være
hans følsomme Natur mere imod, end at se sig trukket
frem som et Centrum i Dagens Strid. Men Recensionen
krævede på Grund af sin Skarphed og Saglighed både i
Helhed og Detailler et Svar. Således vilde han indskyde
sin Sag både for den lærde og ulærde Verdens Forum.
Recensionens Forfatter var ingen ringere end et Med
lem af selve det teologiske Fakultet, Professor Janson, hvis
Kritik Bastholm fra først af havde udbedt sig gennem sin
gamle Ven Lars Smith292), da han mente, at Janson var
ærlig og ikke vilde forkætre ham, men samtidig havde
ban frabedt sig Anmeldelser fra Balles og Schønheyders
Hånd. Janson havde først sagt Nej til Bastholms Opfor
dring gennem Smith uden at vide, at denne ved sin An
modning gik Bastholms Ærinde, men Bastholm havde
fornyet sit Ønske og på Smiths gentagne, indtrængende
Anmodninger indvilligede Janson omsider i at skrive An
meldelsen. Imidlertid var den næppe blevet så skarp, hvis
ikke også Guldberg var rykket frem. Denne, der nemlig
straks var klar over de både for Præster og Lægfolk far
lige Noter til Oversættelsen, og som anså Sagen for højst
alvorlig, tænkte et Øjeblik på gennem en Ordre til det teo
logiske Fakultet at lade dette fælde Bastholms Arbejde,
hvad der vilde have været «en højst betænkelig Sag for
dennes Anseelse. Dette lagde Guldberg ikke Skjul på i en
Samtale med Janson. Af Godhed for Bastholm bad Janson
Guldberg om at lade denne Plan fare, og det lykkedes ham
at bringe Guldberg til at modificere sit Krav således, at et
for Øje, og når han om denne Recensent siger, at han vil skju
le hans Navn, »skiønt hans Fremgangsmaade næppe fortiener
denne Skaansel«, mener han dermed ikke Janson, men Smith.
292) Smiths Dagbøger II, 17 f.
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af Fakultetets Medlemmer skulde recensere Oversættelsen,
og Aftalen blev, at Janson skulde gøre det.
Endnu førend Recensionen var sluttet, udgav Bastholm
sit Svar203), da han havde fået Arkene fra Trykkeriet, efter
hånden som de blev færdige. Han fører her et varmt For
svar for Hovedparten af sine Noter29*). Kun på to Steder
er han villig til at gøre Indrømmelser295). Det ene er Johs.
1, 1, hvor han giver Recensentens gamle Opfattelse For
trin for sin egen, som han pointerer også kun var opstillet
som en Formodning, og en Formodning står ikke længere,
end til der kommer en anden, der har mere for sig og
mindre imod sig296). — Det andet Sted er Rom. 8, 34, hvor
han indrømmer, at han har forklaret det uegentligt, og
man bør ikke, siger han, forlade et Ords egentlige Be
mærkelse, når man ingen tilstrækkelig Årsag har dertil,
og det har man ikke her297). — I et »Anhang« kritiserede
han den Recension, som var blevet hans »Bevis« til Del298).
Han gentog, at han anså logos for Kristi Guddom og for
svarede sig mod Beskyldningen for at reducere Guds Ånd
til en blot Kraft299).
293) Titel: Svar på den i den alm. danske Litt. Journal over
mit Nye Test. udkomne Revision, Kbhvn. 1781.

294) Han forklarer sin Opfattelse af den hig. Ands Nedsti
gen s o m en Due, med, at Guddommen aldrig har ladet sig til
Syne i et Dyrs Skikkelse, hvad der vilde have været uanstæn
digt for det højeste Væsen (8f). Hvad de besatte angår, mener
han, at selv om man nægter en virkelig Besættelse, berøver
man ikke Kristus det mindste af hans Ære eller Religionen noget
Bevis for sin gudd. Oprindelse. Selv om de besatte kun har
været rasende, udfordres der lige så vel en gudd. Kraft til at
helbrede rasende som til at uddrive Djævle (146). På næsten
30 Sider forsvarer han sin Opfattelse af Kol. 1, 15 f, idet han
mener, at det ikke er Lærdommen, der her er Tale om, da Kri
stus som Gud må være alle Tings Skaber og Opholder (254 ff).
296) Når Jens Møller siger, at Rettelsen til Johs. 1, 1 er den
eneste Berigtigelse, er dette urigtigt. Teol. Bibi. XVI, 345.
296) 156. Rimeligvis har B. fået at vide, at Guldberg stod bag
denne Anmeldelse, og han har derfor anset det for klogest at
trække i Land, medens Tid var. Guldbergs skarpe Standpunkt
var sikkert dikteret af hans Utilfredshed med Bastholms
»Bevis«.
297) 223 f. — Guldberg har i sin Oversættelse a. 1.: han an
tager sig os hos Gud, og i Noten: han lader aldrig af at tænke
og handle som eders Frelser.
2") 314 f.

2") Jvf. Noten til Mt. 28, 19 i hans Oversætt.
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Hermed havde Bastholm renset sig for Beskyldningen
for teologisk og religiøs Radikalisme; Stemningen var over
vejende på hans Side, og til Trods for hans Skrifts Lær
dom var det det, der blev læst, medens kun få læste Re
censionen300).

Af den skarpe Tone, som Bastholms Svar indeholdt, og
som også vakte Opmærksomhed i Samtiden301), havde Janson fået det Indtryk, at Bastholm vilde æde ham, og han
bad Smith recensere Svaret. Smith greb med Glæde denne
Lejlighed til at støtte Janson, hvem han mente at skylde
alt302). Han var klar over, at han måtte træffe et Valg mel
lem disse to, og i Stridens Hede glemte han, hvad han
skyldte Bastholm. I Trondhjem, hvor han var blevet Rek
tor, udarbejdede han sin Recension303). Den blev et både
fra Forms og Indholds Side yderst detailleret Indlæg,
hvis Tone overfor Bastholm var svidende skarp304). De
literære Hjælpemidler havde Smith dels fået fra Viden
skabernes Selskabs Bibliotek, dels fra private Biblioteker
og endelig havde han korresponderet med Janson om de
vanskeligst forståelige Steder i dennes Anmeldelse. Da
hele dette Arbejde, som havde kostet Smith et halvt År,
så Dagens Lys, bragte det efter hans eget Udsagn Bastholms Venner til at fnyse og til at bruge ham som et Ob
jekt for deres Forfølgelser, ligesom det berørte Bastholm
smerteligt306).
30°) Smiths Selvb. II, 20.
301) Danm. litt. Progresser 1782. Odense II, 329. Lærde E.
1782, Nr. 17.
302) På J.s Anbefaling var Smith blevet Lærer ved Landkadetakademiet 1776. Jvf. Fallesens Mag. for Rel.lærere IV,
1796.
303) I Slutningen af 1780 var Smith kommet til Nykøbing F.
som Rektor. Det følgende År blev han forflyttet til Trondhjem,
som egentlig var lovet Bastholms Broder, Høreren ved Her
lufsholm, men denne kom så til Nykøbing i Stedet. Smiths
Selvb. I, 44, 55.
304) Jvf. Smiths Selvb. II, 21. Smiths Arbejde blev trykt
særskilt som »Alm. dansk Litt. Journals omstændelige Bedøm
melse af Dr. Bastholms Svar«. 1782. Jvf. Alm. Dansk Litt. Jour
nal, 1781, III, 102 f, 458 f.
306) Han fandt, at Rec. var skrevet i en sådan Tone, at han
ikke anså det for anstændigt for ham at indlade sig med An
melderen, og han mente, at havde der været en Trykkeforord
ning, som havde forpligtet til Navns Nævnelse, var Recen-
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Striden fortsattes med et lille, anonymt udgivet Skrift:
»Beviis at Professor Lars Smith ikke er Forfatter til den i
Litteratur-Journal en over Dr. Bastholm givne Recension«.
Dets Forfatter var Bastholms Svoger, Johan Philip Rosen
stand Goiske, og dets Mål at vise det modsatte af, hvad
Titlen angav. Overfor Smith var det stærkt nærgående og
personligt i sin Form, dets Tone var ironiserende, og, som
Bastholm siger, raillerende306). Det mindede Smith om,
hvor meget Bastholm havde betydet for ham som Ven og
Rådgiver307) og antydede ironisk, at Smith ligefrem ikke
besad de Kundskaber, der var fremlagt i Recensionen308).
Pjecen var ubetydelig; den var et Stykke, der var skyllet
ind til en Bred ved den »Syndflod af Skrifter«, der for
nogle År siden, under Navn af Skrivefrihed, oversvøm
mede Landet309).
Allerede i 1781 havde han, for at befæste sin Ortodoxi
i det almindelige Omdømme, udgivet sine »Geistliclie
Reden«. Den åndelige Stilling i Danmark havde han be
dømt således: Jesu Lære lyser i sin fulde Glans310). Stri
dighederne havde imidlertid forstyrret hans Arbejdsro så
sionen også forblevet uskrevet. »Man kunde den Gang så sik
ker sidde i Buskene, og skyde paa de Forbigaaende«. Selvb. 38.
— Striden optog naturligvis meget af den almindelige Interes
se. A. B. Rothe skriver til Munter 26. Okt. 1782: »Prof. Smith
kiæmper morderligen paa Hans Maneer med Dr. Bastholm
om Bibeloversættelsen og ennuyerer det heele danske Publicum«. Ny kgl. Saml. 1698, Fol. K. B.). Munter, som på
det Tidspunkt var i Gottingen, ønskede dog nærmere Oplys
ninger om Striden, og om hvorledes Lærdom og skønne Kun
ster trivedes i København (C. L. N. Mynster: Meddel, fra Fre
derik og Frederikke Munters Ungdom 1883, 3).
306) Selvb. 38. Jvf. Smiths Levnedsbeskriv. II, 13 f.
307) 18 f.
308) 24 f.
30e) Danm. litt. Progr. 1782, II, 355 f. — Literaturjournal en
tog Smith under Vingerne og mindede p. G. a. de nærgående
Hentydninger til Smiths Utaknemlighed overfor Bastholm
om, at Venskab dog ikke er uforkrænkelig, men sagde iøvrigt
hverken Ja eller Nej til Spørgsmålet om, hvorvidt Smith var
Forf. eller ej.
310) Geist. Reden II, 439. I Sturms Prædikener I, 1781 er
indføjet en Langfredagsprædiken af ham (495—518): Den li
dende Jesu Herlighed, en stærkt realistisk Skildring af Jesu
Lidelser både i Gethsemane og på Korset. Gennem Jesu men
neskelige Udholdenhed og Tålmodighed vil han vise sin gud
dommelige Kraft og Majestæt.
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ledes, at han 1782 måtte søge øm Orlov, fik den og fore
tog en Rejse til Sverrig. Han gæstede Upsala, Lund og
Stockholm, og hjemkommet efter denne Rekreation ud
gav han det sidste og tredie Bind af den jødiske Historie311).
Fra samme År foreligger tre trykte Taler. Den ene: Den
døende Christen er en Prædiken, holdt i glimrende Prosastil og udgivet i Anledning af Kammerherre RosenkrantzLevetzows Hustrus Død312). De to andre er udgivet i An
ledning af Prinsesse Charlotte Amalies Død, en Datter af
Frederik IV og Louise af Mecklenburg313). Hans Fremstil
ling af Prinsessens Liv og gode Gerninger er en retorisk,
blomstersmykket Prosa, hvor den afdøde skildres som en
Helgen, der på Grund af sin Fromhed har fået skænket det
længste Liv, som nogen Sinde er bleven forundt en Prin
sesse af den oldenburgske Stamme314). — Men — har vi
mistet en Charlotte, så har vi igen en Juliane315). Hermed
var der altså ydet både de levende og den døde al skyldig
Honnør. Endnu havde han i 1782 den Sorg at miste Søn
nen Peder, der omtrent fem Ar gammel døde af Kop
per316).
Hans faste Position ved Hoffet viste sig i de to Ud
nævnelser, han det følgende År modtog, nemlig som til
synshavende ved Landkadetakademiets Undervisning,
hvorved hans Løn blev forøget med 200 Rdlr., og efter
Biskop Harboes Sygdom som kgl. Konfessionarius317).
Måske for yderligere at befæste sit konservative Ry,
måske også med Henblik på den forestående Konfirmation
af Kronprindsen, udgav han 1783 en populær og oplysende
Fremstilling af den kristelige Troslære: »Den christelige
Religions Hov edlærdomme«318). Trods Skriftets Størrelse
indeholder det intet udover Oplysningens almindelige
311) Selvb. 39.
312) Optrykt i »Andagts-Øvelser for Syge og Sengeliggende«
1785.
313) Jvf. Selvb. 40 og Forordet til »To Sørgetaler«.
31«) I, 9, 45; II, 60.
315) I, 54.
316) Begravet 4. Sept. (Helligåndskirkens Ligprot. L. A.).
317) Selvb. 40.
318) »Den ypperste populære Dogmatik, som dengang hav
des i noget Sprog«, Jens Møller, Teol. Bibi. XVI, 351, jvf. den
stærke Ros p. G. a. Bogens konservative Karakter S. 352.
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Tankegang. Det er det wolffiske System om igen, hvor
Fornuftslutninger støtter den nedarvede Dogmatiks Sand
heder.
Men allerede i Forordet mærker man en påfaldende Be
skedenhed og Forsigtighed, som ellers ikke svarer til For
fatterens Væsen. Den Bidskhed, som endnu sad i ham
efter den farlige Strid om hans Rettroenhed i Anledning
af det nye Testamente, træder vel også frem, omend han
gør Forsøg på overlegent at afparere de gamle Angreb fra
sit høje Stade310), men ved Siden deraf findes en troskyl
dig Forsikring om, at han omhyggeligt har vogtet sig for
at sige noget nyt, da »Nyeheds-Lyst i Religionens Fore>drag sædvanlig leder til Vildfarelse. — leg haver skyet alt
det, som er blot Speculativiskt, som hverken haver nogen
tilstrækkelig Grund i Skriften, eller nogen frugtbar Indfly
delse paa Hiertet;------ det skulde giøre mig ondt, om jeg
haver anført eet eneste Sprog, hvilket ikke svarer til den
Hensigt, i hvilken det staar der«320). Disse Erklæringer er
altså formelige Tilsagn om, at han på de kommende Sider
vil undgå at stige op i de Højder, hvorfra han tidligere så
brat styrtede ned; han vil nu blive ved Jorden og i den
vedtagne sikrede Lære, som ingen, der holder sig på de
gamle Stier, kan komme galt af Sted med. Sandsynligvis
har han med dette Skrift villet gøre en fuldstændig Af
bigt overfor Hoffet og Guldberg; Guldbergs Ortodoxi og
Magt måtte han frygte og kun ved denne smidigt tilbage
gående Bevægelse kunde han håbe at tilbagevinde hele sin
tidligere faste Position.
I sin Fremstilling begynder han med at konstatere
Guds Tilværelse i Kraft af det kosmologiske Bevis. Med
en rundhåndet Veltalenhed strør han astronomiske og
zoologiske Kundskaber mellem hinanden for at påvise
Naturens uendelige Teleologi og det oprindelige Udgangs
punkt i Gud. Det mindste Insekt er en hel Verden, samme
319) »Ikkun faa Sider havde jeg læst (af hans anonyme Re
cension), førend jeg mærkede, at det ikke var den Mand, med
hvilken jeg kunde have at giøre; lagde den derfor roelig hen
(!), og tog Pennen for at fortsætte et værdigere Arbeide, som
jeg allerede havde begyndt«, Fortalen S. 2.
«») Fortalen S. 2—3.
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Skønhed, samme Orden, samme Fuldkommenhed, samme
Ligevægt i alle dens Dele. Vi begriber ligeså lidt den
Kraft, der opholder Myggen i dens Flugt, som den, der
vedligeholder Verdenerne i deres Bevægelse321). Og hvil
ken fornuftig Slutning skulde man vel gøre, hvis det ikke
var den, at Verden ikke kan være til hverken af sig selv,
da Materien ikke kan frembringe sig selv; ikke heller kan
være således ordnet ved en blot Hændelse, men at den er
frembragt og ordnet af et Væsen, der er uendeligt både i
sin Kraft og i sin Visdom322).
Verden må have »Uordner« og »Ubehageligheder«,
Tugtelser og Straffedomme, thi alle sådanne Enkeltheder
har deres fornuftige Plads i Helheden, hovedsagelig for at
svække den menneskelige, overdrevne Kærlighed til det
jordiske og henvende Menneskets Tanke og Ønske til en
fuldkommen Verden. Verden er fuldkommen, når man
betragter dens Formål. »Et Tugthuus var ufuldkomment,
dersom det var indrettet som et Palads«323). Vi føler i Ver
den både Guds Godhed og hans Retfærdighed. Men Ho
vedsagen er, at man fra Virkningen — nemlig Verden —
slutter til dens Årsag, nemlig Gud. Han fremsætter, ho
vedsagelig ud fra Skriften, Tanken om Guds Enhed i Mod
sætning til Polyteismen og føjer både ud fra fornuftmæs
sige Overvejelser og ud fra Skriften til Guds Eksistens hans
Egenskaber, nemlig Evighed (det første Væsen er til af
sig selv og må altså være uden Begyndelse fra Evighed og
kan følgelig alene være Gud)324), Almagt (den uendelige
Kraft i Gud til at gøre, hvad han vil, og hvorom Skabnin
gen afgiver Vidnesbyrd)325), Visdom (»heele Naturen raaber
til os med lydelig Stemme: Gud er viis«)326). Og som prak
tisk Eksempel på denne Visdom: Hornkvæget skulde i de
varme Himmelegne ikke kunne undfly Løvens Styrke og
Hastighed, dersom Skaberen ikke havde givet Løven et
svagere Syn end Kvæget. Musen skulde aldrig være blevet
321) S.
322)
S.
323) S.
824) S.
325) S.
328) S.

5.
12.
18.
33.
45.
52.
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en Føde for Katten, dersom Skaberen ikke havde skænket
denne et skarpt Syn i Mørke, en let Gang og Hastighed i
dens Bevægelser; ligesom hin skulde med sin hele Slægt
snart blive udryddet af en så meget overlegen Fjende,
dersom den ikke af Skaberen var blevet underrettet om at
søge sin Tilflugt gennem så små Huller, som dens For
følger ikke kan komme igennem)327), Alvidenhed (»Vi be
høve ikke heller at begribe, hvorledes Herren er Alvidende;
det er nok, naar vi begribe, at han nødvendig maae være
det«)328), Allestedsnærværelse (»Solen er Millioner Mile fra
os, og dog sige vi, at den er nærværende, saa snart vi see
den; vi sige derimod, at den er borte, saa snart en Skye
skiuler den. Følgelig ere alle Ting nærværende for Gud,
da han i sin Alvidenheds klareste Lys skuer alle Ting paa
den fuldkomneste Maade«329); men han er mere nærvæ
rende i Dyret end i Planten, mere i Mennesket end i
Dyret, mere i Engelen end i Mennesket, eftersom Engelen
er i sin Natur fuldkomnere end Mennesket, Mennesket
fuldkomnere end Dyret, og Dyret fuldkomnere end Plan
ten330), Godhed (som ses overalt i Naturen. »Heele Natu
ren synes ikkun at være skabt for os«)331). Også Omskiftel
sen i Naturen viser os hans Godhed. »Et evigt Foraar, el
ler en bestandig Sommer skulde mindre forlyste os, der
som den raae, kolde Vinter ikke gik foran«332). Vi be
høver ikke at være dybsindige Naturforskere for at føle
Herrens Godhed i Naturen; den gennem trænger hver en
Sans og bemægtiger sig hver en Følelse i vore Hjerter333),
Hellighed (bevidnet af Åbenbaringen og erkendt af For
nuften; thi en vanhellig Gud er en Modsigelse)334), Ret
færdighed (han belønner det gode og straffer det onde)335);
vi kan ikke tænke os en Gud uden Almagt, Visdom, God
hed, Allestedsnærværelse, og hvorledes tænker vi os da en
327)

328)

320)
330)

331)
332)
333)
334)

336)

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

57.
71.
79.
81.
90.
92.
93.
99.
106.
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Gud uden Retfærdighed? Men selv den straffende Ret
færdighed er Godhed, og Gud er som Lovgiveren nødt til
at påse, at der er Orden i hans Stat, og at hans Love over
holdes eller i modsat Fald straffe Overtræderne336). »Gud
er retfærdig, naar han øver sin Godhed, og han er god,
naar han øver sin Retfærdighed«337), Uforanderlighed (som
hører med til Guds Væsen som fuldkomment og dermed
også til hans Egenskaber, så at alle Guds Egenskaber er
uforanderlige)338).
Efter at have behandlet Guds Egenskaber i et virkeligt
smukt og plastisk Sprog og tillige søgt at afvinde dem et
praktisk opbyggeligt Indhold går han over til Dogmet om
Treenigheden, som han ud fra Åbenbaringens Vidnesbyrd
fastholder uafkortet i den kirkelige Overleverings Form.
Om noget Sted i Fremstillingen, så gælder det her, at det
eksklusivt supranaturale Synspunkt gør sig gældende i
sin fulde Styrke.
Lærdommen om Treenigheden er vis, da den stammer
fra Åbenbaringen og findes i Skriften, som er en guddom
melig Åbenbaring339). Skriften tillægger overalt Faderen,
Sønnen og Ånden samme Uendelighed, og denne Slutning
alene burde være os nok og er fornuftig: Således står der
skrevet i Åbenbaringen, således læser jeg; denne Åben
baring har en guddommelig Oprindelse; en Åbenbaring
fra Gud kan ikke indeholde Vildfarelser, altså må det for
holde sig, som jeg læser340). Ved Fremstillingen af Skabel
sen slår Forfatteren påny Guds Eksistens fast som første
Årsag til Verdens Tilblivelse341), men opkaster samtidig
Spørgsmålet om Verdens Formål, et Spørgsmål, der dels
besvares teocentrisk med Henvisning til Guds Æres Herliggørelse342) og dels antropocentrisk gennem Påvisningen
af Guds Vilje til at fremme sine fornuftige Skabningers
Lyksalighed343).
336)
337)
338)
339)
34°)
341)
3*2)
3*3)

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

109.
116.
122.
132.
137.
144.
148.
149.
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Vi må granske i Naturens store Bog, og vi vil få Guds
Dybder at se overalt, »i Miden, der kryber i Osten, som
i Elephanten, der bærer bevæbnede Taarne«344). Og idet
vi arbejder på at befordre hans Ære, befordrer vi tillige
vor egen Lyksalighed345).
Nøje knyttet til disse Tanker er hans Udvikling af Yndlingsemnet Guds Forsyn, Guds Opholdelse af alt skabt og
alt levende, hans Styrelse, i Kraft af hvilken der intet
sker — end ikke det mindste — uden efter det højeste
Væsens Bestyrelse; endog det onde, som sker i Verden,
fordi Mennesket misbruger den fri Vilje, står under hans
Styrelse346). »De ringeste Skabninger, ligesaa vel som de
største, de mindste Begivenheder, ligesaa vel som de vig
tigste, maae staae under det høieste Væsens Forsyn og Be
styrelse«347). Den uendelige Kæde, som Naturens Gang
danner, hvor alt nærværende har sin Grund i noget forud
gående, er selv underordnet Gud; det står ham frit for at
bryde den, når han vil, og vi kalder dette Brud et Under;
Underne er tidligere sket, og ingen kan nægte, at de ikke
kan finde Sted endnu, men deres Indtrædelse er afhængig
af Guds Visdom348). Hvad vi kalder Hændelser, er i Virke
ligheden Uting, som ikke kan finde Sted i en vis Guds
Stat; thi alt, hvad der sker, er en Del af Guds evige Plan,
»Sandskornene ere talte, ligesaa vel som Stiernerne; at der
er et Sandskorn, et Græsstraae, en Myg, en Orm meer eller
mindre, det er ikke ligegyldigt«349). Denne Forståelse af
Guds styrende Visdom må anspore og opfordre os til et
Samarbejde med Gud, til Trøst og Frimodighed, men ikke
til Dorskhed eller ufornuftig Sorgløshed350). — Den føl3**) S. 150. Jvf. B. Münter: »Jede Ader und Drüse, jeder
Nerve, Muskel und Knochen, jeder Blutstropfen, jedes Theilchen des Fleisches und der Haut ist in aller Absicht, was es
seyn soll, würkt und arbeitet zu dem ihm angewiesenen
Zweck«, Predigten II, 1779, 399.
3«) S. 151.
3<«) S. 157.
3*7) s. 160.
3*8) S. 159.
3*8) S. 165 f. Münter: Predigten VI, 286 f.
35°) S. 167. Vi møder hos B. Münter nøjagtig den samme
Tanke: Mennesket må under en religiøs Funktion som Bøn
nen ikke passivt lægge Hænderne i Skødet, men må netop

Englelæren.

225

gende Behandling er viet Englelæren, hvor hans konserva
tive Metafysik og moraliserende Udviklinger går Hånd i
Hånd. Medens han i sin teologiske Doktordisputats (1774)
havde manet til Forsigtighed overfor Antagelsen af fort
satte Engleåbenbarelser, møder vi her Englelæren fremsat
i al sin Bredde. At sådanne Væsener både i de ældre Tider
har ladet sig se for Menneskene og endnu i vore Tider
lader sig se, kan man ikke nægte, »med mindre man vil
aldeles kuldkaste al historisk Troværdighed«361).
At nægte deres Eksistens vilde være den håndgribelig
ste Vold mod Åbenbaringens Lærdom. »Alle de Ind
vendinger, som man opkaster for at svække denne Lær
dom, ere saa ubetydelige, at de neppe fortiene at an
føres«352). De er ikke alene i Besiddelse af Fornuft og fri
Vilje, men ejer også langt højere og ædlere Fuldkommen
heder, der bruges i »Verdens Bestyrelse til at udføre Skabe
rens Beslutninger«, og det er vort Håb engang at blive
indlemmet i Englenes Samfund353). Endelig er deres Eks
empel en Opmuntring til Dyd og Retskaffenhed. — Hans
Antropologi støtter sig uden Kritik på Skabelsesberetnin
gen og Syndefaldsfortællingen354). Mennesket Opgave er
gennem sin Fornuft at erkende sine Pligter og med den
fri Vilje at udøve dem. Mennesket er altså ved en frivil
lig Lydighed forpligtet til at ære sin Skaber355). Forfatte
ren fremstiller den menneskelige Natur i dens Dobbelt
hed, idet den både giver Anledning til en pessimistisk og
en optimistisk Vurdering. Han indrømmer, at alle Menne
sker er fordærvet i deres Natur, og denne Dom skyldes en
ren empirisk Betragtning. Men på den anden Side findes
der rigtignok også meget skønt og ædelt hos os. Resultatet
måtte altså blive, at vi af Naturen hverken er fuldkommen
onde, men ikke heller fuldkommen gode356). Denne Dobvære Guds Medarbejder og arbejde for de religiøse cg mate
rielle Goder, Bønnen indeholder, Predigten VI, 280. Jvf. III,
343 f.
351) S. 170.
362) S. 174.
363) S. 179.
364) S. 185.
366) S. 191.
366) S. 197.
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belthed, hvorom den kirkelige Oplysning, alle Nuancer
og Forskelligheder til Trods, endnu omkring 1780 var
enig, blev i den kommende Udvikling spaltet såle
des, at den konservative Supranaturalisme ensidig be
tonede Menneskets Ufuldkommenhed til at gøre det gode
og dermed dets onde Natur, medens den fremskridtsven
lige, humant liberale Oplysning fortrinsvis lagde Vægt på
Menneskets gode Sider og dets Evne til selvstændig og po
sitiv Udvikling. Bastholm hylder altså endnu her den dob
belte Betragtning af Mennesket, det er hverken fuldkom
men slet eller anerkendelsesværdigt godt. Ortodoxiens og
Pietismens Pessimisme er et ligeså absolut tilbagelagt
Standpunkt som Liberalismens Optimisme endnu ligger i
Horisonten. Det første Standpunkt nås ved en reaktionær
Bevægelse baglæns, det andet er knap dukket op endnu,
men havde Ungdommen og Fremtiden for sig. Bastholm
har i den almindelige, hidtil gældende Oplysnings Ånd
holdt den jævne Middelvej i Anerkendelsen af, at vor Na
turs Vanart er en sædelig Arvesyge357), som det dog vil
være os umuligt ganske at udrydde, selv om vi ganske vist
kan svække dens Magt358). Sammenlignet med Münter
viser Bastholm sig overordentlig reaktionær. Münter be
toner, at vi står på Skillevejen, idet vi føler Tilskyndelsen
til godt og ondt brydes i os; men fordi vi føler de onde
Tilskyndelser, har vi endnu ikke syndet. Vi er faktisk lige
så nær ved Dydens som ved Overtrædelsens Vej. Det kom
mer an på vort eget Valg, om vi vil beholde vor Samvit
tighed uskadt eller forurene den. Münter kan derfor tale
om et uforført Menneske, som ikke vil give Synden Ind
pas, og forbigår både Begrebet Arvesynd og Genesis’ Synde
faldsberetning, hvad der i Sammenligning med Bastholms
Fremstilling må kaldes »liberal Teologi«359).
Men skal Mennesket nu oprejses, er to Ting nødven
dige, dels en guddommelig Åbenbaring for at oplyse og
vejlede hans Forstand og dels et Forsoningsmiddel, hvor
ved han igen kan opnå Guds Nåde360). Hele Religionshi357) S. 204.
368) S. 206.

350) Münter: Predigten VII, 1784; 134, 161, 176,
36°) S. 212.
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storien viser, at en guddommelig Åbenbaring er nødven
dig, og netop fordi den er nødvendig, er den også givet os.
Vi finder den i en lige Linie fra Adam til Kristus, og den
indeholder alle de Kendetegn, som en Åbenbaring må in
deholde, hvis den skal være sand361). Den indeholder intet,
som strider mod den sunde Fornuft, om der vel — hvad
der forøvrigt kun yderligere bekræfter dens Sandhed —
i den er sådanne Ting, som overgår Forstanden; den modsiger ikke sig selv, men stemmer overens med de guddom
melige Fuldkommenheder og befordrer overalt den men
neskelige Lyksalighed362). Men på den anden Side er et
Forsoningsmiddel nødvendigt for det faldne Menneskes
Forligelse med Gud363). Hans Forsoningslære er dels
spændt ind i det samme logisk forstandsmæssige Skema,
som er fælles for Anselm og hele den konservativt supranaturale Oplysning, hvorudfra det bliver umiddelbart ind
lysende og selvfølgeligt, at Gud må have en Kompensation
for den mod ham begåede Synd, og dels præget af en ab
strakt, anselmsk fortyndet Spekulation, hvori Englene og
så kommer til at spille en Rolle. Mennesket står overfor
Gud som Undersåtten overfor Herskeren; denne sidste
giver sine Love, som må holdes i Lydighed, eller deres
Ulydighed, som overtræder dem, må straffes.
Således er Guds Retfærdighedskrav, og således indses
det rent fornuftmæssigt, at det må være, hvis ikke Retfær
digheden skal være en blot Illusion. Overtrædelsen må
følges af Straf, og denne må enten eksekveres på Over
træderen eller på en anden, som træder ind i Overtræde
rens Sted. Hvis man tænkte sig, at Gud uden at straffe
Overtræderen af hans Love og uden at kræve et For
soningsmiddel havde tilgivet Synden i den faldne Verden,
vilde han have tilsidesat sin Godhed mod Millioner af
mere fuldkomne og mere værdige Skabninger, hvortil
Englene hører, og de, som i det klareste Lys indser Skabe
rens Hensigt med denne Verdens Skabelse, Skabningens
361) S. 220 f.
362) S. 222. Jvf. Münter: Kristendommen er den fornuftigste
Religion, som findes i Verden og tillige »die wohlthätigste und
beruhigendste«, Predigten II, 1779, 289.
363) S. 228: Münter: Predigten I, 326; IV, 437-438; V, 294.
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Afhængighed af Skaberen, Undersåtternes Pligter i Guds
Stat og enhver Ulydigheds Strafværdighed, vilde få År
sag til at tvivle om deres Skabers Visdom, Hellighed og
Retfærdighed, de guddommelige Egenskaber vilde for dem
blive indviklet i en Tåge af Modsigelse, deres Glæde og
Henrykkelse over ham og deres Lyksalighed i ham vilde
lide et føleligt Afbræk364) — ja, selv om Gud uden For
soning kunde tilgive, kunde Synderne ikke nå en fuld
kommen Lyksalighed, så længe den guddommelige Ret
færdighed ikke var tilfredsstillet. »Var det end mueligt,
at Gud kunde tilgive os uden Forsoning, saa kunde vi
uden Forsoning dog ikke tilgive os selv«365). Følgerne af
den begåede Synd, som ikke var forsonet, vilde vi bringe
med os over i Evigheden, og dér vilde den plage os366).
Nu har imidlertid Skriften gjort os det klart, at et Gud
menneske i vort Sted har opfyldt de guddommelige Love
og har lidt den Straf, vi burde lide, og at Lovgiveren for
hans Skyld vil skænke alle, der tror på ham, en lyksalig
Udødelighed367). Kristus har altså betalt Gælden for os —
det er et Faktum, selv om vi må henstille selve Forsonin
gens Hvorledes, dens indre Teknik, som et uløseligt Spørgs
mål. Hovedsagen er ikke en forstandsmæssig Spekulation
over Forsoningen368), men en Tilegnelse af Forsoningens
Faktum i Tro369), således at der i vore Hjerter antændes
»de varmeste Luer af Gienkierlighed til ham« (nemlig
Gud)370).
Denne Genkærlighed til Gud og Taknemlighed overfor
ham må vise sig i Aktivitet, den må være »frugtbar paa
dydige, store, ædle og en Christen værdige Handlinger«371).
Med Forsoningslæren hænger også Kristologien sam
men. Kristus er den af Profeterne forudvarslede Person.
Han er en historisk Personlighed, hvis Undfangelse og
36*) S. 231 f.

365) S. 233.
36*) S. 235.
S67) S. 244.Ligeså Munter: Predigten IV, 437—438.
368) Jvf. Münter: Predigten I, 1778, 326; ITI, 1780, 389.
369) 248 og Kap. 25 (329—40).
37Q) S. 250. Ligeså Münter: Predigten V, 1782; 324, 326, 330;
VI, 457, 460.
371) S. 251. Parallelle Udsagn hos Münter: Predigten I, 332;
III, 217, 219; VII, 128.
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Fødsel var overnaturlig372). Hvor konservativ hans Opfat
telse nu er blevet i Forhold til Standpunktet 1780 ses
prægnant af Udtrykket: den samme uendelige Kraft, der
frembragte Verden af intet, frembragte også Jesu menne
skelige Natur, støttet — ligesom i det nye Testamente,
(1780) til samme Sted —373) ved en Henvisning til Lukas
1, 35; omtrent med de samme Ord havde det også været
den famøse Tekstudlægning til Johs. 1, l374), men denne
Henvisning er her i denne Sammenhæng faldet bort og
er netop brugt til at bevise Kristi Guddom og hans Del
agtighed i Verdens Skabelse375). I samme Linie ligger alle
hans Udviklinger om Kristi guddommelige Højhed, som
han advarer mod at spekulere for meget over. »Ethvert
Skridt uden for Skriftens tydelige og klare Vidnesbyrd er
sædvanlig Veien til Afvigelser fra Sandheden, endog naar
der handles om guddommelige Sandheder, hvor Fornuften
selv haver noget Lys at see ved; hvor meget mere da, naar
der handles om saadanne, som ere Guddommens Hemme
ligheder, hvor Fornuften aldeles intet Lys haver, uden det,
som den laaner af Aabenbaringen«378). Konklusionen er
det absolutte Krav om Anerkendelsen af hans Guddomme
lighed som Betingelse for Visheden om hans guddomme
lige Oprindelse377). Denne er så meget desto sikrere, som
både hans Spådomme om sig selv og om Verden er gået
i Opfyldelse, og hans Undergerninger, der alle oversteg
Naturens Kræfter, er velbevidnede378). Hans Person og
hans hellige Liv, som Skriften afmaler for os, er både en
Forvisning om hans Forsonings Gyldighed og et Eksempel
til vor Efterfølgelse.
Dette Krav om Efterfølgelse stilles til den enkelte, når
han deltager i Nadveren, hvis Betydning først og fremmest
ligger i, at den er et Erindringsmåltid om Jesu Død379),
men hvorved vi, idet vi deltager i det, tillige bekender, at
372) S. 261.
373) Ny Test. 1780, I, 193.
37«) Ny Test. 1780, I, 296.
376) S. 273, 276.
376) S. 279.
377) S. 280 f.
378) S. 301.
379) S. 340.
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vi hører til Kristi Kirke; vi kan ikke »uden Forbrydelse
afholde os fra Herrens Bord«380). Efter at have skildret
Nadverens Betydning og Værdi behandler han Kristi Op
standelses historiske Troværdighed. Opstandelsen er hver
ken umulig eller urimelig, da en Person, der er så uende
lig ophøjet over alle andre Væsener, ikke kunde blive et
Bytte for Graven og Forrådnelsen381). Vidnerne har både
haft den bedste Mulighed for og Vilje til at kunne berette
om, hvad der virkelig er sket. Man stilles altså overfor
det Dilemma: enten er Jesu Kristus en guddommelig Per
son, Verdens Forsoner — eller han er en Bedrager af første
Rang. Opstandelsen, som er Garantien for hans forsonende
Død, gør den sidste Antagelse umulig. Vi kan afvise al
Tvivl med denne ene Sætning: således har Jesus Kristus
lært, og han er opstået fra de døde, men kun Sandhedens
Profet kunde Herren igen kalde tilbage til Livet; altså var
han en guddommelig Lærer, altså må alle hans Lærdomme
have været guddommelige Sandheder; thi ellers havde
Herren ikke igen oprejst ham fra de døde382). Efter Op
standelsen følger Himmelfarten, som er et ligeså sikret
historisk Faktum som Opstandelsen og ligesom denne en
Garanti for Forsoningens Gyldighed383). Fra Faderens
højre Hånd styrer han nu sit Rige, i hvilket vi er Under
såtter, der er forpligtet til Lydighed overfor ham384). Him
melfarten efterfølges af Åndsudgydelsen over Apostlene.
Men medens han i sit nye Testamente forklarede Åndsunderet som en Lynild385), bedyrer han her, at der virke
lig er sket et Under386). »Aldrig kan et Under i sin Natur
være upaatvivleligere, aldrig kan et Under være høitideligere bekræftet end dette. Det var umueligt, at noget Be
drag, eller nogen Forblindelse kunde have fundet Sted ved
dette Under«387). Uden at nævne sin tidligere Fortolkning
38Q) S. 342.
381) S. 353.
382) S. 367.
383) S. 381.
384) S. 388. Jvf. Munter: Predigten IV, 452.
385) Ny Test. 1780, I, 391.
380) S. 395.
387) S. 399. Jvf.: »Dersom vi kunne troe, at alt dette var
naturligt, saa var der ingen Urimelighed saa stor, at vi jo kun
de troe den«, S. 401.
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eller formelt at tilbagekalde den, hvad der ikke lå for hans
Natur, tager han dog Afstand fra den Tanke, som en ganske
fremfned, at Virkningen kun skulde have været en ganske
naturlig og have haft sin Grund i en Torden, Lynild »eller
en anden electrisk Ild«388).
Apostlenes nye Kræfter og deres nye Heltemod kan kun
skyldes et Under. »Vi maae enten forhærde os mod al
grundig Overbeviisning, og aldeles have glemt Sielens
langsomme Gang til Kundskab, eller vi maae troe, at Jesu
Løfte er bleven opfyldt paa dem, at den Hellig Aand, den
forjettede Aand, haver opklaret deres Forstand, og led
saget dem i Sandheden«389). Apostlene er draget ud i Ver
den og har øvet deres Undere, som blev et Bevis på deres
Lærdommes guddommelige Oprindelse og et Middel til at
illustrere de guddommelige Sandheders Realitet og Alvor
overfor de enfoldigste. Netop den Omstændighed, at Gud
har virket sammen med dem, er en Garanti for, at de
umuligt kunde være Bedragere399). Skønt han tidligere
i Skriftet liberalt havde holdt Muligheden åben for Ind
trædelsen af nye Undere391), men nu kalder dem Bedragere,
der foregiver nye Undergerninger392), og viser hen til Kir
kens Stiftelse og hurtige Udbredelse som det største Un
der393), er det kun et Udtryk for hans dogmatiske Uklar
hed og et kompromisagtigt Dobbeltstandpunkt, der dog i
den kommende Udviklingstid simplificeredes til en al
mindelig Anerkendelse af det fortidige, historisk beret
tede Under, men med Udelukkelsen af Underets nuvæ
rende Mulighed.
I Kristi Kirke indlemmes den enkelte ved Dåben394),
som nærmest på Grund af Menneskets Trang til en ydre,
»sandselig« Foranstaltning er et klogt og håndgribeligt
Tegn, der tillige betegner en Dobbeltaftale mellem Gud
og Mennesket, idet Gud ved Dåben lover Mennesket »Deelagtighed i Jesu Forsoning, og alle de salige Fordeele, som
388)
389)
30°)
391)
392)
393)
3M)

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

396.
397.
415.
159.
417.
435, 443, 448.
450.
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denne Forsoning haver for Mennesket i Tiden og Evig
heden«395). På den anden Side lover Mennesket Gud, »at
han ved Troen vil antage den til sin Frelse alene gyldige
Jesu Ghristi Forsoning, at han vil omarme alle Jesu hel
lige Religions Lærdomme, og ikke alene antage dem
med Forstanden, men endog følge dem med Villien«806).
Dåben af Børn bør ikke opsættes, men Dåben er dog hel
ler ikke en conditio sine qva non for Saligheden, hvis
Barnet dør. »Eller skulde et Barns Salighed beroe paa
Forældrenes Egensindighed, om de ville lade det døbe, el
ler ikke?«397) For den kristne er Troen på Kristus som
Guds Søn, Verdens Forsoner og Lærer »aldeles nødvendig
til Salighed, men den er derfor ikke tilstrækkelig«308), før
end den har vist sig aktiv, frugtbar og har haft en kraftig
forbedrende Indflydelse på Viljen309), men Gud må virke
sammen med os, fordi vor Vilje er svækket. Overladt til
og selv kan vi intet godt øve400). Guds Ord, som har en
overnaturlig og guddommelig Kraft, må derfor skabe det
nye Liv401). Ordet har nemlig langt stærkere Bevæggrunde
end Fornuften, da det stærkere end denne opmuntrer til
Dyden og afskrækker fra Lasten402). Dertil kommer, at Gud
selv virker sammen med Ordet og skænker det en særlig
Kraft403).
Det samme Standpunkt, som vi mødte i Disputatserne
om Sjælesøvnen (1762—63 og 1765), genfindes her. Om en
Sjælesøvn kan der ikke være Tale404), hvad Kristi Ord til
Røveren og Lignelsen om den rige Mand og Lazarus vi
ser405); men netop det, at vor fornuftige Ånd er skabt til
Udødelighed, må være vort glade Håb, der bevæbner os
mod alle Livets Trængsler408); i Saligheden vil alt Ubehag
395)
396)
397)
398)

S.
S.
S.
S.

452.
452.
460.
466.

3") S. 477.

Ligeså Munter: Predigten VI, 460.
S. 495.
S. 496.
S. 499.
S. 509 f.
*05) S. 511 f.
*9®) S. 515.

*°°)
*01)
*02)
*03)
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og al Smert© være borte407); de salige nyder nemlig en hel
Himmel, da de står i den nøjeste Forening med Gud; men
denne Salighed kan kun nås gennem en Aktivitets-Tro408).
»Ingen død, ingen uvirksom Troe kan forskaffe os denne
Salighed«409). På den anden Side truer så Usaligheden,
hvor Gud for de fordømte er en fortærende Ild, som ikke
udslukkes410), og hvor deres Samvittighed er en evigt for
dømmende Anklager. Kan end Fornuften sige os det
meste af dette, er dog Læren om Legemets Opstandelse
Kristendommens nye Tilskud til Hedningernes Visdom411).
Men det nye Legeme skal være uforgængeligt, herligt,
stærkt og åndeligt. Det er ikke det fysisk-materielle Le
geme, der oprejses; thi en anden Verden fordrer andre
Legemer«412).
Bogens sidste Kapitel indeholder en Fremstilling af den
sidste Dom. Udgangspunktet er Dommens Adskillelse, Mat
thæus Kap. 25, 31 f. Medens han i sit nye Testamente gan
ske i Forbigående kun ofrer nogle få Linier for at gøre op
mærksom på Lignelsens maleriske Karakter, hvis Moral
er, »at enhver paa hiin Dag skal faae den Løn, som hans
Gierninger fortiene«413), er hans Bedømmelse af samme
Tekst her rykket et Skridt baglæns i konservativ Retning;
han indrømmer, at der vel er Tale om et Billede, og at
noget i denne Beskrivelse må tages i uegentlig Mening,
men det kan dog ikke altsammen forklares uegentlig414),
thi Gud må på et bestemt, for os ubekendt Tidspunkt hånd
hæve sine Love, belønne sine Tilbedere og straffe sin
Nådes Foragtere, de onde skal skilles fra de gode, og hvad
der vil frikende os, er »en Troe, som er kraftig ved Kierlighed, en Troe, som er frugtbar paa dydige, ædle og en
Christen værdige Handlinger«415). Dette Domsbillede må
— i alle dets Enkeltheder — gøre det største Indtryk på os,
*07)
*08)
40e)
*1G)
411)
412)
*13)
*“)
«*)

S. 517.
S. 520.
S. 525.
S. 528.
S. 535.
S. 541.
Ny Test. 1780, I, 112.
S. 548.
S. 552.
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så vi bliver årvågne og får vore Hjerter forandret; thi
så har Tanken om den sidste Dom intet frygteligt for os416);
»thi Dommeren er vor Ven, vor Forsoner, og vor Tals
mand; den, som skal dømme os, er den samme som er død
for os«417).
Det vil af denne Gennemgang let indses, at Skriftets
Karakter er højst uensartet. Det foregiver at være en Dog
matik, men er kun et mangelfuldt, forskelligartet Aggregat
af et System at være. En nøgtern Moralisme går Hånd
i Hånd med en spekulativ, apologetisk Metafysik; det søger
at virke religiøst uddybende og etisk formanende; det vil
give Grundsætningerne for den rette kristelige Tro og er
forsåvidt mere en systematiseret, ortodox Bibelhistorie
end en egentlig dogmatisk Fremstilling af Kristendom
mens Trosindhold, da det mangler en nøjere Bestemmelse
af Forholdet mellem Gammel og Ny Testamente og ganske
har forbigået Lærepunkter som Omvendelsen, Retfærdig
gørelsen, Genfødelsen og Forholdet mellem Lov og Evan
gelium. Man har vanskeligt ved at værge sig mod den
Tanke, om ikke Forfatterens — i Sammenligning med hans
Noter til Ny Testamente 1780 — påfaldende, pludseligt
skabte Ortodoxi og skarpt pointerede Lov- og Lydigheds
standpunkt skyldes et smidigt og adræt valgt, opportuni
stisk Øjebliksstandpunkt, og at det, hvis Guldberg ikke
havde siddet ved Magten, ingen Sinde vilde have set
Dagens Lys — i hvert Fald ikke i den foreliggende Form.
Det er et fortræffeligt Dokument, forsåvidt som det re
præsenterer en overordentlig konservativ Neologi i den
41G) Det forekommer mig, at Münter langt mindre end Bast
holm lægger Vægt på at fremstille det skrækindjagende Ind
tryk af Helvede, de fordømtes Lidelse og Evighedsstraffene
som et tilskyndende og advarende Motiv til at gøre det gode.
Predigten II, 409; III, 65 f, 211 og 213. (Ved Omvendelsen gæl
der det om at tænke det mindst mulige på Helvede, de for
dømtes Lidelser og Evighedsstraffene, men derimod langt
mere og langt alvorligere på Guds Faderkærlighed, som vil
vække Angeren og Genkærligheden); IV, 108; V, 210, 212, 221,
289 f, 293—294; VI, 460. Jvf. også VII, 12: Dommens Dag er for
det enkelte Menneske hans Dødsdag. Münter var i det hele
en langt mere nøgtern og kølig Natur end Bastholm, der gerne
spillede på alle Strenge med stor Perfektibilitet, såvel på de
intellektuelle som de følelsesbetonede og suggestionerende.
*17) S. 557.
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ældre Oplysnings Ånd, men man kan vistnok med Rette
nære Tvivl om, hvorvidt det virkelig udtrykker Bastholms
personlige Hjertens Mening.

At han selv hermed havde ment at have leveret et fuld
gyldigt Udtryk for sin Ortodoxi er utvivlsomt; det måtte
derfor irritere ham så meget des mere, når hans Recen
sent pegede på den gamle Akilleshæl og i Beviset for Søn
nens sande Guddom savnede de Skriftsprog, som tillæg
ger ham Evighed og alle Tings første Skabelse418). Anmel
delsen viste, at man endnu ikke var ganske tryg overfor
hans teologiske Standpunkt.
Et Udtryk for den Anseelse, han i frisindede Kredse
nød, var det, at det var til ham, den jødiske Læge de Meza
henvendte sig, da han ønskede at konvertere419). Bastholm
følte det som en af de behageligste Embedsforretninger,
han i sit Liv havde haft420) og fremhævede i sin Tale til
de Meza, hvor vigtigt et Skridt det var at gå over fra en
Religion til en anden, da det ikke var ligegyldigt, om vi
er Jøder, Kristne eller Muhammedanere, selv om der er
en Undskyldning for dem, der er opdraget i en falsk Re
ligion, når de redeligt dyrker deres Gud421).
Endnu blev der i dette År ham en ny Hædersbevisning
til Del, idet han blev valgt til Medlem af det svenske Sel
skab pro fide et christianismo, en Udnævnelse, han i det
følgende År kvitterede for ved at dedicere Selskabet sit
Skrift: Den naturlige Religion, saaledes som den findes i
de hedenske Philosophers Skrifter™2). Fremstillingen vid
ner både om Flid og Belæsthed, men det er meget tung
fordøjelig Kost, som end ikke hans smidige Sprog og lette
Fortælleevne har kunnet få ganske Bugt med. Stoffets
Inddeling er systematisk. Han klassificerer Filosoffernes
Lærdomme og anfører derefter Navnene på en Række af
*18) Lærde E. 1783, Nr. 3.
*«) Ph. T. 7. R., I, 270. Adresseav. 28. Juli, 29. Okt. 1783. Jvf.
H. T. 4. R., IV, 353.

42(>) Selvb. 41,

421) Den ældre Dr. de Mezas Trosbekend, og Talen, holdt
ved hans Indlemmelse i den kristne Kirke 1783, 3. (Jvf. Lærde
E. 1783, Nr. 46).
422) Jvf. Teol. Bibi. XVI, 394. Subskriptionsplan i Lærde E.
1783, Nr. 47.
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de enkelte Anskuelsers Repræsentanter. Ind derimellem
strør han sine egne Småbemærkninger, Bogens eneste op
livende Moment. Stærkest fremtræder hans Sympati for
Stoikerne, selv om han tager Afstand fra den stoiske
Apati423). Dette skyldes, at den dels lå hans egen Natur så
fjernt424), og dels, at det netop var Affekterne, han i sin
Forkyndelse vilde sætte i Bevægelse, således at de kunde
indvirke på og forbedre Viljen. Derimod var han enig med
Stoikerne i, at det højeste Gode var Dyden, hvorved vi
styrkes under Livets Lidelser, bevæbnes mod Dødens Frygt
og forvisses om en salig Udødelighed.
Skriftet bærer Supranaturalismens opbyggelige Karak
ter; han påviser, hvorledes »Fornuften raver fra det ene
Mørke til det andet, søger Gud og finder ham ikke, ar
bejder for at komme nærmere Lyset og afviger kun læn
gere fra det«425). Herved stadfæstes Åbenbaringens Nød
vendighed. Hvis Åbenbaringen ikke var givet os, vilde
vi endnu have ravet i det samme Mørke mellem Gisninger
og Formodninger, mellem Sandhed og Vildfarelse426).
Skriftet er egentlig i sin Art det første danske Arbejde,
og dets apologetiske Tendens blev mere påskønnet af Sam
tiden end den Lærdom, det lagde for Dagen427).
Foruden den Ære, der blev vist ham ved Udnævnelsen
til Medlem af det norske Videnskabernes Selskab, fik han
samme År det høje Hverv at forberede Kronprindsens Kon
firmation. Ved den højtidelige Handling, der fandt Sted
i Christiansborg Slotskirke Palmesøndageftermiddag den
4. April 1784, talte han både myndigt og varmt over 2.
Kor. 5, 15 og opholdt sig her særligt ved Forsoningen, der
har åbnet os Adgang til Livet, og som etisk må virke Dyd.
I sin Tale efter Konfirmationen lagde han Kronprindsen
stærkt på Sinde, hvor vigtig Eksemplets Magt var for Fyr
sten overfor Undersåtterne. »Fyrstens Lunkenhed bliver
423) S. 122 f, 258.
424) Jvf. Selvb. 6: Kolerisk-sangvinsk Temperament. Han
har dog næppe ønsket selv at klassificeres under den Karak
teristik, han i Hovedlærdomme gav af Temperamenterne, når
han siger: »Det sangvinske Temperament er af Naturen be
stemt til Vellyst, det koleriske til Hovmod og det melankolske
til Pengegerrighed« (S. 202).
425) S. 67.
426) S. 272.
427^ Jvf. Lærde E. 1784, Nr. 17.
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Kulde hos Undersåtterne, og Hoffets Feil bliver ærede
Laster i Provintserne«428). Handlingen, der varede hålvtredie Time, gav alle Indtryk af Kronprindsens Dygtighed
og Modenhed429). Ti Dage efter Kronprindsens Konfirma
tion fandt den betydningsfulde Regeringsrevolution Sted,
hvorved Guldberg blev styrtet, og det guldbergske Regi
mente ophævedes.
Guldborgs Stilling ved Hoffet havde været stærk, og
som Årene var gået, var han i stigende Grad blevet knyt
tet til Hofkredsen. Den engelske Afsending Hugh Elliot
skød ikke meget forbi Målet, når han sagde, at Guldberg
faktisk var Hersker i Danmark430). De Udnævnelser, Guld
berg modtog, viste, at man skattede ham og hans Loyalitet.
Højdepunktet nåede han, da han tilligemed Stemann og
Rosencrone blev udnævnt til virkelig Statsminister og
Medlem af Statsrådet 6. April 1784. Udadtil stod han med
Hofmandens hele Nimbus. Men indadtil havde Forholdene
været vanskelige for ham. Afskaffelsen af Struensees Ka
binetsregering til Fordel for Geheimestatsrådet ved For
ordningen af 13. Februar 1772 havde kun været på Papiret.
Efterhånden var Kabinetsordrene blevet Direktivet for Re
geringsmåden. Ofte kom denne Regeringsform Kollegieoheferne på tværs, og de stødtes ikke alene over Ordrenes
Indhold, men også over deres Form.
Dertil kom så Forholdet til A. P. Bernstorff, en af de
nobleste og mest klarsynede Diplomatskikkelser, Historien
kender. Overfor ham står Guldberg som Politiker som den
bornerte Parvenu, en Bravmand uden Horisont. Når Bern
storff i 1772 var trådt ind i Regeringen og fra 1773 styrede
de udenrigsministerielle Anliggender, var det hans Ideali
tet, der drev ham dertil. Han var en fin og taktfuld Ka
rakter, en æstetisk interesseret Mand og tillige en Mand
428) Talen og Bekrivelsen af Handlingen, der er udgivet i
statelig Kvart, indeholder et Billede af Kronprindsen. Citatet
S. 29. — Et omtrent uforandret håndskrevet Eksemplar på
Tysk findes på K. B. Ny kgl. Saml. 716 q. Fol. Tysk Udgave,
Slesvig 1785; en svensk samme År i Gøteborg. — Jvf. A. D. Jør
gensen: Regeringsskiftet 1784; 93, 250.
429) Jvf. Luxdorphs Skrivekalender. A. D. Jørgensen: Re
geringsskiftet 1784, 101. Ph. T. 6. R., III, 149. Steffens: Was ich
erlebte I, 282.
43Q) A. D. Jørgensen: Anf. Skr. 59.
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med udpræget religiøs Ansvarsfølelse481). De dogmatiske
Definitioner lå ham fjernere, men Religionsundervisnin
gen havde været hans Opdragelses Tyngdepunkt. Hans
Deltagelse i Regeringen blev præget af en saglig Kamp,
for at Magten kunde lægges hos Konseillet, både en Kamp
mod Hoffet, som krævede Kabinetsregimentet, og hvor en
hver Diskussion kunde afskæres med »Le Roi le veut«432),
og en Kamp mod misundelige Kolleger. Denne Kamp blev
af Bernstorff altid ført under saglige Hensyn og var præ
get af den største Noblesse.
Dette Spil af Konflikter, der til sidst førte til hans Af
sked, viste sig på en Række Punkter.
Ikke alene følte Bernstorff sig fjern fra Frederik II,
Juliane Maries Korrespondent, hvis Moral og Politik han
kun kunde foragte433), men man frygtede Bernstorffs Ind
flydelse på Kronprindsen. Man ønskede ikke, at denne i
Statsrådet skulde slutte sig til Bernstorff, og det var evi
dent, at Bernstorff på ingen Måde vilde gå med til at ud
strække Kronprindsens Umyndighedstilstand og dermed
forhale hans Deltagelse i Regeringen.
Dertil kom en Spænding mellem tysk og dansk Ånds
liv. Bernstorff var Overhoved for den tyske Kreds, men
hans Arbejde for Danmark var præget af den yderste
Loyalitet og Uegennytte. Danskfjendtlige Udtalelser lå
ham fjernt. Men man drog ham til Ansvar for de skarp©,
antidanske Udtalelser, der lejlighedsvis hidrørte fra Stol
bergerne, der følte sig fjernt fra dansk Åndsliv, deres Fa
milie og Omgangsvenner. Dette var den egentlige Under
strøm i Bevægelsen mod ham. Den ydre Grund, den offi
cielle Afskedigelsesgrund, fandt man i det venlige Forhold,
han havde indledet overfor England, hvad der var Guldberg,
som kun ønskede at orientere sig overfor Rusland, meget
imod. Da derfor den gamle Traktat med England af 1670 blev
modificeret og ratificeret 21. Juli 1780, således at Danmark
fik sikker Fragt på Næringsmidler, medens Skibsudrustnin4S1) Holm VI, 2, 225. Jvf. Balles Ligtale over ham (»Maatte
dog de to Dele af hans Aand blive tilbage«). Friis: A. P. Bern
storff og O. H. Guldberg 86.
432) A. D. Jørgensen: Anf. S. 59.
433) Friis: Anf. Skr. 180.
434) Bemstorffske Papirer v. Friis, Nr. 2370.
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ger skulde anses for Kontrebande, fandt man den mest be
kvemme Grund til at afskedige ham med den Motivering,
at hans System hverken var eller vilde blive Kongens.
Hans Fald medførte overalt i Byen den største Bevægelse,
og de talrige Kondolencebevidnelser, han modtog, viste i
hvor høj Grad hans Person og Arbejde var skattet.
Denne Afskedigelse vakte en betydelig Uvilje mod
Guldberg, om hvem alle vidste, at han stod bag. Bernstorff havde ingen som helst Andel i denne Oppositionsfølelse og gjorde intet for at forøge den. Uviljen mod Guld
berg blev delt af Kronprindsen, og den forøgedes hos ham,
jo ældre han blev. Uden at Guldberg anede det mindste,
havde Kronprindsen lagt en Plan for at styrte ham. Dette
skete 14. April 1784, hvor Kollegierne og Statsrådet nu fik
Magten i Stedet for Kabinetsstyrelsen.
I Mødet d. 14. April oplæste Kronprindsen Meddelelsen
om, at Kabinettet skulde ophæves, og alle Ordrer forsynes
med Kongens Underskrift og kontrasigneres af Kronprind
sen435). Det lykkedes at gennemføre dette Kup, om end på
Grænsen af Håndgribeligheder, og dette første Statsrådsmøde blev for Guldberg også det sidste. Han mødte for at
høre sin Afsked. Forberedelserne havde været godt skjult,
og Kronprindsen, af hvem alt afhang, optrådte, som Biilow
skrev til Bernstorff, som en Helt436). Guldberg forstod, at
hermed var hans offentlige politiske Rolle udspillet, og
han kunde med Sandhed sige, da han forlod Statsrådet, til
dem, der opholdt sig i Forgemakket: »Es ist aus, es ist
ganz aus«437). Dagen derpå indgav han sin Dimissions
begæring.
Med Stiftamtmandsembedet i Århus trak Guldberg
sig tilbage, syslede med videnskabelige Arbejder, af hvilke
det betydeligste var hans Oversættelse til det nye Testamen
te (I—II, 1794)438), et solidt, men tungt Arbejde. Med Inter*35) H. T. 6. R., IV, 130.
*36) Holm. V, 2, 739.
4S7) A. D. Jørgensen: Anf. S. 112 (Noten), 285.
*38) Allerede 1785 forelå hans Tidsbestemmelse af det nye
Testamentes Bøger. — Om hans nye Test. Brev til Biilow af
26. Marts 1793 (H. T. 4. R., I, 406, 422). Jens Møller: Balles Brev
veksling 1817, 33 f. Jvf. Rasm. Møllers Oversætt. af »Samtlige
Apostlers Breve« 1831. Brandt: Udsigt over vore danske Bi
beloversættelsers Historie 1889, 64 f. Brev til Worm, Horsens
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esse fulgte han Begivenhedernes Gang hjemme og ude,
men følte sig fremmed overfor alle nye Tidsrørelser. Be
givenhederne i Frankrig betragtede han med Rædsel og
Afsky. Det lå nær for ham, også på Grund af den kirke
fjendtlige Tendens de udbredte herhjemme, at spørge sig
selv, om de ikke var et Forbud på de sidste Tider439).
Efter at have taget sin Afsked som Stiftamtmand 1804
trak han sig tilbage til Hald, hvor han, trofast mod sine
gamle Venner og uden Bitterhed i Sindet440), døde i Fe
bruar 1808.

Bastholms Forfatterskab indtil Guldborgs Fald bærer
den moderat konservative Neologis Fællespræg.
Dette viser sig 1) i Kristologien. Som det tidligere
er nævnt, har Oplysningen ikke skabt nogen egentlig
kristologisk Lære. Den moderate Overgangsteologi søger
endnu at forene den nye Oplysning med Stumper af den
ortodoxe Tonaturlære. Således kan det i Almindelighed
siges, at Guddommen har virket i Jesu menneskelige
Natur441). Ved Siden af dette nevtrale Udsagn kan der
uformidlet findes en Rest af Læren om communicatio
idiomatum442), men den står som en forældet Hieroglyf for
sig ved Siden af de nye, langt mere ubestemmelige Ud
sagn. Den nærmere Bestemmelse af Forholdet mellem
den guddommelige og menneskelige Natur angives med
Skoleprogram 1844, 34 f. Lærde E. 1794, Nr. 41. Fra radikal Si
de bedømtes Guldbergs hermeneutiske Principper som den
dovne Fornufts Grundsætninger. Repertorium, Hefte II—III,
319.
43e) Jens Møller: Balles Brevveksling, 82. Jvf. Kh. S. 3. R.,
I, 652 f, 667 f.
44a) Allerede 1785 skriver han i et Brev til Michaelis: »..Au
reste, trés-cher Chévalier, je puis Vous assurer, qu’ å present
je jouis de la vie me trouvant chargé d’un Gouvernement désiré et qui me laisse assés de tems pour renouveller amitié avec
les Muses, pour faire usage d’une jolie Bibliothéque que je ne
connoissois presque plus, et pour me recompensér la, de bien
des peines et de veilles passées«. (Brev af 1. Febr. 1785. U. G.).
441) Taler 1777, 133.
442) Ånd. Taler 1779, I, 569: de to Naturer danner én Per
son; derfor kan der om hele Gudmennesket siges, hvad der
dog kun tilkommer den ene eller den anden Natur.
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Billedet af Sjælens Forhold til Legemet443). Vor Ånd er
lig den guddommelige Ånd i Kristus444). Af langt mindre
Værdi er Udsagnet om, at hele Treenigheden virkede i
Kristus445), da dette Udtryk fremkom som en bestemt for
langt Tilbagekaldelse. Det viser kun, hvor dogmatisk fam
lende Oplysningen var. På den anden Side fastholdes Kri
sti Guddom i den Forstand, at Tanken om Fristelser i
hans Natur afvises446), ligesom vor Opstandelse begrun
des ud fra hans447). Det siges også direkte, at han er Gud,
dog kun et enkelt Sted448), og at ingen kan nægte Kristi
Guddom og dog være en Kristen449).
I Behandlingen af Kristi Gerning viser den spirende
Oplysning sig, når den ikke alene fremstiller ham som
Forsoneren, men ligeså afgjort som Læreren. Han er For
soneren og Læreren450). Med Hensyn til det første Punkt,
Forsoningen, fastholdes denne formelt på det bestemteste
af den kirkelige Oplysning Tidsalderen igennem, for Bast
holms Vedkommende indtil hans Skrift i 1796 om Sam
tidens Tanker om den religiøse Oplysnings Fremgangs
måde. Dogmets Begrundelse er dog kun i meget ringe
Grad bibelsk for den frisindede Oplysnings Vedkommen
de; det begrundes fornuftmæssigt ud. fra den Overvejelse,
at den Fornærmelse, Synden var mod Guds Væsen, kræ
vede en Restitution. Det er denne, Kristus har bragt. Men
med Hensyn til sit Indhold er Dogmet blevet udtømt, så
vel ud fra den Ligestilling af Begreberne Vrede og Godhed,
som måtte ophæve Forsoningen i kirkelig objektiv For
stand451), som ud fra Bestemmelsen af Kristi Gerning
som den påny at indføre Menneskehedens ældgamle Reli
gion, omend i afklaret og forbedret Skikkelse452). Gennem
det sidste Synspunkt vil det kunne forstås, hvor let det i
443) Ånd. Taler 1779, I, 5G8 f og Hovedlærd. 1783 (Hovedkil
den til denne Fremstilling), 278.
444') Svar på Rec. 1781; 231, 233.
44r>) Bevis 1780, 13.
Ånd

’«)
««)
’«)
«’)
•61)
«2)

Tnlor 177Q

T ^7Q

And. Taler 1779, I, 563 f. Jvf. Hovedlærd. 1783, 356.
Hovedlærd. 1783, 281.
Geistl. Red. 1781, I, 545.
Taler 1777, 155. Hovedlærd. 1783; 468, 470.
Vreden = Godheden: And. Taler 1779, II, 166 f.
Hovedlærd. 1783; 287, 291.
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Virkeligheden blev for Deismen at sejre indenfor den kir
kelige Oplysning og at gøre Kristi Forkyndelse til den
nye Proklamation af den ældgamle deistiske Fornuftreli
gion. — I denne konservative Periode er der endnu Tale
om Mirakler. De er velbevidnede i Kristi Liv og således
et Segl på Åbenbaringens Sandhed453); for os har de in
gen umiddelbar Gyldighed, da vi ikke har set dem, men i
deres Sted har vi Forudsigelserne at holde os til454). Dov
er ikke Tale om Angreb på Underberetningerne — ja, det
indrømmes, at Undere kan ske endnu, men det tilføjes
rigtignok, at de er absolut overflødige455).
Endvidere trænger 2) Oplysningen igennem i den kirke
lige Forkyndelse og i de kirkelige Funktioner. I den gejst
lige Talekunst havde Bastholm krævet den største formel
le og smagfulde Klarhed. Hvad Forkyndelsens Indhold
angik, skulde Oplysningen fortrænge de uigennemsigtige
hebraiske Kunstord456). Forkyndelsen måtte lægge an på
at vække den højst mulige levende Tro, ikke en dogma
tisk Tro, men en potenseret aktiv Tro, der skulde vise sig
overalt i Livets Gerninger457). Forkyndelsen kan vel af og
til tage et Dogme op til Behandling; Bastholm gør det
yderst sjældent458); Hovedsagen må blive at forbedre Men
nesker, fordi de virkelig trænger til Forbedring. På dette
Område er den yngre Supranaturalismes Overgangsteologi absolut konservativ; det skjules aldrig, at Mennesket
har en medfødt ond Natur, hvad der er et erfaringsmæs
sigt, empirisk Datum459). I det hele taget er Forkyndelsen
foreløbig stadfæstende overfor de nedarvede Dogmer, selv
overfor Tanken om den evige Fordømmelse466). På Sakra*53) Ånd. Tal. 1779, I, 241.
4M) Ibid. I, 469; Hovedlærd. 1783; 294 ff, 315.
455) Hovedlærd. 1783; 159, 417.
456) Geistl. Talek. 270.
457) Die Religion’ Jesu 1775, 35; Taler 1777, 147; Ånd. Tal.
1779, II, 291 (gode Gerninger som den nødvendigste Egenskab
ved Troen); Geistl. Red. 1781, I, 87 (Religionens Væsen består
ikke i Troen, men i Troens Frugter), 113.
458) Således er Treenigheden behandlet et eneste Sted og
så tidligt som i Die Religion Jesu 1775, 6 f.
459) Ånd. Taler 1779, I, 123; II, 197; Geistl. Red. 1781, II, 319;
Hovedlærd. 1783; 483 og 484.
460) Prædikenen 1773 om Helvedesstraffenes Evighed og Ho
vedlærd. 1783, 548 f.
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mentlærens Område trængte Oplysningens Intellektualis
me ind og bestemte Sakramenterne som Erindrings- og
Pagtstegn481). Et særligt Problem dannede Bønnen.
Problemet kom frem ved den nyopdagede Kausalsam
menhæng, og nødvendigt måtte det Spørgsmål opstå, om
Gud virkelig også forandrer sine Beslutninger, fordi vi
beder. Bastholm besvarer ikke Spørgsmålet, men afviser
det som ufrugtbart. Selve Bønnen er et Udtryk for, at vor
Sjæl er i Bevægelse pg ønsker noget; dette er et Kriteri
um på, at vor Attrå er levende og derfor et Livstegn. En
delig kan den begrundes med, at Herren selv har befalet
den482). Men om den objektive Virkning på Gud siges
intet.
Endelig er 3) Oplysningens konservative Kombination af
Fornuft og Åbenbaring overordentlig interessant at iagt
tage i denne Periode. Det pludseligt indførte Fornuftprin
cip, der i dogmatisk Henseende ikke havde fået nogensom
helst metodisk Bestemmelse af sit Forhold til Åbenbarin
gen, bestemtes i dette Tidsrum som Åbenbaringen under
ordnet. Fornuftens Evner og Rækkevidde er begrænset.
Den er selv som et Sværd, hvormed vi kan forsvare os
eller dræbe både os og andre; den må i Opdragelsen ikke
udvikles* ensidigt, men vokse jævnsides med Hjertet og
Viljen483). Den, der i Fornuften søger det eneste Lægemid
del, bedrager sig selv484). Netop Filosofiens Historie viser,
at Åbenbaringen er nødvendig, da Fornuften, overladt til
sig selv, er afmægtig og ganske ude af Stand til at finde
Sandheden485). Åbenbaringen er således det overordnede
Princip, under hvis Autoritet Fornuften må bøje sig, når
Åbenbaringen afslører sådanne Hemmeligheder — f. Eks.
Treenigheden — som ligger over Fornuftens Rækkevidde
og Forståelse488). Da Åbenbaringens Ophav er Gud, kan
den naturligvis ikke indeholde Modsigelser; hvor der sy
nes at komme Konflikter frem mellem Åbenbaring og
461) Die Religion Jesu 1775, 31; Taler 1777, 126; Ånd. Taler
1779, I, 513; II, 296; Hovedlærd. 1783, 340, 351, 451, 456, 462.
4fl2) Ånd. Taler 1779, I, 133 f; 186.
*63) Geist. Red. 1781, II, 318.
***) Hovedlærd. 1783, 489.
465) Den naturl. Religion 1784, Fortalen og S. 67, 258, 272.
««) Hovedlærd. 1783, 131.
16
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Fornuft, skyldes det denne sidste467). Således bliver Åben
baringen nødvendig for Gudserkendelsen468). Kan vel så
ledes Åbenbaringen meddele overfornuftige Sandheder,
er der dog mellem Åbenbaring og Fornuft ingen Mod
sigelse. Fornuften giver Åbenbaringen Ret i hele den kri
stelige Læres Indhold. Det gælder både den Dom, at vi
alle er Syndere469), den objektive Forsoning470), Opstan
delsen471) og alle Jesu Gerninger, af hvilke der ikke er en
eneste, som ikke kan bestå med en ret Brug af en sund og
oplyst Fornuft472).
Stemmer Åbenbaring og Fornuft således overens, er
der ingen Risiko forbundet med at tro. Selv om Jesu Lære
ikke var sand, løber vi ingen Fare, når vi tror den. Men
hvor stor Fare løber vi ikke, hvis vi foragter hans Læ
re473)! Den filosofisk-dogmatiske Stringens peger i denne
Henseende ud over sig selv; Enheden mellem Fornuft og
Åbenbaring bliver ikke alene en Beroligelse for det krist
ne Sind, men meget mere en eudaimonistisk utilitaristisk
Glæde ved at besidde de højeste åndelige Værdier, der er
sikret gennem de filosofiske Kauteler.
Det foreliggende dogmatisk homiletiske Kildemateri
ale viser således i alle Henseender en bekræftende Opfat
telse af den overleverede Dogmatik. At Bastholm selv pri
vat kan have hyldet friere Anskuelser — f. Eks. med Hen
syn til Jesu Menneskelighed — kan ikke på Forhånd af
vises. Det må vistnok endda regnes for sandsynligt, at
dette har været Tilfældet. Dels viser Konflikten med Guldberg i Anledning af Noten til Johs. 1, 1, at Bastholm alle
rede i 1780 havde tilegnet sig en friere Opfattelse af Jesu
menneskelige Person, end den ortodoxe Kirkelære tillod, og
blot tilbagekaldte, fordi hans hele Position sikkert var af
hængig af denne Tilbagekaldelse, uden at han derfor be4«7) Ibid. 137 f, 221.
468) Ibid. 212.
469) Die Religion Jesu 1775, 17.
47Q) Ibid. 20; Ånd. Taler 1779, I, 61, 531, 541, 576, 580, 581, 582;
II, 21, 34 ff, 361 ff; Hovedlærd. 330, 337.
*71) Taler 1777, 583.
472) Geistl. Talek. Kap. 14, 95 f. Princippernes Ensartethed
er gennemført konsekvent i den jødiske Historie. Ånd. Taler
1779, I, 259; II, 5 f, 424; Hovedlærd. 212, 230.
473) Geist. Red. 1781, I, 553.
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bøvede at føle sig overbevist. Dels kommer der efter Guld
borgs Fald en videre Fornuftanerkendelse frem indenfor
den teologiske Literatur. Hos Bastholm ses dette vel ikke
straks, men han benyttede Friheden til at behandle et æn
dret Liturgiforslag, et Emne, der sikkert på Forhånd vilde
have været dødsdømt under Guldborgs Regimente. Og
endelig viser de i dogmatisk Henseende elastisk formule
rede Udtryk om Forholdet mellem det guddommelige og
menneskelige Element i Jesu Person, at der under en til
syneladende ortodox Formulering kunde skjule sig en be
tydelig Fornuftheterodoxi.

KAPITEL IX.
Oplysningsbevægelsens Sejr.
§ 1. Oplysningens Gennemførelse.
(1184—1190).
Med Guldborgs Fald var der skabt en åben Bane for
Offentliggørelsen af den radikale Neologis Ideer. Ingen
behøvede mere at frygte for den mægtige Statsmands reli
giøse og statslige Despotisme. I Oplysningsmændenes
Kreds mærkes der derfor i de følgende År stærkere Spor
af den tyske Neologi, som fandt god Jorbund hos det Læg
folk, der enten var i Besiddelse af akademisk Kultur eller
tilhørte de højere Kredse, ligesom også Oplysningens po
pulære Teologi og opbyggelige Literatur gennem Over
sættelser fandt Vej til videre Kredse1). Påvirkningen fra
den tyske Oplysning finder altså ikke først Sted efter
Regeringsskiftet. Der bliver ved Regeringsforandringen
en bredere Basis for Oplysningens Virkninger, dens Tan
ker kan udtrykkes med større Frygtløshed, ligesom dens
A) Michaelis Oversætt. af GI. Test. m. Noter. I, 1785, II, 1788
v. Provst Bech i Vallekilde. Zollikofers Andagtsøvelser I—II,
1788 (hans Prædikener 1794—1800). Michaelis: Indledn. til Ny
Test. I—III, 1790—92. Hans Skrift om Synd og Fyldestgørelse
1795. Teller: Die Religion der Volkomneren, på Dansk 1795.
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Konsekvenser bliver draget langt udover, hvad den ældre
Oplysning havde tænkt sig. Dennes ældre Bærere er altså
ikke Mænd, der nu pludseligt bliver omvendt til et radi
kalt Oplysningsprogram; de har tidligt næret Oplysnin
gens filosofiske og historiske Ideer, men har på Grund af
Tidernes Ugunst måttet tie dermed, da alle Publikations
forsøg hurtigt blev standset2). Det havde dog ikke ganske
ladet sig gøre at spærre sådanne Skrifter ude, hvor en
dristigere og friere Tænkemåde kom til Orde. Således blev
i 1774 Nicolais vittige og spændende Tendensroman »Mag.
Sebaldus Nothanker’s Liv og Meninger« oversat3). Her er
skildret, hvorledes en from, men uortodox Præst forfølges
og må lide for sit Frisind. Ligeså stærke Udfald, som dette
Skrift indeholder mod Kirken og den kirkelige Kristendom,
findes i Lessings i 1775 oversatte Skuespil »Fritænkeren«
mod Præstestanden4). Førend Guldborgs Fald lå faktisk
Spirerne til en ukonfessionel og kritisk Behandling af kirke
lige og religiøse Spørgsmål, men dens Talsmand, af hvil
ke Riegels6) er det mest typiske Eksempel, måtte akkommodere sig efter Statsstyrelsen.
2) Jvf. Holm V, 155 f, 163.

3) Sebaldus er skildret som den ædle Natur, der kun af
dogmatiske Grunde forfølges. Han er således mod Tanken om
Helvedesstraffenes Evighed, idet han ikke mener, at man kan
sætte Grænser og Mål for Guds Godhed, I, 49. Det er hans An
skuelse, at Gud tilgiver uden Forsonings-Offer eller Løsepenge,
I, 159. Netop disse to Dogmer var den frisindede Oplysning,
der var deistisk påvirket, stærkest imod. Endvidere er Sebal
dus den uegennyttige, der kæmper og skriver for Sandhedens
Udvikling og Udbredelse, I, 114. — Nicolais Formål med Ro
manen var, at den skulde være en Slags Advarselspædagogik
for Præstestandens alt for dogmatiserende Medlemmer (A. d.
B., Bind 26, 1775, 479). — Romanen blev oversat på Dansk 1774
—77, I—III. Om dens Succes: Gockingk: Anf. Skr. 41, 203. Jvf.
Rev. Pap. VIII, 105. Alm. dansk Bibi. 1778, Hefte 2, 121 f.
4) »Hvem af Jer sorte Kjoler er vel ingen Hykler?« (S. 9).
Fritænkeren Adrast, om hvem hele Interessen samler sig, er
for ædel til at modtage noget af den Mand, han mener, er ham
imod, den unge gejstlige Theophan, som dog har de bedste
Hensigter.
’
6) Riegels udgav 1781—86 en Kirkehistorie, der blev holdt
supranaturalistisk indtil Guldbergs Fald; så blev Forf. plud
selig radikal og viste sig som en Discipel af den engelske Deis
me. Et Eksempel vil vise dette: Vi Kristne har også vor Kir
kes Historie, den viser os ikke alene dens Lærdoms guddom
melige Oprindelse, men og hvorledes dens Bekendere lige til
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Som det er påvist, havde Bastholm i sine Skrifter gjort
sig Umage for at vise sin konservative Tankegang, og der
foreligger ingen Grund til at antage andet, end at han og
så er gået Ortodoxiens Dogmatik, f. Eks. med Hensyn til
Forsoningen, så langt i Møde, som en Oplysningsmand på
det Tidspunkt kunde det6). Om en bredt anlagt, dogme
opløsende og bevidst Akkommodation var der ikke Tale
før ind i 90erne, da den frembrydende deistiske Vantro
fik ham -til at mene, at der fra Kirkens Side måtte gøres
et Arbejde for at vinde disse Mennesker, idet man på den
ene Side, af Hensyn til de gammeldagstroende, måtte bru
ge de gamle kirkelige og dogmatiske Udtryk, og dog på
den anden Side måtte slå af på, hvad han og Frisindets
Oplysningsmænd efter eget subjektivt Skøn måtte regne
for periferiske Lærdomme. For Bastholms Vedkommende
gav Regeringsskiftet altså ingen Anledning til en pludse
lig dogmatisk Radikalisme, men han brugte den givne
Frihed til at kaste et ganske andet Spørgsmål ind for Fol
kets Forum, et Spørgsmål, hvis offentlige Drøftelse gan
ske vist også tidligere vilde have været umulig, nemlig
om Liturgiens Ændring. Når han nu kastede sin Kritik og
sit Forslag ud til almindelig Debat, skyldtes det både den
vore Tider har våget over den Lærdom, deres Fædre har overantvordet dem, hvilken vi nu tør kalde Guds åbenbarede Vilje,
hvis ordrette Forstand til alle Tider, sålænge Verden står, kan
fremsætte den kristelige Religion i sin første himmelske Glans.
(Kirkehist. 1781, 5). — Som oftest gik også Tiden bort med at
høre de ankomne Breve fra fremmede Menigheder oplæst, i
lige Måde at høre Udtogene af holdne Kirkemøder, hvilke alle
endte med enten Forbandelses Dom over Kættere eller med en
Liste af Kirkelove, der forfattedes stedse for at hævde Kirkens
eller Geistlighedens Magt, Rettigheder eller for at afgøre Tvi
stigheder mellem Geistligheden indbyrdes. — Vankundighed
hævdes ved Love, og går i Arv fra Slægt til Slægt........ Mange
Steder er verdslige Hierarker, Aristokrater trådt ind i de Geistliges Sted, og holder Menneskeligheden fængslet til den af
fordums Geistlige fordrede blinde Lydighed, der i alt kvæler
endog i det alleruskyldigste, Oplysnings Spirerne (Kirkehist.
1786, S. XXXIX og S. XLIII f). Hans Angreb på Præsterne som
»ordinerede dumme Hoveder« er meget skarpe, XXXIII, XXXVI
ff. Medens Balle var glad ved den Kundskab, han fandt på
sine Visitatser, finder R., at man må ynkes over Menigheder
nes Uvidenhed, S. LIV.
6) Hvad f. Eks. Opstandelsen angår, da bevidner han dens
historiske Evidens i de stærkeste Udtryk.
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herskende frisindede Stemning og hans sikre Stilling så
vel ved Hoffet som i det almindelige sociale Omdømme7).
Han havde lykkeligt afslået Balles Forsøg på at drage
Louise Augustas Konfirmation til sig8). Med Hofpræstens
forsigtige Takt og til Hoffets største Tilfredshed havde
han udført den vanskelige Konfirmationsakt, som hos alle
påny havde vakt Erindringen om Struenseetiden9).
Han havde allerede på det Tidspunkt udgivet sit »For
søg til en forbedret Plan i den udvortes Gudstieneste«.
Han er her den praktiske Liturg, der vil afstemme Litur
gien efter Tidens Ånd. Det praktisk-nyttige skal fremmes,
det teoretisk-dogmatiske fjernes. Gudstjenesten må i For
hold til den gængse, lange og ensformige Gudstjeneste,
hvor der blev sunget seks Salmer inden Prædiken, være
kort og afvekslende™}. Han begrunder det med, at alt,
hvad Mennesker i det daglige Liv både har for Øje og Øre
— enten det er en Komedie, en Ballet eller et Divertisse
ment — er afvekslende. Og hvor meget mere må da ikke
Gudstjenesten være det11). Som han foreslog det i sin Ta7) Han var i 1785 blevet Meddirektør ved Vallø Hospital
og Bestyrer ved de kgl. Pagers Undervisning. Selv om han
modtog disse mindre Æreshverv, klager han dog over, at
de alle tog hans Tid, som han dog med større Nytte
havde kunnet anvende til at studere og skrive for andre.
(Selvb. 43). Dette Jag efter Nytte, hvis Karikatur i Tiden er
Basedows sidste Ønske om at blive dissekeret til Fordel for
sine Medmennesker, forklarer, at han skrev så få Breve og
deltog så lidt i Tidens Selskabsliv, hvorfor han indtager en
meget tilbagetrukket Stilling i Datidens Memoireliteratur,
idet han anså det for nyttigst at skrive en enkelt Bog for de
mange end mange Breve for de enkelte. (Jvf. Teol. Bibi.,
XVI, 397 f). Recensioner vurderede han efter deres Nytte hel
ler ikke højt, jvf. Selvb. 59.
8) Johan Philip Rosenstand Goiske, Månedlige Efterret
ninger, Juli 1785 (R. A.).
9) Konfirmationshandlingen er udgivet i tysk Udgave,
Slesvig 1785. Anerkendende Recension i Lærde E. 1786, Nr.
27. Hans Honorar var 300 Rdlr., og Kongen forærede ham
som Påskønnelse en Guldtobaksdåse. »Publicum derimod be
lønner ham med Ære«, siger Svogeren. I Byen gik der Rygter
om, at han skulde være Ridder eller Kammerherre. Svogeren
tilføjer: »Jeg veed vist, at han ei ambitionnerer høiere Rang
og at saadan høytidelig Embede er Belønning nok for ham«.
(Månedi. E. Sept. 1785).

10) Jvf. Ussings Kirkeforfatn., IV, 1, 139, 179 og Bastholms
Skrift, S. 20.
“) S. 22.
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lekunst, hvis Mål også var at holde Mennesker til Kirke,
således gentager han det her: Mennesker maa holdes i
Beskæftigelse og Bevægelse12). Han foreslår, at Lovsange,
offentlige Bønner, et Litani, Oplæsning af Troens Artik
ler og de ti Bud skal afveksle med Prædiken og Oplæs
ning af Ny Testamente. Velsignelsen, som man har hørt
fra Barnsben og ikke forbundet noget klart Begreb med,
bør forandres til: Herren skænke eder alt sit Gode og af
vende alt Ondt fra eder! Herren have Velbehag til eder og
være nådig mod eder! Herren se bestandig i Nåde til eder
og lyksaliggøre eder!13).
Under Påvirkning fra den engelske Kirke og med Hen
visning til den katolske Kirke og Brødremenigheden14)
stillede han det Forslag, at Menigheden under Bønnen i
Kordøren skulde knæle. Under Lovsangen skulde de som
i den reformerte Kirke stå op, medens Præsten, siddende
på Prædikestolen, oplæste de ti Bud og efter Menighedens
Svar: Det skal være mit helligste Forsæt, sagde: Forban
det være den, som ikke holder alle Ordene i denne Lov
at gøre derefter15). — Prædiken må være kort, således at
Formiddagsgudstjenesten kan tilendebringes på to Timer.
At man af de syv Dage anvender to Timer til det højeste
Væsens Dyrkelse, anser han ikke for at være overdrevent.
— Gangen i Hovedgudstjenesten er denne: 1) Degnens
Indledningsbøn efter en Formular; 2) Lovsang; 3) Præsten
(som efter reformert Skik stadig har været på Prædikesto
len) læser de ti Bud og lyser Forbandelsen over de gen
stridige; 4) en kort Salme synges; 5) Degnen oplæser fra
Kordøren et bestemt nytestamentligt Afsnit; 6) Præsten
prædiker over dette Afsnit en halv Time (højst tre Kvar12) S. 25.
13) S. 29.
14) S. 19.
15) 31 f. Ved den kortere Aftensangsgudstjeneste projek
teredes dog Udeladelsen af denne Forbandelse (33). M. H. t.
det ejendommelige Forslag om Forbandelsen, der illustrerer
Oplysningens gammel-testamentlige Lovsynspunkt, kan han
være påvirket af Common prayer book’s Commination or
Denouncing of God’s Anger and Judgements against Sinners,
hvor Præsten udtaler en Række Forbandelser over sådanne,
hvis Overtrædelser også er Forseelser mod de ti Bud, og hvor
til Menigheden efter hver Forbandelse svarer Amen.
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ter) og 7) afslutter med en Formularbøn, der ender med
Fadervor, opmuntrer til at følge de hørte Sandheder og ly
ser endelig Velsignelsen.
Den samme Afveksling, der skulde præge den enkelte
Gudstjeneste, skulde også markere Kirkeårets Gang. Lang
fredag skulde således fejres uden Sang og Musik; »man
synger ikke ved sin Vens Lig«16). Det samme gælder Store
Bededag. »Den, som afbeder en Forbrydelse, synger ikke.
Sielens Veemodighed udgyder sig ikke i Triller, men vel
i taarefulde Bønner«17). — Afveksling og Højtidelighed
skulde omgive de enkelte kirkelige Handlinger. Ved Dåben
skulde Korstegnet afskaffes, da det gøres så hastigt, »som
man blinker med et Øje«18). Ønsket: Gud bevare din Ind
gang og din Udgang, skal slettes, da ingen forstår det.
I den offentlige Gudstjeneste må alt være forståeligt; thi
det uforståelige er altid unyttigt og undertiden skade
ligt19). Han stiller Krav om Afskaffelse af det private
Skriftemål til Fordel for det offentlige og foreslår en
stemningsfuld Nadver, Konfirmation og Brudevielse.
Dette Skrift kan ikke beskyldes for Mangel på at sigte
mod religiøs Inderlighed20). Dets Forfatter vil netop bryde
den maskinmæssige, liturgiske Monotoni. Men i Stedet
for at søge en Harmoni mellem Indhold og Form, mellem
det sakramentale og sakrificielle Moment i Gudstjenesten,
giver han det sakrificielle i dets ydre Form det største For
trin for det sakramentale Indhold.
Det umiddelbare Indtryk, disse Forslag efterlader sig,
er en konfus Blanding af godt og slet. Dette skyldes såvel
de Vanskeligheder, som et sådant første Forsøg nødven
digt måtte føre med sig, som selve Tidens gærende og
uklare Karakter, dens naive Tro på sin egen afsluttende
Absoluthed, dens skarpt kritiske Sans for det beståendes
16) S. 38.
17) S. 39.
18) S. 43.
ie) S. 43.
20) Winsnes: J. N. Brun, 1919, 96. Heilers kritiske Vurdering
af »Rationalismens« kristelige Bønsforhold søger en almengjort systematiserende Generalnævner og rammer derfor forbi
Målet. De karakteriserende Formler er ikke Udtryk for Op
lysningens Kærne, men er en Bedømmelse af Populærfiloso
fien i dens Forfald (Das Gebet, 2. Opl., 1920, 429).
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Brist og dens Beredvillighed til at ville reformere og re
volutionere alt, men uden faste Metoder og forud afkla
rede Mål. Det vilde være urimeligt at nægte, at Bogen
indeholder absolut gode Forslag til liturgiske Forbedrin
ger. Til disse gode Forslag må regnes Ønsket om nye
Tekstrækker21) og Henvisningen til en nødvendig Enhed
mellem Teksten og den bestemte kirkelige Højtid. For Eks
empel venter Tilhørerne anden Juledag at høre noget om
Kristi Komme til Frelse for Verden, men i Stedet derfor
må der prædikes over en opgivet Tekst om Jerusalems
Ødelæggelse22). Han gør rigtigt opmærksom på, at Prædi
kenen ikke er Hovedsagen ved Gudstjenesten23), og når
han foreslår Benyttelsen af Fadervor indskrænket til én
Gang ved Gudstjenesten, for at denne Bøn ikke skal virke
traditionsmæssig24), er det et Ønske, der ikke er ukendt
i vore Dages kirkelige Forhandling. Med Rette ønsker han
en Aktivitet fra Menighedens Side og rører her ved et
Punkt, der endnu er ømt i den protestantiske Liturgi; han
vil en Vekselvirkning mellem Præst og Menighed og vil
både af praktiske og religiøse Grunde indskrænke Guds
tjenestens trættende Længde. Forsåvidt lægger han både
en skønsom og en praktisk Sans for Dagen.
Men ved Siden af det praktiske Greb og en vis ideal
Ordenssans frembyder hans Forslag en næsten lammende
nøgtern Prosaisme. Gudstjenestens Formål er naturligvis
først og fremmest af moralsk lovmæssig Karakter. Ved at
fremdrage de gammel-testamentlige Forbandelsestrusler,
der formodentlig har skullet skræmme til en nøgtern Mo
ralisme, har han troet, at han var en liturgisk Psykolog,
medens han i Virkeligheden var noget af en filistrøs Pe
dant, i hvert Fald et stærkt begrænset poetisk Gemyt. Det
viser sig ikke alene i, at Mystikken og Andagtens Tilbe
delse ingen Plads har fået i hans Forslag, men træder bå
de frem i Mangelen på Menighedsforståelse25) og navnlig
21) »Man maae pine Texten for at faae en Anledning til
sin Tale«; S. 3.
22) S. 4 f.
23) S. 32.
24) S. 32.
25) Menigheden er nærmest at opfatte som en Flok Børn,
der skal være lydige (jvf. hans Tilflugt til den gl.-testament-
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i hans Salmeforslag, der er mættet af en overordentlig
nøgtern og tør Intellektualisme. Således finder han Sal
mer med et dogmatisk, historisk og moralsk Indhold una
turlige. »Vore Psalmer bør blive, hvad de efter deres Na
tur skulle være: Siælens Opløftelser til Gud, Udflydelser
af Hiertets Følelser, som er igiennemtrængt af Guds Stor
heds, Uendeligheds, Viisdoms, Almagts og Godheds Be
tragtning«26). End ikke Bønnen bør indeholdes i en Sal
me, ja hans Overvejelser over dette Emne vidner om den
frygteligste Prosaisme. »At bede i Biim er allerede una
turligt; men kommer der endnu Musik, og Takt og Triller
til, hvad maae det da ikke være?«27).
Hvor anerkendelsesværdigt det end var, at han vilde
gøre Gudstjenestens Gang levende og interessevækkende,
kan han dog næppe siges at have undgået den Fare, der
lå i at gøre Gudstjenesten opsigtsvækkende, ja sensationel.
Alt skal være så kortfattet som muligt, både Salmerne,
Bønnen og Prædiken28). Havde den gamle Gudstjeneste
været ensidig og ofte trættende i sin Længde, skulde den
nu reformeres gennem Slagordet Korthed. Han forlangte,
at Gudstjenesten skulde være »interessant« og vække sam
me Interesse som et Bal, en Koncert eller en Komedie29).
Var end hans Hensigter de bedste, så var denne Sammen
ligning mellem en Gudstjeneste og et Bal uheldigt valgt,
og hans Forslag her var båret af den samme naive Tro på
Formens revolutionerende og positive Magt som hans An
visninger i Talekunsten. Han har næppe gjort sig det
Spørgsmål, om ikke hans nye Forslag blot vilde afføde en
Traditionalisme, der vilde afløse den gamle og af ham be
kæmpede. Korte Salmer med et meget begrænset Salme
udvalg kunde ligeså vel blive en ny Tradition som lange
Salmer og et begrænset Tekstvalg. Menighedens mekani
ske Svar på Forbandelsen kunde snarere begunstige Valige Lov), og som stadig må holdes beskæftigede for at deres
Interesse kan fastholdes.
26) S. 9.
27) S. 12.
28) Man vender, siger han, sædvanlig Bladet om, førend
man begynder en Salme, for at se, hvor lang den er; og finder
man den vidtløftig, begynder Kedsommeligheden tillige med
Salmen, S. 10; jvf. S. 12 og 31.
2«) S. 21.
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nekristendom og Hykleri end skabe en ny Fromhed, og
Formularbønnerne kunde ligeså godt stivne i Traditiona
lisme indenfor den nye Ramme, som de havde gjort det
indenfor den gamle. Men trods Forslagets Fejl og Umo
denhed har det sikkert været nødvendigt og rigtigt, at der
blev peget på den gamle Slendrians iøjnefaldende Mislig
heder, og det så meget mere som den almindelige kirkelige
Tilstand frembød en ganske bestemt Baggrund at frem
sætte disse Ændringsforslag på.
Den Baggrund, på hvilken disse Forslag blev fremsat,
var den aftagende Kirkegang, som ikke skyldes den hid
tilværende Oplysnings Forkyndelse. Denne vilde netop
gennem sin stadige Hensyntagen til det praktiske Livs
Opgaver og Vanskeligheder belyse disse Problemer reli
giøst. Derigennem søgte den, omend dens Kirkeforståelse
iøvrigt var ringe, at holde Folk til Kirke30). Resultatet har
næppe været stort, selv om det har været forskelligt for
de forskellige Landsdele og afhængigt af de enkelte Præ
sters Evner og Popularitet. Men allerede Ortodoxiens Skematisme havde skræmmet Folk fra Kirke, og når Oplys
ningsbevægelsen gennemsnitligt ikke har kunnet hæve
Kirkebesøget stort, forklares det ved, at Oplysningen ikke
var nogen speciel kirkerejsende Bevægelse eller Vækkelse,
men en almenkulturel, human Bevægelse. For Landets
Vedkommende holdt på dette Tidspunkt de fleste Præster
af den ældre Skole lange og ensformige Prædikener,
og den nye Frihedsånd viste sig ved at løse det tidligere
patriarkalske Bånd mellem Præst og Menighed31). Den
ældre Slægt havde med Andagt siddet og hørt på de lange
Prædikener og sunget de lange Salmer — ofte måske ikke
uden en Tanke om Fortjenstlighed. Men jo mere de ned3(>) Jvf. Ussing: Kirke for fa tn., IV, 1, 690, 697. Den ofte gen
tagne Karikatur af den »rationalistiske« Prædiken over Kar
toffelavl skyldes en Forveksling af selve Prædikenen og Med
delelsen om borgerlige Pligter eller Anbefaling af visse prak
tiske Ting, som fandt Sted efter Prædikenen, og som kunde
svulme op til en selvstændig Tale og Nytteanvisning. I selve
Prædikenen kunde naturligvis også det daglige Livs Pligter
behandles og en eller anden praktisk Virkemåde strejfes;
men en udførlig, speciel Behandling af det sidste i Prædike
nen er ikke almindelig.
31) »Vigtige Spørgsmaal«, 1785, 33.
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arvede Forestillinger om det gamle Verdensbillede var
blevet rokket, og jo mere Naturen som Guds Gerning og
det fromme Sindelags Værdi for den Enkelte var blevet
betonet, des mere fandt man, at man ligeså vel kunde læg
ge sin Religion for Dagen i sit Arbejde, i Naturen, d. v. s.
alle andre Steder end just i Kirken. Hermed havde den
kirkelige Gudstjenestes Nødvendighed fået en sekundær
og relativ Betydning for den Enkelte, og på Bagrund heraf
er de hyppige Klager over det aftagende Kirkebesøg i Da
tiden forståelige32). Dertil kom den uhyggelige og for
faldne Tilstand, Kirkerne — navnlig på Landet — befandt
sig i. Der klages over, at Kirkerne ligner Røverkuler med
åbne Tage og Vinduer, forfaldne Kirkestole uden Døre og
Skillerum, og på Gulvet ofte en halv Alen Sand33). Hvor
der klages over Soven eller Snorken i Kirkerne eller en
usømmelig, støjende Opførsel, har sikkert Vanekirkegangen været det fremherskende34). Mange blev da hellere
hjemme, hvor de vidste, at de ikke frøs og ikke behøvede
at frygte for, at de skulde blive slået fordærvet, ved at en
Del af Inventaret pludselig styrtede ned. Synet af de ukalkede Vægge, forfaldne Mure og falmede Pjalter gjorde et
32) Jvf. således hos Marezoll: Einige Lehren und Wamungen 335—36. Københavns Aftenpost 1785, Nr. 38, 20. Maj. L.
Koch. Oplysningen 94, 102 f.
33) Prædikestolen skildres et Sted drastisk som en Kasse
uden Låg og med en Opgang som en Hønsestige: Steenwinkel: Forslag og Ønsker om en Forbedring af det Udvortes
af Gudstjenesten. Odense 1785, 43. Ussing: Kirkeforfatn., IV,
1, 193 f, 401. Jvf. Hwiids Karakteristik af Maria Kirken i
Lybæk, Rejsedagbog, S. 6. Nyholm: Forslag til ReligionsKundskabernes Udbredelse på Landet. Sorø 1785, 12, 26. Et
Skrift mod Nyholm konstaterer dog, at 5 å 6 Tilhørere sover
i hvert Fald, »Adskilliges Samtaler og Anmærkninger i An
ledning af ....« 1785, 19. Andre Klager er fremsat i »Tanker
til høyere Eftertanke« og i Jørgen Staunings vidtløftige
Skrift: »Anviisning og Opmuntring til en forbedret Iagt
tagelse og Anvendelse af den udvortes Gudstjeneste«. Andet
Hovedstykke. Kbhvn. 1786. Jvf. M. Mackeprang: Vore Lands
bykirker. 1920, 133 f.
34) I 1783 var Balle til Stede i Frue Kirke ved en Konfir
mation, der havde Karakteren af en Tumult. Han klagede til
Kancelliet og foreslog Politivagt ved Indgangen. (Suppliqueprot. 1783, Nr. 1318. R. A.). Lejlighedsvis møder vi ligefrem
Tanken om Kirketugt overfor dem, der ikke opfører sig, som
om de var i Kirke, Steenwinkel: Anf. S. 14 f.
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uhyggeligt og frastødende Indtryk, og de mange åbne Be
gravelser gjorde ligefrem Opholdet sundhedsfarligt35).
— Ud fra den betydelige Opsigt, Bastholms Bog overalt
vakte i Datidens Liv, forstår man, hvorfor dens Forfatter
lod den fremkomme på denne Side 1784. At den skulde
give Anledning til en så skarp Frontstilling pro et contra,
som Tilfældet var, havde han ikke ventet; men han slut
tede deraf, at såvel dette liturgiske Skrift, som han beto
ner kun var et Forslag3*), som hans Oversættelse til det
nye Testamente, var kommet mange År for tidlig37). For-

3B) Om Begravelser i Kirker og Kiøbstæder 1785; 5, 11.
Jvf. F. C. Wedel Jarlsberg: Den geistlige Stand bør afskaffes,
1, 88, II, 52. Hwiids Rejsedagbog 38. — Balle formanede
Kirkeejerne til at sørge for den ydre Vedligeholdelse af Kirke
og Skole, men som oftest tog man ikke hans Henstillinger ad
notam, hvad han selv klager over (Visitatsrel. 1789. R. A.
Jvf. Kh. S. 3. R., I, 668). Jvf. Gregersen: Om Årsagerne til
Bondens sjeldne Kirkegang 1797, 57, 70. Beyer: En antiqvarisk
og statistisk Topographie over Egitzlefmagle Sogn 1820 (1819),
35. — Den ungdommelige Deismes Syn på Kirkebygningernes
og Kirkelærens middelalderlige Præg har Hans Bastholm givet
Udtryk i 1797: Man kommer ind i en stor og gammeldags
hvælvet Bygning, der skummel og smagløs allerede ved det
første Øjekast opvækker Modbydelighed------ dens Prydelser
er Billeder på falske Begreber, der enten vanære Menneske
forstanden eller sætter Hjertet i Oprør. Man ser Enevældens
fornedrende Idé overdraget på det højeste Væsen, og slette
Figurer af Engle, som ved deres fade Skikkelser synes at ligne
denne Jords Hoffolk. Eller man ser Despotens uretfærdige
Hævn forestillet at udøves af skrækkelige Djævle, eller man
ser på de mange crucifixeredes sørgelige Fremstilling af
de Lidelser, som det højeste Væsen skulde finde nødvendigt
for at tilgive Menneskeslægtens Forseelser — lutter falske
Ideer fra den vildfarende og forstemte Menneskelighed over
draget på Guddommen. (Dagbog 27. Maj 1797. B. A. S.).
30) ».... en Forberedelse for Almuen til at taale en For
andring i Kirkeskikkene, hvis Regieringen engang skulde
tænke derpaa«. Selvb. 44. Jvf. Svogeren i Månedi. E. April
1785: Konfess. B.s Hensigt går ej videre end at bryde Isen og
lade andre arbejde med.
37) Selvb. 44. Jvf. Teol. Bibi., XVI, 371. — I Sverrig, hvor
hans Skrifter ellers havde et stort Opland, blev Forslaget for
budt, Kyrkohist. Årsskrift 1916, 169; jvf. Forfatterlisten fra
Bogkatalogen i Fr. Buli: Fra Holberg til N. Brun, 235, for
Norges Vedkommende. I Danmark kom det i samme År i tre
Oplag og blev samme År også udgivet på Tysk. I »Hamburgische Neue Zeitung« 27. April 1785 meddeles Side 4, Spalte
2, at den kgl. Konfess. har udgivet et Forsøg til ...., som har
vakt megen Opsigt, og at der allerede er en tysk Oversættelse
under Pressen. Oversættelen hed: »Versuch einer verbesserten
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slaget forårsagede en Styrtesø af Pjecer og Stridsskrifter
af højst forskellig Værd og Indhold og gav Bogtrykkerne
tilstrækkeligt Udkomme i flere Måneder38), foruden at
Forfatteren selv gennem private Breve fik at mærke, i
hvilken Grad han var blevet Dagens Helt39).
Fra konservativ Hold følte man sig i høj Grad brøst
holden både over dette Skrifts Form og Indhold. Hvad
Guldberg angår, var Dommen selvfølgelig absolut. Under
hans Regering måtte Forfatteren have tilbagekaldt. Han
fandt, at et mere umodent Forsøg og mere upasseligt For
slag havde han længe ikke læst. Hele Striden stiftede For
argelse, og han kunde ikke tænke sig at overvære Guds
tjenesten, hvis disse Forslag blev gennemført. Selve For
bandelsen vilde gøre ham til Separatist, og Pennefejden,
Einrichtung des offentligchen Gottesdienstes«. Kbhvn. und
Leipzig. (77 Sider). Den tyske Oversættelse har ikke den dan
ske anden Udgaves Noter, men er trykt op efter 1. Del, dog
meddeles Bastholms Tilbagekaldelse fra Adresseavisens, S. 21
(Noten).
38) Den samlede Literatur findes i 8 Bind på K. B. (Liturgica) og udgør ca. 3200 Sider. Hele denne Literatur tilhørte
ganske Øjeblikket og døde med det. Da de liturgiske Spørgs
mål blev taget op igen med Biskop Boisens Forslag 1806 og
fremkaldte nye Forhandlinger, tænkte ingen mere på at søge
tilbage til disse Aktstykker. »Vist nok ville disse Producter
af denne Skrive-Paroxysme om nogle Decennier blive et
mærkeligt Særsyn i den Danske Litteratur. Gid vi kun ikke
derved skulde oprette os et vankædrende Mindesmærke paa
vore Dages Smag og Cultur, som Efterslægten med med
lidende Foragt skulde skue!« Lærde E. 1785, Nr. 35. Riegels
fandt, at den liturgiske Fejde blottede vor Usselhed, hvis vi
vilde måle os i Oplysning med andre Nationer. Kirkehist.
III, 1, XXL
39) Et af disse Breve fra Abrahamson er bevaret og gen
givet i Teol. Bibi., XVI, 370 (Noten). Man stred, skriver Bast
holms Svoger, som om Religionens eller hele Statens Vel
færd havde beroet på denne Forandring, og til liden Ære for
adskillige Geistlige brugte man meget upassende Våben til at
forfægte Liturgien. (Månedi. E. 1791. K. B. Ny kgl. Saml. Nr.
2100 h). Privat skrev Smith til Bulow 4. Juni 1785: »Bast
holms liturgiske Bog har jeg endnu ikke seet. Det er overalt
Bastholms Feil, han jager for meget efter Nyheder og vil
figurere for meget. Hertil kommer, at han under sine Arbeider aldrig taler derom med nogen Ven eller aabner sig for
ham«. I et senere Brev, der også viser hans forandrede Stil
ling overfor sit fordums Ideal, kalder han ham »Kong Bast
holm«. Ludv. Daae: Af Geheimeråd Johan v. Bulows Papirer
(Chria. 1864) 181, 232.
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Striden afstedkom, mindede ham om de forhadte Skrible
rier under Struenseetiden40). For Mænd af den gamle
Skole var Bastholms Forslag en Profanation af Kirkens
hellige Arv. Han havde kastet et Spørgsmål, som af de
fleste betragtedes som tabu, og som der i Menneskealdre
ikke var blevet rørt ved, ud iblandt Folket til almindelig
Drøftelse. Man fandt, at skulde sådanne Spørgsmål endelig
diskuteres, måtte det ske i Studerekammeret, og hvad
der blev trykt om dette Emne måtte være på Latin41).
Endelig burde sådanne Forslag først være gennemprøvet
af lærde og besindige Mænd og indsendt til Kancelliet,
førend de gled ud i videre Kredse. Dertil kom, hvad der
forøgede Bitterheden mod Forslaget, at man frygtede dets
faktiske Realisation i Kirken. Det forlød, at Bastholm på
Grund af sin faste Hofstilling, hvad denne Strid intet rok
kede ved42), skulde have fået Løfte om, at Planen straks
skulde udføres, og at han for at kunne sætte den i Værk
skulde have den fornemste Bispestol43). Dette Rygte viser
den populære Opfattelse af det akute Forhold mellem
40) Jens Møller: Balles Brevveksling, S. 5 og 6. Danske
Breve til Thorkelin. Vol. II, Nr. 276. Privatark. i R. A. Senere
synes Guldberg at være blevet mildere stemt overfor sin gamle
Protegé. Bastholm, der ikke forsømte at holde de flest mulige
Døre åbne, sendte ham stadig sine Skrifter, og selv om Guld
berg i 1788 tilskrev ham et overordentligt venligt Brev (Teol.
Bibi. XVI, 372 f), har han dog næppe næret fuld Tillid til
Bastholm. I hvert Fald må denne ganske være forsvundet,
da Bastholm i 90’eme søgte et Forlig mellem konservativ Op
lysning og radikal Deisme. Blandt dem, Guldberg i sine Breve
til Thorkelin nævner, der skal have et Eksemplar af hans
nye Test.s Tidsbestemmelse, omtaler han ikke Bastholm: Brev
til Thorkelin, Vol. II, Nr. 281. Privatark. i R. A. — Selv Jens
Møller, der en Menneskealder senere havde Betingelse for at
kunne betragte Striden lidenskabsløst, fandt, at dette Skrift
stod i Misforhold til hans øvrige Arbejder og hans høje re
ligiøse og kirkelige Karakter. Teol. Bibi. XVI, 362 f.
41) Ussing var ene om at foreslå, at også Lægfolk skulde
have Sæde i en Liturgikommission. Kirkeforfatn. IV, 1, 170 f.
42) »Ved Hoffet skal Bogen have fundet meget Bifald, og
man anseer den som et tienlig(t) Middel til at vedkommende
Embedsmænd bliver opvakt til at tænke i denne Materie«.
Månedi. E. April 1785 (R. A.). I »En erfaren gejstlig Mands
uforgribelige Tanker« udtaler Fabricius, at Bastholm, førend
han udgav Bogen, har haft Medhold på højere Steder. Jvf.
Udvalgte Breve fra Smith, Sorø 1876; 28, 48.
43) Månedi. E. Maj 1785; Schebel 224.
17
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Bastholm og Balle44). Ængstelsen for at få Gudstjenesten
og — for den populære Tankegang — dermed også Reli
gionen forandret efter neologiske Principper forøgede
Modstanden mod Forslaget. For Almuen betød Forandrin
gen af Liturgien Indførelsen af en ny Religion45), og man
udtalte Ønsket om, at han i Stedet for at røre ved et så
vanskeligt Spørgsmål havde brugt sine Kræfter til at
stoppe Kilderne til Letsindighed og Ryggesløshed46).
Blandt alle disse brogede Skrifter, hvor det hverken
manglede på Spøg eller Spot47), var der absolut Enighed
om, at nogen Forandring både kunde tiltrænges og til
stedes. Men i et Punkt var alle absolut uenige med ham,
44) Bedømmelsen af Skarpheden i Forholdet mellem Bast
holm og Balle, som på dette Tidspunkt var uomtvistelig, fik
yderligere Næring ved den Tilbagekaldelse, Bastholm måtte
rykke ud med i Anledning af, at han i sit Forslag havde er
klæret, at de, der læste deres Prædikener op, var aldeles
uskikket til Prædikestolen (jvf. Talekunsten S. 7). Dette
gjorde mange ældre Præster, som måtte føle sig ilde berørt
ved den ansete Mands uforbeholdne Udtalelse, og vistnok til
Tider også Balle p. G. a. sine mange Embedsforretninger, der
tog hans Tid. Det blev i hvert Fald følt som et Angreb på
hans foresatte, og hvad enten det har været tilsigtet fra Bast
holms Side eller ej, måtte han i Adresseavisen (1785, Nr. 62)
erklære, at han med sin Udtalelse kun havde ment de Stu
derende og aldeles ikke Mænd, som allerede sad i gejstligt
Embede, og som måske var så overvældet af Embedsforret
ninger, at de savnede Tid til at lære, hvad de havde conciperet, eller var svækket i deres Hukommelse. Derved, siger han,
vilde han have fældet en Dom over sig selv, da han anså det
for usandsynligt, at hans Hukommelse længe vilde slå til
endnu. — Ussing bevidner, i 1788, at det var Mode, at Kandi
daterne tog deres Prædiken med på Prædikestolen og læste
den op; men han polemiserer stærkt derimod. Kirkeforfatn.
IV, 1, 755.
45) En erfaren gejstlig Mands Tanker udg. ved Bentzon,
1785, 17. — Nogle andres Domme og egne tilfældige Tanker,
1785, 3. — Brev fra et Fruentimmer på Landet, 11 f. Et For
søg til upartiske Anmærkninger, 31 (stærkt Krav om For
sigtighed, selv om det indrømmes, at de ydre Skikke kun
er adiafora).
46) En Lægmands oprigtige Ønsker, 3. (Heri hedder det som
en Parole: Så få Forandringer som muligt, S. 6).
47) F. Eks. Correspondance imellem Asmus (b: Matthias
Claudius), Bud i Wandsbæk og hans Fætter, hvori det bl. a.
hed: »Forandringer maa det (d. v. s. Mennesket) ha’ — for
bydes Galioner, saa bære vi Fryndser«, 5f, og »En ærlig og
bedaget Borgers Tanker«. Dertil kom så Riegels Skrifter, ud
givet både anonymt og pseudonymt.
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nemlig hans Forslag om Forbandelsen ved Kirketjene
sten*8). Så godt som alle var også imod hans Forslag om
Sangens Afskaffelse Langfredag, Præstens Plads på Præ
dikestolen og Udelukkelse af alle Salmer, som ikke var
Lovsange. Langt større Ørenlyd fandt han derimod for sit
Forslag om Velsignelsens moderniserede Form på forståe
ligt Dansk, og fra mange Sider gav man ham Tilslutning
til Tanken om en lectio continua af Evangelierne og Med
hold i de foreslåede Forandringer ved Dåb, Nadver, Kon
firmation, Brudevielse og Menighedens Knælen under
Bønnen, selv om Professor Tode fandt det sundhedsfar
ligt*0), og en enkelt lugtede Katolicisme deri50). Mest un
drede det ham, at han også fik Tilslutning til sit Forslag
om det private Skriftemåls Afskaffelse, hvad han ikke
havde ventet51).
Af alle Skrifterne vil der nu kun være Grund til at
lægge Mærke til de tre Indlæg, der i højeste Grad påkald
te Samtidens Interesse.
Naturligvis spurgte alle: Hvad vil Balle sige? Man vid
ste, at denne ikke var Tanken om liturgiske Reformer
uvenlig stemt, og Recensenten af Bastholms Forslag i
»'Lærde Efterretninger« havde ytret, at når to så formående Mænd som Bastholm og Balle begge kunde samles
om det samme Ønske, var der Håb om Planens Realisa
tion, en Passus, der såvel som Bastholms Forslag kom
Balle meget utilpas52). Dels havde denne vistnok tænkt på
selv at skrive noget om liturgiske Reformer, og nu var
Bastholm kommet ham i Forkøbet, og dels fandt han For
slaget så radikalt gennemgribende, at han som Biskop
måtte opløfte sin apostolske Røst derimod. Dertil kom,
48) »Hvorfor skal Sinai Torden lyde fra en evangelisk Læ
rers Læber?« Lærde E. 1785, Nr. 5. Lærde E. anerkendte Be
rettigelsen af Bastholms Bestræbelser.
*9) Tode: »Er det usundt at ligge paa Knæ«. Spørgsmålet
drøftes med en for Tiden karakteristisk Interesse for Petites
ser og besvares bejaende.
50) En Lægmands oprigtige Ønsker, 6.
51) Om en af Bastholms Forsvarere, cand. teol., Brygger
Knap, der under Pseudonymet Sommer deltog i Fejden: Hist.
Meddel, om Kbhvn., VI, 519.
52) Jvf. Balles Vej til Hæderlighed, S. 99, og Engelstoft:
Liturgiens Historie, 1840, 143 f.
17
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at hans levende Uvilje også sikkert var vakt ved at se
Spørgsmålet kastet ud til almindelig Forhandling. Som
Modstander af Forslaget udtalte han utvivlsomt det sam
me, som hans Kolleger i de andre Stifter tænkte53).
Med sin sædvanlige rastløse Iver skrev han i Maj Må
ned, medens han var på Visitats, et omfangsrigt Svar64),
formet som en Pastoralskrivelse til Stiftets Gejstlighed, og
kaldte dette »Vei til Hæderlighed for Geistlige«, en Titel,
der ikke var uden polemisk Brod.
Overalt, hvor han henvender sig til Præsterne, er hans
Tone faderlig og mild, selv om disse på egen Hånd ad
skillige Steder var begyndt at foretage liturgiske Refor
mer. Små Glimt af Præstegårdsidyllen falder ind med
deri55). Men hvor han taler om Liturgiens Forbedrer
(o: Bastholm, som han dog intet Steds nævner ved
Navn)56) og Liturgiens Forbedring, bliver hans Tone
skarp. Han gennemgår Bastholms Forslag, viser ud fra
Historien, at de ingenlunde er nye, men afviser dem57).
63) Jvf. Studsgaard i Balles Brevveksling v. Jens Møller,
125. Jvf. S. 118, 146 og den stigende Forbitrelse 129—130. Bi
skop Irgens i Bergen frabad sig i et Brev af 21. Maj 1785 til
Kancelliet indstændigt Forandringer i det gamle, »som har
meget gavnet«, førend det bevises, hvorledes det nu er blevet
skadeligt. (Kopi i Luxdorphs Saml. Liturgica, IV. K. B.). Om
Irgens: Balles Brevveksling 162. At Balle androg om et For
bud mod at lade noget trykke mod Ritualet var almindelig
kendt. (Jvf. Pligtankeret, II, 2. h. s. 126). Men nu manglede
han Guldberg til at støtte sig. I Måredi. E. April 1785 hedder
det: Biskop Balle skal være indgået i Kancelliet med noget
i denne Anledning, som man mener for det ikke Bastholms
Plan skulde blive fulgt, men en Kommission i den Anledning
nedsat til at ændre Kirkens Liturgi. — I et Brev til Kancel
liet i Anledning af Konfirmationsbønnens Forkortelse kalder
Balle Bastholms Forslag for »det jødisk-katolske Grimasse
værk«, Suppliqueprot. 1785, Nr. 1178 (R. A.).
54) Skriftet var 112 Sider. Jvf. S. 49: Jeg må skrive det
(Brevet) på min Visitats om Aftenen, efter at Dagen er henbragt med andet Arbejde, og Tiden er mig for kort.
55) S. 6.
56) »Det er en Grundsætning hos mig, aldrig at stride mod
Personer, naar jeg taler for Sandhed. Derfor nævner jeg in
gen«. Med Sandhed kunde han tilføje: »Alligevel skal jeg
dog ikke her blive misforstået« (99).
57) Mod Salmer kun som Lovsange 15 f, mod Messens Af
skaffelse 18 f, mod Knæfaldet 22 f, mod Buddenes Oplæsning
24 f, mod flere Ceremonier eller overhovedet mod Forandrin
ger ved Sakramenterne 30 f, mod det offentlige Skriftemål
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»Alt, hvad jeg ønsker, og gierne vil arbeide paa, om det
allernaadigst tillades mig, strækker sig først og fremmest
til en Forbedring af vores offentlige Religions-Lærebog
for Almuen, og dernæst til nogen Slags Eftersyn med vore
Formularer og aarlige Kirkebønner«, og han meddeler,
at han har gjort Kancelliet Forslag om begge Punkter58).
I to Henseender måtte dette Skrift vække pinlig Op
mærksomhed. For det første havde han i et Skrift, ude
lukkende rettet mod Bastholm, ikke nævnet dennes Navn
én eneste Gang. Dette kunde fra Balles Side være ment
som Hensynsfuldhed, men det kunde også udlægges som
Foragt, eller som han antydede en uhørt Brøde fra Bastholms Side59). Og dernæst betød Balles Skrift en uheldig
Retraite med Hensyn til de liturgiske Reformer. I sin Ind
ledning til »Apostelens Pauli mindre Breve«60) havde han
ved sit Forslag om Pericopeændringen og lectio continua
klart tilkendegivet, at han var venlig stemt overfor en
Forbedring af Liturgien. Nu derimod havde han ganske
trukket sig tilbage og anså den danske Liturgi for et ufor
bederligt Unikum61). Balles Indlæg frembød altså ingen
74 f (jvf. Jens Møller: Balle, 105 f), mod Trolovelsens Afskaf
felse 79 f, mod faste Formularer til Brudevielse 81 f, mod For
andringer ved Begravelser og Konfirmation 83 f, 85 f. M. H. t.
Konfirmationsbønnen kan der dog, hvad Balle også selv har
foreslået (87), ske en Forkortelse.
58) S. 100, 102. I den til Kancelliet indsendte Visitatsberetning for 1785, dateret 7. Januar 86, fører han det varmeste
Forsvar for Luthers Katekismus (R. A.).
59) Således selv Balles varme Beundrer Jens Møller: Teol.
Bibi. XVI, 366. I det skarpere Udtryk i hans Biografi af Balle
siger han, at det var upassende, for ikke at sige ukærligt, 85,
jvf. 106. — Lærde E. udlagde Balles Diskretion over for Mod
standeren, som om Balle vilde have det sidste Ord (1785, Nr.
18) og var i det hele meget skarp. Stemningen i den Bastholmske Kreds antyder Svogeren, når han karakteriserer
Balles Skrift som »nær ved at være jammerlig«. Månedi. E.
Maj 1785 (R. A.).
6Q) Fortalen, I, 1784.
61) Denne Dobbelthed, som svækkede Balles Stilling og
gjorde den uklar, er optaget til Behandling i et, sandsynligvis
af Riegels forfattet Skrift: Breve imellem tvende Venner an
gående Vej til Hæder efter Tidernes Lejlighed, 1785. Jvf. Nordahl Bruns Dom: ».... jeg maatte foragte mig selv, om jeg
ikke havde følet Modbydelighed for hver Linie«. Balles Brev
veksling, 160. — I det hele tog Riegels meget stærkt fat. Ikke
blot i Skriftet »Justin, Origenes .... glæde sig over, at den
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Forhandlingsmulighed. Det repræsenterede den pure Af
visning.
Det andet mod Bastholm rettede Skrift, som man mær
ker sig, skyldes Præsten ved Korskirken i Bergen Johan
'Nordahl Brun*2). Han var en Type på nordisk Urkraft
og gammeldags ortodox Tankegang. Det akademiske Liv
havde ikke skænket ham nogen særlig akademisk Kul
tur63). I sit Skrift mod Bastholm: »Vore gamle Kirkeskik
danske Geistlighed sagtnes«, hvor han savner en Celsus, der
kunde læge Gejstligheden for den Lyst at gøre Skikke vig
tige (S. 4), og mente, at når man gav 8 å 10 Rdlr. for hele Teo
logien, var det godt Køb, »Renterne er siden utrolige« (S. 60.
Jvf. Indbydelsesskriftet, Sorø 1876, 21), men navnlig i det af
ham under Pseudonymet Jesper Trækholt udgivne Skrift:
»Ynkelig Substitutskriig over otte hedenske Sviins Indbrud i
Kirkens Vingaard«, et parodisk Smædeskrift, formet efter
Balles Hyrdebrev. Medens Balles Skrift var dateret Smørum
og Thune Herreder Maj 1785, er dette dateret Juli 1785 Mør
sum. I Forordet hedder det: »I al Eders aandelige Nød kan
1 sikkerlig henvende Eder til mig, og I skal gaae glade fra
mig, men skye den Naboesubstitut, den halvtydske Jokum,
thi hos ham er ikke andet end ufornuftig, høitydsk effrenata
Licentia og Liberalitet«. Parodien går ikke udenom Bast
holms Navn. »Bastholms Prækener have vi ikke kundet læse,
de ere for dybe, og virke ikke til enfoldig Opbyggelse; de
kunde derfor ikke komme paa dette Register« (S. 14). Guld
borg opmuntrede Balle til hverken at tabe Modet eller svare
igen (Balles Brevveksling, 8f). For Balle, mod Riegels: Af
tvunget Svar på tvende nye Spotte-Skrifter og i Anl. af Re
censionen i Lærde E.: En tjenstlig Anmodning til den lærde
Recensent. I de følgende År virkede Riegels stadig som den
udfordrende. Da Janson således som Prokansler i 1787 ud
gav en Beskrivelse af Universitetets Midler og Indkomster,
kastede Riegels straks et Stridsskrift ind »Nogle Spørgsmaal
og Tvivl«, hvad der øjeblikkelig fremkaldte en Række pole
miske Indlæg. (De er alle samlet i ét Bind på U. B.). Han
kritiserede også, at man ved teologisk Embedseksamen uden
Sammenhæng sprang fra det ene Spørgsmål til det andet.
Skriftet fik, måske af Hwiid, en gunstig Bedømmelse i Lærde
E. 1787, 773 f. Jvf. J. Møller: Balle, 120. Året derefter kriti
serede han Miinters Udnævnelse til Prof., ekstraord. efter Kon
kurrencen med Birch. Også Mænd som Literærkritikeren
Jacob Baden og Lægen Callisen måtte stå for hans altram
mende Kritik. En saglig Bedømmelse af Riegels uharmoniske
Polyhistomatur er givet i det mere ræsonnerende end strin
gente Skrift om P. A. Heiberg af H. Schwanenfliigel, 1891,
138 ff.
62) Bang: Den norske Kirkes Historie 1912, 445 f. Kolsrud
i Norsk teol. Tidsskr. 4. Hæfte 1920, 25 f.
63) Jvf. Treschows Karakteristik af Brun som en Fjende af
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ke forsvarede mod Hr. Gonfessionarius og Doktor Bast
holm«04), der intet lod tilbage at ønske, hvad Tydelighed
angik, stillede han sig på den konservative Almues Stand
punkt. For den er alt, endog Messeskjorten hellig og ær
værdig. Hvad Vanen har gjort tåleligt, har Alderdommen
gjort ærværdigt65). Han ønskede, at Bastholm havde skre
vet på Latin; og først havde publiceret sit Skrift, efter at
han havde indhentet Bispernes Betænkning60). De enkelte
Forslag mødte Brun med en fuldstændig Afvisning. Kun
på ét Punkt — og her støttede han, som også i sin senere
Prædiken67), ganske Balle — kunde han gå med til Re
former, nemlig hvor det drejede sig om nye Tekster68).
Såvel Stridsskriftet som hans Prædiken vakte en betyde
lig Meningsudveksling09); hans Indlæg fandt ikke i nogen
særlig Grad officiel Anerkendelse70), men var et Udtryk
for stærk konservativ Kraft og Bestemthed.
Det tredje Skrift, som nåede den største Popularitet, og
som ved sin Behandling af Bastholms Person ikke kunde
Læsning, uden Smag og Filosofi. Claus Paveis Biografi og
Dagbøger. (Bergen 1864), S. 102, jvf. 265 f.
64) L. Koch: Balle, 77: en sand Oase i Ørken; jvf. samme:
Oplysningen 224 f. Lærde E. 1785, 567 f.
66) S. 28.
<*) S. 31, 36.
87) Titlen: Loven eller de ti Buds Kraft i Kristi Kirke; navn
lig S. 8.
68) S. 43 f.
°9) Brun blev først imødegået i det anonyme Skrift, der
skyldes Vajsenhuslæreren Obel: »Stille Lyd fra Danmark,
fremblæst ved den stærke Røst fra Norge«. Jvf. Winsnes:
I. N. Brun, 103. Rahbek tog fat på Brun, Minerva, August
1785, Hefte 2; jvf. Rahbek: Erindringer, III, 58. Birket Smith:
Til Belysning af literære Personer og Forhold. 1884, 74. Rahbeks Behandling af Brun fremkaldte Uvilje både hos Clemens
Tode og Christen Pram; jvf. Kritik og Antikrit. 1783 og Wins
nes, Anf. Skr. 105. Om der i Øjeblikkets Hede også har spil
let et n a t i o na 11 Moment ind, er vel tvivlsomt. I hvert
Fald var dette lettere at få Øje på ex eventu; jvf. Wins
nes 105.
7Q) At skrive mod Bastholm, siger Brun, er at skrive mod
den herskende Smag, »og altsaa hverken Vej til Ære eller
Lykke«. (Forordet). Dette var forsåvidt rigtigt, hvad Anmel
delserne viser: Lærde E. Nr. 36. Jens Møller: Balles Brev
veksling 160. Winsnes 102. I Månedi. E. siger Rosenstand om
de Beskyldninger, B. fremsatte, at den fornuftige hører dem
med Koldsindighed og besvarer dem med Foragt. (August
1785).
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undgå at forvolde ham en Del Ærgrelse, blev udgivet som
en pseudonym Pjece af Præsten Jens Winther Bentzon ved
Frue Kirke, men skyldtes i Virkeligheden Pastor Fabricius
ved Frelsers Kirke og hed: »En erfaren gejstlig Mands ufor
gribelige Tanker om Konfessionarius Bastholms Forsøg«.
Skriftet var en saglig Gennemgang af hans Forslag og ind
rømmede ham Prædikatet af en fremragende Taler, hvis
Tilhørere mere har beundret ham, når de læste, end når cle
hørte ham, og mere, når de blot hørte ham, end når de
tillige så på ham71).
Også Fabricius rettede sin Kritik mod de ti Buds Op
læsning. Han indrømmede, at de vel kunde tjene til at
gøre Tilhørerne opmærksomme, og har allerede gjort
Publikum opmærksom, da ingen kan begribe, hvorledes
Bastholm er kommet på de Tanker. Men med ængstede
Sind vilde Tilhørerne gå fra Kirke efter at have draget
Forbandelsen over sig, og endda skulde de komme igen
hver ottende Dag for at forny den72). — I Tillægget73) gav
Bentzon en skarp Recension af de Småskrifter, der havde
rost Bastholm, og frarådede bestemt at oversætte Bast
holms Skrift på Tysk, førend det havde stået sin Prøve i
Danmark. »Man kan tidsnok udsættes for Tyskernes
Spot«74).
I Stridens Hede, hvor Bastholm ofte så sig taget til
Indtægt for ganske andre Formål, end han havde tilsigtet,
udgav han, hvad han kaldte en »Anmodning«, rettet til
dem, »som have læst hans Forsøg til en forbedret Plan i
den udvortes Gudstieneste«, om de »ogsaa ville læse føl
gende Besvarelse paa de derimod giorte Indvendinger«75).
Påny betoner han, at hans tidligere Bog kun var et For71) S. 27.
72) Da Forbandelsen ikke skulde lyde til Aftensang, men
kun til Højmesse, spåede han, at Aftensangsgudstjenesten,
som ellers ikke var særlig besøgt, vilde få et vældigt Tilløb,
S. 37.
73) 90 f.
74) Mod Bentzon rettede Harmen sig voldsomt i »Under
søgelser, hvor megen eller hvor liden Ære en erfaren geistlig Mands uforgribelige Tanker ....«, 31 f, og i »Et Par Ord
til dem, som i denne Tid ivre sig saa meget..«. I Månedi. E.
hedder det: Han (o: Bentzon) burde billig changere Religion
og blive Assessor i den spanske Inkvisitions Ret (Maj 1785).
™) Jvf. Selvb. 44.
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søg, en Plan, hvis enkelte Forslag her får en fornyet Be
grundelse. Det viser sig her, at han med de ti Buds og For
bandelsens Oplæsning har villet en Slags skræmmende
Kirketugt overfor Hyklere76), men faktisk var Forslaget
om Forbandelsen blevet reduceret til et Udtryk for Lo
vens Forkyndelse i al Almindelighed, og til dette kunde
også de gammeldagstroende gå med, om de end anså den
foreslåede Form for uheldig.
I en ny Udgave af Forslaget11} måtte Bastholm, hvor
vanskeligt det end faldt ham, tage noget Hensyn til de
kritiske Forbedringer, der var blevet foreslået i Småskrif
terne. De få Indrømmelser, han gjorde, drejede sig væ
sentlig om, at han ikke vilde forkaste alle Salmer af dog
matisk, historisk og moralsk Indhold og kunde indrøm
me Sang på Langfredag78). Til det tidligere Forslag om
Messens Afskaffelse føjede han nu Forslaget om Messeklædernes Afskaffelse, hvad han begrundede med, at de
nogle Steder var så gamle og forslidte, at det var en Skam
at bære dem, og at det var uanstændigt, at Præsten skulde
klæde sig af og på for Alteret i Menighedens Påsyn79).
På ét Punkt går han langt videre end i Skriftets første Op
lag, nemlig med Hensyn til Prædikenen, som han ganske
kan tænke sig afskaffet i Landsbyerne, undtagen på Høj
tidsdagene, da den vankundige Almue, for hvem Katekisation er den bedste Undervisningsmåde, ikke fatter meget
af en sammenhængende Tale. Sin Samtids pædagogiske Be
gejstring udtrykker han, idet han konstaterer: én Times
god Katekisation vilde være bedre end ti Prækener80).
Hermed havde Bastholm talt det sidste Ord i denne
Sag, og efterhånden kølnedes Gemytterne. I Oktober Må
ned kunde Svogeren notere, at Striden om Liturgien nu
ikke agtedes mere; det var gamle og opkogte Ting, Urte™) S. 11, 25.
77) Den nye Udgave er på 96 Sider.
78) S. 10 (Noten). Store Bededags Forslaget har han dog
intet rettet i. Tilbagekaldelsen i Adresseavisen har han til
føjet i en Note uden at rette i Teksten (S. 20).
79) S. 28. Han tilføjer: »Var det end ikke uanstændigt, saa
finder jeg dog ingen Opbyggelse ved denne Handling«, 28
(Noten).
80) S. 47 (Noten) parallel med Balle, Kh. S. 2. R, II, 804.
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bodsdokumenter, som »Lærde Efterretninger« kaldte dem,
man bød tilfals81).
Endnu inden denne Pennekrig ganske Var til Ende,
trak det allerede op til en ny.
Under Liturgifejden var der flere Gange blevet kastet
Spørgsmål ind i Striden, som egentlig ikke vedkom Li
turgien, og som Bastholm ikke selv havde berørt82), bl. a.
også Spørgsmålet om en ny og god Kristendomslærebog83).
Balle havde allerede 31. Januar 1785 andraget Kancelliet
om at få tildelt tre År til at udføre dette Hverv i84), men
allerede inden Året var omme, havde Bastholm sin Lære
bog udarbejdet og trykt og kom således påny Balle i For
købet85). Denne »Religionsbog for Ungdommen«88) inde
holder en skarp Kritik af Luthers Katekismus som Lærebog, fordi den er vanskelig at lære og lægger mere i de
enkelte Forklaringer, end Skriftstederne selv indeholder87).
81) Månedi. E. Oktober 1785 (R. A.) og Lærde E. 1785, Nr.
35, jvf. Hel veg: Kirkehist., II, 272, N. M. Petersen: Litera turhist., V, 185.
82) F. Eks. Forslag om Afskaffelse af Præsternes Dragt,
hvad Bastholm var imod (Forslaget, 1. Udgave, S. 18); det
beklagelige i Sammenblandingen af gejstlige og verdslige
Forretninger, så Præsterne både blev Sjælesørgere og »Sjæle
drivere«: Tanker til høyere Eftertanke 1785, S. 7, 24. Jvf.
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1815, Spalte 852 f (»Om Præ
stens rundelige Tid til at dyrke Videnskaberne«).
83) Til mine Medborgere i Anl. af Bastholms Forsøg 1785,
32. Vigtige Spørgsmål i Anl. af .... 1785, 43 f. Den alminde
ligt brugte var Pontoppidans lovbefalede fra 1738, der havde
afløst Lodbergs og Rostocks Forklaringer. Fra mange Sider
klages der over Pontoppidans Vidtløftighed og specielle teolo
giske Karakter, som gjorde det vanskeligt for Børn at lære
den. Adskillige Steder hjalp man sig med Udtog, af hvilke
det mest kendte er Saxtorphs. Præsterne Schønheyder, Mun
ter og Nannestad brugte dog deres egne udarbejdede Lære
bøger, og i Alm. var der Enighed om, at P. trængte til en Af
løser.
84) Suppliqueprot. 1785, 538 (R. A.).
85) I Forordet til Læseren siger han for på Forhånd at af
skære Anklagen for Hastværksarbejde, at han ikke har
skyndt sig med Bogens Udgivelse, men i Forvejen har råd
ført sig med kyndige Mænd.
86) Selvb 45 f; Schebel 272; L. Koch: Oplysn. 210 f.
87) Når Balle så afgjort værgede Luthers Katekismus i sin
Visitatsrelation til Kancelliet og i et Monitum meddelte, at
ingen måtte skrive mod den, skyldtes det ikke alene hans
høje Vurdering af Bogen, men også Frygten for, at Bastholm
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Hans eget Arbejde var klart og overskueligt. Det sigtede
mod Forstandens Oplysning og Hjertets Forbedring, disse
to Ting, hvoraf Religionen består88). Forslaget var meto
disk rigtigt og langt forud for danske Forhold f. Eks. i
Kravet om Anskuelsesundervisning i Form af Landkort
eller Fremvisning af en Bibel, så Børnene selv kunde se,
hvordan den så ud, og hvilke Skrifter den indeholdt. Bo
gen udelod alle metaforiske og hebraiserende Udtryk
(Lys, Mørke, den gamle Adam) og ombyttede dem med
Kundskab, Vankundighed o. s. v.89). Skriftets konserva
tive Karakter viser sig i dets Betoning af Lærdommenes
Skriftmæssighed. For Børnene er den største Autoritet:
Det står skrevet! Og efter dette Princip må også Læreren
akkommodere sig90). Det subtile og spekulative må und
gås91).
Ved selve Stoffets Behandling var han i Stedet for
Spørgsmålsformen, der førte til en mekanisk Opremsning
af nogle udenadlærte Sætninger som Svar, slået ind på
den fremstillende Form.
Han begynder med Gud som Skaber (det kosmologiske
Bevis), behandler derefter Skabningen, Kristus og hans
Gerning92), Pligtlæren, som får en særlig grundig Frem
stilling, og Sakramenterne, som er Optagelses-, Forplig
telses- og Erindringshandlinger. Religionsbogen er Op
lysningens populære Dogmatik i korteste Begreb.
Kort efter, at Skriftet var kommet ud, blev han, påny
pseudonymt, angrebet af Fabricius, »den erfarne geistlige
Mand«, men iøvrigt i en meget urban Tone. Bastholm
vilde næppe have svaret, hvis ikke hans Kritiker havde
skulde få den overflødiggjort. Året efter udsendte han: Lu
thers lille Katekismus med Anmærkninger.
88) S. 9.
89) S. 17. For end ydermere at undgå Uklarhed findes der
bag i Bogen en mindre Ordbog, hvor han forklarer en Række
Ord som Årvågenhed, Bagtalelse, Forargelse o. s. v. (S. 60—66).
") Beviserne bør meget varsomt tages af Fornuften; de
sikreste af Skriften (S. 13).
91) Han nævner som Eksempel: om Englene har et Legeme
eller ej (et Spørgsmål han selv havde behandlet i Disputatsen
1774, Kap. 3), hvad Kristus bestilte i Helvede.
92) Kristi Gerning var, at han skulde lære os Gud og hans
Vilje, bekræftet ved Mirakler; han skulde lide for vore Syn
der, forlige os med Gud og skaffe os det evige Liv (33 f).
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anholdt ham på hans ømmeste Punkt og antydede, at
Fremstillingen var kættersk, idet den havde tilsidesat Kri
sti Forløsning fremfor Kristus som Læreren93). For at ren
se sig og sin Ortodoxi skyede Bastholm ingen Anstrængelser. Han udarbejdede straks et Forsvarsskrift, der udkom
1786. Endnu inden dette havde set Dagens Lys, forelå i
1785 »Andagts-Øvelser for Syge- og Sengeliggende«. Det
er et specialiseret, stærkt personligt præget Skrift, der
vidner om Forfatterens pædagogiske og psykologiske Ev
ner. Det vil yde Sygelejets reflekterende Patient både
Trøst og Opmuntring, Mod og Hjælp til Selvprøvelse og
er et af den danske Oplysningstids bedste Opbyggelsesskrifter. I Samtiden fandt det derfor også både Anerken
delse og Udbredelse94).
I 1786 kom så hans »Besvarelse paa et Par Ord fra en
erfaren geistlig Mand angaaende hans udgivne Religions
bog for Ungdommen«. Han fører her et kraftigt Forsvar
for sin Ortodoxi, og hans Hovedargument er Henvisnin
gen til hans tidligere udgivne Skrifter. Patetisk forsik
rede han, at selv om et nyt Oplag blev nødvendigt, for
andrede han ikke et Ord i sin Fremstilling, selv om han
skulde tabe sin Modstanders Højagtelse. »Jeg tabte før
den værdigste Mands Højagtelse, end jeg vigede et Skridt
mod min Overbevisning. Det er ikke min Tænkemaade
at lade mig købe for Yndest«95). — Striden var en halv
populær dogmatisk Diskussion, som ikke kunde påregne
større Interesse, et Udtryk for den Gnidning, der måtte
fremkomme, når en Oplysningens Lærebog kom til at
stå overfor. Pontoppidans Tradition. Angriberen tav til
Bastholms Besvarelse, og sidstnævnte noterede Sejren96).
I sit liturgiske Forsøg havde han foreslået en lectio
continua af Evangelierne, »istedet for en stor Deel slet
93) »Atter et Par Ord fra en erfaren geistlig Mand« (64
Sider), navnlig 35—37.
9*) Jvf. Lærde E. 1785, 728 f.
95) S. 28.
96) »Den geistlige Mand tabde saaledes sin Hensigt; men
jeg ikke min«. Selvb. 46. — Stds. 47 f: »Fra denne Tiid blev
jeg ikke oftere indviklet i nogen Pennekrig; ikke, fordi der
jo undertiden blev skrevet imod mig; men fordi jeg ikke be
kymrede mig om, hvad der blev skrevet«.
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valgte Stykker af Evangelierne«97), og som en Hjælp til
at få Forslaget gennemført udgav han samme År (1786)
Evangelieharmonien: »De fire Evangelisters Efterretnin
ger om Christo, ordnet efter Tidsfølgen« og undlod ikke
at forsikre Læseren om, at Arbejdet havde kostet Umage98).
Da disse Stridigheder havde taget på hans følsomme
Gemyt, rejste han til Norge i Sommeren 1786 for atter at
komme i Ro99). Efter Hjemkomsten optog han med for
nyede Kræfter sin literære Virksomhed og udgav først
en Prædiken: »Z>e rette Grændser for vore jordiske Glæ
der«1™}. Prædikenen udtrykker Oplysningens harmoniske
Enhedsstræben. I den stærke Betoning af Glædens uskyl
dige Karakter føler man Pietismens Kontrast. Grundsæt07) Selvb. 47.
08) Forerindringen S. 9.
eø) Denne Rejse har han forbigået i Selvb. Han traf i
Norge en Bonde, som havde gået flere Mil for at se ham og
takke ham for alle hans Bøger, som han havde læst. I Sam
talens Løb ytrede Bastholm imidlertid Ængstelse for, at Bon
den ikke rigtig havde forstået ham, hvad denne dog forsik
rede, selv om han indrømmede, at i Begyndelsen var der nok
et og andet Ord, han ikke forstod, »men,« fortsatte han, »nu
forstaar jeg saa godt, saa godt, at jeg ikke længere forstaar
min Præst, som jeg tilforn troede at forstaa«. Månedi. E. Aug.
1786 (R. A.). Ufuldstændig genfortalt hos Jens Møller: Teol.
Bibi., XVI, 336. — Ernæringsforholdene var på det Tidspunkt
meget vanskelige i Norge, og Bastholm bragte Prøver med
hjem af det uspiselige Barkbrød og fremviste det ved Hof
fet. Månedi. E. Sept. 1786.
10(>) Da han havde holdt denne Prædiken om Formiddagen,
modtog han samme Aften et anonymt Brev, der opfordrede
ham til at lade den trykke; i Brevet var indlagt 10 Rdlr. til
Trykningsomkostningerne. Da disse imidlertid ikke kostede
ham noget, skænkede han Honoraret til en fattig Enke, »som
lider megen Nød med seks uopdragne Børn«. (Prædikenens
Forord). »Dette var,« siger han, »udentvivl den heele Nytte
af denne Tale; thi Grændseme for de jordiske Glæder bieve
ikke bedre iagttagne efter, end før den Tid« (Selvb. 48). Han
har i denne Prædiken en af de få direkte Allusioner til Sam
tidens Forhold: »O! Kiøbenhavn! dersom jeg her skulde tale
om alle dine Daarligheder, naar skulde jeg da ophøre at tale!
de koste dig din Formue, dine Familiers Undergang, dine
Børns forsømte Opdragelse, din Efterslægts Forarmelse, hele
Statens Ruin, og dens Beskæmmelse hos vore Naboer. Vor
Fattigdom og vore Lystigheder vandre frem med lige Skridt;
vore Lystigheder foraarsager vor Fattigdom, og vor Fattig
dom skiuler sig igien under vore Lystigheder, indtil Masken
paa engang falder fra, og Betleren staar tilbage«. S. 9. Jvf.
Hist. Meddelelser om Kbhvn., V, 541.
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ningen er, at alle de Glæder, der kan bestå med den rena
Kærlighed, vi skylder Gud, os selv og vore Medmenne
sker, er lovlige, alle de Glæder, som strider mod denne
Norm, er ulovlige101).
På en Vens Opfordring skrev han, da Året var Vidne
til en Selvmordsepidemi, et lille Skrift, som han kaldte:
»Betragtninger over Selvmord«, og han fik senere at vide,
at det havde afholdt en Mand fra at drukne sig102). Han
argumenterer her nok så meget mod Selvmords Tillade
lighed ud fra Antikkens Fornuftgrunde, f. Eks. ud fra
Samfundssynspunktet, som ud fra en bibelsk Motive
ring103). For at fordrive Lysten til Selvmord, som kan
skyldes fysiske Grunde, anbefaler han Bevægelse, frisk
Luft, mådelig Diæt og muntre Bøger104). Er Grundene ån
delige, anbefaler han at henvende Tanken på det alminde
lige og særlige Forsyn og på den bedre Evighed foran
os105).
Som en Slags Eftervirkning fra hans Ungdoms Natur
begejstring og som et Udtryk for Oplysningens høje Vur
dering af den organiske og uorganiske Natur som en In
troduktion til Anerkendelsen af Guds Tilværelse og
Majestæt106) skrev han i samme År (1787): »Philosophie
for Ulærde« og dedicerede Skriftet til Prinsesse Louise
Augusta107). Dets Indhold er broget og forskelligartet, ret
101) S. 7.
102) Selvb. 49.
103) S. 30.
104) S. 48.
105) S. 49. Nogen særlig Anerkendelse fandt Skriftet ikke.
En god Gadevise eller Historie vilde nytte bedre til at standse
Ondet end en smuk og grundig Afhandling, som Rec. iøvrigt
fandt var for filosofisk og kold. Krit. og Antikrit. 1787, Nr.
1 f, 13 ff.
106) Han anså selv, siger han, Naturen for »Religionens
første Tome« og mente, at førend Religionsbogen burde Na
turens Bog læses. Selvb. 49. (Ordet Tome er i Selvb. sikkert
en Trykfejl for »Tone«). Ganske det samme Billede finder vi
i »Korte Tanker til nærmere Eftertanke« 1794, 23: Naturen
er Religionens første Tone, Religionen Naturens Metafysik,
Åbenbaringen eller den hellige Skrift er Commentairen over
Naturen.
107) Hun var 27. Maj 1786 blevet gift med Hertug Frederik
Christian af Augustenborg (jvf. Brev til Kronprindsen af 25.
April 86: Scbulz: Briefwechsel des Herzogs Friedr........ mit
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i det 18. Århundredets Ånd. Her er Astronomi, Geologi,
Mineralogi, Botanik, Zoologi, Antropologi og Moral. Dets
videnskabelige Korrekthed var allerede betvivlet i Sam
tiden108), men dets Betydning ligger heller ikke på dette
Område, men i den Anerkendelse af Guds Tilværelse i
Naturen, som det klart giver Udtryk for109). Det nye Ver
densbillede søger han at harmonisere ind i den bibelske
Skabelsesberetnings Rammer110) og giver i de filosofisk
teologiske Udredninger af Guds Forhold til Verden og
Menneskene det klareste og mest sammenhængende Ud
tryk på dansk Grund for Leibniz’ Tankegang. Vi kan
med den mest fuldkomne Vished påstå, at denne Verden
blandt alle mulige Verdener må være den mest fuldkom
ne og bedste111). Hvad der findes af fysisk og moralsk
Ufuldkommenhed, skal være der og er tilladt af Skaberen
for at sætte vor Verden i det rette Forhold til andre Klo
der112). Den Guds Godhed og Visdom, vi møder i Verden,
må forpligte os etisk til Lydighed og Taknemlighed. Den
store Optimisme fornægter sig heller ikke, når han taler
König Friedr. VI, 7f, og Holm, VI, 1; 23, 365). Fra 1788 vir
kede Hertugen som Universitetspatron og fra 1790 i Latin
skolekommissionen som et meget ivrigt Medlem. Jul. Clau
sen: Fred. Chr. af Augustenborg 1896; 13, 48, 61 f. Koch (Op
lysn. 194) giver ikke noget klart Billede af ham. Han var
en Aristokratnatur, en abstrakt Idealist uden Sans for Kirke,
men med Forståelse for en Tros traditionelle Betydning for
de brede Lag og i Besiddelse af et flagrant Had til »Hier
arkiet«. Jvf. Schulz: Fr. Chr., Herzog zu Schl.-Holstein. 1910;
55, 62 (og om Forh. til Bastholm 241 f).
io«) Lærde E. 1787, Nr. 38. Krit. og Antik. 1787, Nr. 6.
109) Dets store Udbredelse, selv i de jævneste Lag (Køben
havnsposten 1833, Nr. 119. Jvf. Schandorphs: »En pædagogisk
Juleaften« i »Sidste Fortællinger« 1901, S. 5) viste, at han
havde rørt ved en brændende Interesse i Samtiden. Endnu i
1819 ønskede Jens Møller en ny, moderniseret Udgave og kal
der Skriftet »et Mesterstykke i sit Slags«; Teol. Bibi., XVI,
395.
11Q) Beretningen i Genesis opfatter han ikke om Skabel
sen, men om en Fornyelse efter en tidligere Forstyrrelse,
»en periodisk Stigen til høiere Skønhed og Fuldkommenhed«
(50, 55). Guds Ånd bliver en Blæst, der fordeler Tågerne, så
Solstrålerne kan trænge ned til Jorden (51). Når Moses siger,
at Gud gjorde de to store Lys, må det forstås o p t i s k, d. v. s.
som det måtte ses af Tilskuerne, men ikke fysisk, d. v. s. som
det var i sig selv. At Gud skaber Lys vil sige, at de tykka
Skyer, som havde skjult Solen, adspredes (53).
m) 196.
112) 198.
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om Naturen som Guddommens Tempel, over hvilket vi
læser denne Indskrift: Gud er Kærlighed113). — Endelig
kræver han, at Naturens Bog i Undervisningen åbnes for
Børnene, hvis Kundskaber ikke skal bestå i Ord og Bog
staver, men i varme Følelser, der vækkes ved Beskuelsen
af Naturens Herlighed114).
På Grund af personlige Gnidninger mod Direktions
medlemmerne i Vajsenhusbestyrelsen fratrådte han 1787
sin Stilling som Meddirektør ved Vajsenhuset og samtidig
også som Medlem af Missionskollegiet115).
I Slutningen af 1787 så Bastholm den Frugt af sine
liturgiske Reformbestræbelser, at Messen — undtagen
ved Kommunionen — blev afskaffet i Slotskirken, og Præ
sterne dér blev stillet frit med Hensyn til Tekstvalg. Bast
holm selv valgte at prædike over Romerbrevet116).
Efter Opfordring udgav han sin anden Årgang »Aande
lig e Taler over alle Evangelierne 1—ZZ117). Denne Samling
er et fuldgyldigt og modent Udtryk for, hvad man vurde
rede som den højeste gejstlige Retorik i det 18. Århun
dredes Danmark. Bastholm var nu ubestridt anerkendt
som Danmarks første Taler og fornemste Stilist. Man be
tragtede ham som en oplysnings- og fremskridtsvenlig
113) 208.
“*) 214.
115) Jens Møller siger, at det er ham ikke bekendt, hvem
der var Bastholm mest imod i Missionskollegiet (Teol. Bibi.
XVI, 315), men antyder senere (Stds. 401 f), at der har været
Gnidninger med Balle. Bastholm roser Hee Wadum, så der
har næppe været noget dårligt Forhold til ham, skønt han af
Gude i dennes Optegnelser (Mem. og Breve, XXVII, 104 f) skil
dres som en ubehagelig og uhæderlig Person. Bastholm siger
selv, at det gjorde ham ondt, »at Danmark, som haver kun
liden Evne til at lønne duelige Skolelærere for Landets Børn,
vilde lønne Lærere i Ostindien for at underviise og døbe Hed
ninger, hvilke vare for den største Deel Afskummet af Hed
ningerne, førend de bleve Christne, og bleve Afskummet af
Christne, efterat de ikke længere havde Navn af Hedninger«.
Selv. 50. Jvf. Kh. S. 3. B., III, 719. — Om Missionsstridig
hederne og den hendøende Mission: Koch: Oplysningen 144 f,
161 f. — Dertil kom for Vajsenhusets Vedkommende Utilfreds
hed med de moralske Forhold, idet Bestyrelsen umiddelbart
blev gjort ansvarlig for de Uordner, som Rygterne fortalte,
foregik. Jvf. A. Exner: Efterretninger om det kgl. Vajsenhus
1881; 68, 84 f.
116) Månedi. E. December 1787 (R. A.).
117) Subskriptionsindbyd. Lærde E. 1787, Nr. 14. Selvb. 51.
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Balle og Bastholm som Rivaler.

Gejstlig, i Besiddelse af vid Tolerance og med Sans for
Tankens Ret i religiøse Spørgsmål. I Erkendelsen af Op
lysningens Ret vilde han gå den i Møde, for at ikke Kir
ken skulde stå fremmed overfor denne Bevægelse og mi
ste sine Tilhængere blandt Oplysningsvennerne. Han vil
de standse Oplysningen, inden det deistiske Islæt under
fransk Påvirkning gjorde den kirkefjendsk. Medens de
konservative og gammeldags holdt på Balle og så hen til
ham, var Bastholm Oplysningens Håb. Utvivlsomt følte
Balle sig trykket ved sin Rivals Anseelse, hans Hurtighed
og Lethed til at skrive og vilde gerne kappes med ham118),
men måtte stadig føle sig som Nummer to.
Selv om Balle havde Venner ved Hoffet og i de højere
Kredse119), var dog det store traditionsbundne Kirkefolk
hans Støtte. Overfor sit Stifts Præster, blandt hvilke han
nu genfandt mange af sine tidligere Elever, der havde
siddet under hans Kateder, var han en åndelig Fader og
Beskytter, der stadig formanede til at holde ved de gamle
Former og ikke lade sig blænde af det nye120). Bastholm
kunde regne med de intellektuelt begavede og de højere
Stænder, selv om også jævnere Mennesker kunde glæde
sig over og opbygges ved hans Forkyndelses Form og Ind
hold. Mange stødtes dog af hans voldsomme Retorik, der
lagde stærkt Beslag på hans Gestikulation121). Når f. Eks.
Grev Heinrich Ernst Schimmelmann i 1782 fortæller Char
lotte Schubert, hvorledes Bastholm i en VieJsestale kun slet
havde bragt sig i Extase122), så foretrak han, skrev han,
hellere at se den stakkels Don Quixote slå Hovedet mod
118) Jvf. Kh. S. 4. R., II, 627.
119) Jvf. A. P. Bernstorff i 1775 om hans Prædikener: »Ses
sermons sont réellement trés bons, sa logique trés saine, et sa
morale å la fois chrétienne et raisonnable. C’est le seul prédicateur danois que puisse estre comparé aux allemands«. Tre
År senere indrømmer B., at han i Sammenligning med Janson
er en Smule didaktisk og tør, medens J. er »fleuri et brillant,
mais passant trop légérment sur les matiéres qui demandent
une étude et des recherchers profondes et laborieuses«. Bern.
Pap., III, Nr. 1901 og 2096.
12Q) Kh. S. 2. R., VI, 839. — 3. R., IV, 782.
121) Jvf. tidl. Den erfarne gejstlige Mands Tanker S. 27.
Jens Møller: Teol. Bibi., XVI, 325. Fallesen: Mag. for Rel.lærere, II, 1794, 628. Den danske Tilskuer 1819, Nr. 2.
122) »s’extasiait mal apropos«.
18
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»Andagtsøvelser for Communicantere« (1788).

Klipperne, for han havde dog Hjerte. Men af Bastholms
»Ageren« havde Schimmelmann fået det Indtryk, at det
hele kun var »Kulisse«123).
Som en Pendant til Andagtsøvelserne fra 1785 udgav
han 1788: »Andagtsøvelser for Communicantere«, det
Skrift, der af alle hans Bøger fik den videste Udbredelse,
og navnlig i Sverrig fandt en stor Læsekreds. Det indehol
der intet dogmatiserende, men des mere moraliserende.
Bogens Hovedinddeling falder, ligesom Andagtsøvel
serne fra 1785, i to Afsnit: Almindelige Betragtninger (3
—110) og Besynderlige Betragtninger (113—170).
Allerede denne Inddeling viser Oplysningens Indivi
dualitetsbegejstring. Læserne, Menigheden, Tilhørerne er
ikke for Oplysningens Prædikanter og Skribenter først og
fremmest én samlet og ensartet Mængde, men består i
første Hække af ligeså mange indbyrdes forskelligartede
Enere, som der er Individer. Hver har sin fra de andre
forskellige Udvikling, Uddannelse, Alder og religiøse
Trang. Hvad der end kan anføres af Lighedspunkter, har
Oplysningen dog hovedsagelig opholdt sig ved og glædet
sig over Påvisningen af Forskellene. Deraf måtte følge, at
der også stilledes de største Fordringer til den religiøse
Taler om en almindelig, alsidig og rig Begavelse og i Sær
deleshed om en vidtstrakt psykologisk Indsigt124).
123) »je crois voir un Harlekin noir«. Rev. Pap., IV, 14.
124) Allerede i Talekunsten (1775) havde Bastholm formule
ret og systematiseret Kravene til den ideale Taler. Denne
måtte være i Besiddelse af Skarpsindighed, Vittighed (det vil
i Tidens Sprogbrug sige en opfindsom Intelligens), levende
Indbildning, Klogskab, en flydende Tunge, god Hukommelse,
en hellig og fornuftig Nidkærhed, et følsomt Gemyt, Menne
skekundskab og et grundigt Forråd af Kundskaber både i de
verdslige og guddommelige Sandheder (S. 3), og hvor nøje,
indtil minutiøse Enkeltheder, Bastholm afvej er Tilhørernes
Trang, og ønsker, at Taleren skal sætte sig ind i Tilhørernes
Tænkeevne og Dømmekraft, får man et Indtryk af ved at se
hans Argumentation over, hvor i Talen man bør anbringe de
svagere, og hvor de stærkere Beviser for den i Talen frem
stillede Sandhed. Begynder man nemlig med de svagere Be
viser, får Tilhørerne et ufordelagtigt Indtryk af Sandhedens
Rigtighed, og Resultatet bliver, at de følgende stærkere Be
viser ikke formår at udslette det. Dette er højst uheldigt, da
man derved gør den Sandhed tvivlsom, som man netop vil
hævde som den rette. Men begynder man omvendt med de
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Denne Anerkendelse af Begrebet Menneske som et
selvstændigt og enestående Enkeltvæsen var såvel for den
filosofiske som for den kirkelige Oplysning af uhyre Be
tydning. Netop fordi den betegnede en Nyopdagelse, blev
den grebet med en ligeså voldsom som begejstret og en
sidig Energi, og den repræsenterede desforuden den skarpeste Protest såvel overfor Ortodoxiens dogmatiske En
hedstype i Tænkning og Tro som overfor Pietismens For
søg på at underkaste det religiøse Livs Gennembrud og
Udvikling en metodisk Tvang. Men hvorvel denne Reak
tion end var berettiget, måtte Ensidigheden i Individua
lismen føre til en Svækkelse og Opløsning både af den
dogmatiske og praktiske Kirkeforståelse. Oplysningens
Betydning ligger på dette Område i, at den har banet Vej
for det 19. Århundredes Anerkendelse af Mennesket som
Enkeltperson og dermed den Enkeltes Ret til en selvstæn
dig og fri Udvikling. Først da det nye Århundrede var
kommet på Afstand af Oplysningens Doktrinarisme, kun
de det modificere Ensidigheden ved både at anerkende
Subjektet og Samfundet, Enheden og Sammenhængen,
Individualismen og Kollektivismen.
Bastholm har her i en populær-opbyggelig Form frem
stillet Oplysningens Syn på Nadverens Indhold og Formål.
Nadverens Hovedformål karakteriserer han som et Erin
dring småltid™). Idet vi ved Nadveren ret mindes, hvad
Kristus har måttet lide for os, må Tanken herom blive et
Motiv til vor Omvendelse. Dette Motiv får sin stærkeste
Kraft ved Henvisning til Døden, som umiddelbart virker
gyselig, men hvis Brod borttages gennem Jesu Død. Be
tragtningen af hans Død fører til Taknemlighed overfor,
stærkeste og bedste, skaffer disse Taleren en Slags Kredit og
får lettere Tilhørerne til at bøje sig for de følgende. Men en
der man nu med de svagere Grunde, efterlader man til Gen
gæld også et svagt Indtryk på Tilhørernes Forstand. Thi et
følgende svagere Bevis svækker altid et foregående stærkere.
Det sidste Indtryk er sædvanligt det varigste — det bør altså
være det stærkeste, man slutter af med. Dog er det måske
det allersikreste at sætte de svagere Beviser i Midten; de kan
da låne noget af de foregående og følgende Bevisers Styrke
(66 f). Hvad der gælder Taleren, har selvfølgelig også sin fulde
Anvendelse på Forfatteren.
125) S. 18.
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hvad han har gjort for os, men denne Følelse er i og for
sig uden Værdi i sig selv; thi Følelsen, siger han i anden
Del, hører til Temperamentet, og dette er knyttet til Lege
met, og må altså forgå med det, men ikke til Sjælen126).
Det afgørende er, om denne Følelse bliver omsat i aktiv
Dyd, fordi Dyden, som Jesus gennem sine Befalinger har
givet Anvisning til, er den eneste Vej til Lyksaligheden127).
Gennem Nadveren vækkes altså vor Kærlighed til Kristus, ligesom vor Kærlighed til Gud er vakt som en Genkærlighed for hans talløse og minutiøse Velgerninger, af
hvilke den største er Frelsen i Kristus.
Men foruden denne Hovedhensigt, at Nadveren skal
være et Erindringsmåltid, finder Bastholm tre Bihensig
ter, som alle har det tilfælles, at de må resultere i en for
stærket etisk Livsførelse.
Den første Bihensigt er, at Nadveren tilsigter en Be
kendelse af Kristus, og en sådan Bekendelse, der også for
at få Værdi, må give sig Udtryk i den sædelige Vandel.
Modsætningen mellem Mundens Bekendelse og Gernin
gernes Vidnesbyrd er Hykleriet, og hellere end at hykle,
måtte jeg da holde mig borte fra hans Nadver126).
Dernæst udtrykker Deltagelsen i Nadveren en Beken
delse af Samhørigheden med Kristi Kirke; den enkelte be
kender, at han er »en Borger i Jesu aandelige Stat«, og
denne Bekendelse må give sig Udtryk i en universel Kær
lighed til alle i dette Samfund120).
Endelig udtrykker Nadveren, at Kristus har stiftet en
ny Pagt og afskaffet den truende israelitiske Pagt. Jeg har
nu »en naadig Gud og en forsonet Fader«, en Tanke, der
må anspore mig til den største Virksomhed på Dydens
Bane130).
Nerven i denne Bekendelse er for Bastholm Lydigheden
mod Kristus. Den Enkelte tilsværger i Nadveren den Evige
en højtidelig Ed om Troskab og Forbedring, men denne
Lydighedstanke kan kun fastholdes ved Bekæmpelsen af
126)

127)
128)

129)
180)

S.
S.
S.
S.
S.

162.
33, 40, 48.
6f.
10.
14.
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Selvet131). Ja, Lydighedskravet skærpes i den Grad, at det
fremstilles som Pligt for den, der ingen Hunger og Tørst
føler efter Nadveren, at gå til Alters132). Den uværdige Nad
vergæst er den, som uden Kærlighed til Kristus og uden
det Forsæt at lyde ham, deltager i Nadveren133).
Konfessionelle Stridsspørgsmål om Nadverens Metafy
sik er end ikke antydet i Skriftet. I Forbigående, men
uden egentlig organisk Forbindelse med Sammenhængen
og uden nogen nærmere Begrundelse, er det nævnt, at
Nadveren skænker Syndsforladelse134).
Nadverens Mål er et rent praktisk; Nadveren sigter
mod Forbedring136). Dette Mål er særlig udtrykt i de »Be
synderlige Betragtninger«, der er en Række fromme Medi
tationer, som udtrykker Kommunikantens Glæde over
Nadveren og Forsæt om et forbedret Liv136). Her siges det,
at det er Kriteriet for en Kristen, med hvor stor Lyst, han
kan ofre sin Vilje for Guds Vilje137).
I et Tillæg, »Anhang om Skriftemaal« (173—192) imødegår han fremfor alt den etisk farlige Tanke, at Præsten,
altså Læreren, skulde have en overleveret Magt til at for
kynde Syndsforladelse med en øjeblikkelig påfølgende
effektiv Virkning. Hensigten med denne Polemik mod den
traditionsbundne Lægfolkstro var en dobbelt Dels vilde
han flytte Præsten ned fra den høje Piedestal, han endnu
131) S. 49, 59, 63, 108. I Anmærkningerne til det Ny Testa
mente er Bastholm blot blevet stående ved Nadveren som en
Taknemligheds- og Bekendelseshandling (1. Kor. 10, 16, 17;
11, 26), medens Lydighedssynspunktet er ladet ude af Betragt
ning. Dette karakteriserer Oplysningens Udvikling. I samme
Grad det Synspunkt træder tilbage, at Gud (og Kristus) er gi
vende, i samme Grad svinder Tanken om Taknemlighed. Men
jo mere Kristus fremstilles som Lovgiver og Lærer, desto mere
må Vægten lægges på Lydigheden overfor Loven og Læreren
og den åbne Tilslutning til Lov og Lærer.
132) S. 164.
133) S. 71.
134) S. 56 f; jvf. 66, 103.
136) Således i Forordet.
136) Betragtningerne i sidste Hovedafsnit er fremsat i 1
Person og indeholder således bl. a. Betragtninger »for den,
som ikke kan aflægge sine Feil«, »for den, som under Communionen ikke kan holde sine Tanker sammen«, og for »den,
som under Communionen føler onde og gudsbespottelige
Tanker«.
137) S. 170.
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kunde stå på i den almindelige Lægfolksbevidsthed som
et Væsen, hvis Viden om det overjordiske forlenede ham
med en særlig sakrosant Hellighed og guddommelig Myn
dighed. Dette Synspunkt blev fuldt gennemført af Forfat
teren i hans Skrift om Gejstlighedens Uddannelse (1794),
hvor han foreslog, at Lærerens Uddannelse nøje skulde
svare til de Menneskers Uddannelsesniveau, blandt hvilke
han virkede. At lade Læreren være udrustet med en særlig
Magtfuldkommenhed var for Oplysningen et Skridt bag
læns til Barbari og Overtro, et Tilbagefald til Judaisme og
Papisme. Men dels vilde han også overfor Kirkens Angri
bere retfærdiggøre Tanken om Syndsforladelse. Disse vi
ste hen til det uetiske og ulogiske i, at en uvedkommende
Trediemand greb ind i et privat Forhold og »tilgav« en
Skyld, som en havde pådraget sig overfor en anden. Bastholms og den almindelige kirkelige Apologis Svar herpå
var, at Syndsforladelsen i Modsætning til at virke etisk
sløvende, skulde virke etisk fremmende udfra det i hele
den opbyggelige Oplysningsliteratur næsten på hveranden
Side forekommende Taknemlighedsmotiv.
Bastholm viste i denne Sammenhæng hen til, at For
kyndelsen om Syndernes Forladelse var en Skik, som Lu
ther havde ladet blive tilbage sammen med Korkåberne,
det vil sige Messedragten, og de tændte Lys på Altret, og
denne Skik kunde både være nyttig og opbyggelig, når
den blev forstået på den rette Måde, nemlig som en Myn
dighed til at holde Orden i Guds Kirke, til at udelukke de
ubodfærdige og optage de angrende138). I Skriftestolen gi
ves der den bodfærdige et Tilsagn om, at han har en for
sonet Fader, men denne Forsikring er kun en opbyggelig
Skik, der ikke er lige nødvendig for alle; i så Tilfælde
kunde vi have ventet en Befaling fra Herren derom.
Medens der ikke kan være noget principielt at indven
de mod Forfatterens Syn på Skriftemålet, er ved Behand
lingen af Nadveren det religiøst værdifulde i den lutherske
Betragtning skudt til Side til Fordel for Vurderingen af
Nadveren som en menneskelig Bekendelseshandling. At
det er Gud, der her træder den Enkelte i Møde, og at han
138) S. 189.
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her får Del i Guds og Kristi Liv på en sådan Måde, at han
selv må forholde sig ganske passiv, fordi han ikke ved
egne Kræfter kan skabe eller fortjene dette nye, guddom
melige Liv, dette Synspunkt er der ingen Vægt lagt på.
Nadveren bliver et Middel til at sætte den etiske Stræben
i Gang og et Plus til det etiske Livs videre Udvikling. Det
er ikke den guddommelige, men den menneskelige Akti
vitet, der bliver Hovedsagen.
Fremstillingen savner ikke Alvor, hvad der foruden
Fastholdelsen af det ortodoxe Skema i Forsoningslæren
forklarer den vide Udbredelse i Lægfolket, dette Skrift
fik139).
Men jævnsides og ligestillet med Opfattelsen af Kristus
som Forsoneren140) går den farveløse Fremstilling af Kri
stus, som få År efter skulde blive den sejrende i den dei
stisk påvirkede Oplysning, Kristus som den døende Men
neskeven141), den største Velgører142), Mønstret og Eks
emplet143). Det patiske i Fremstillingen af Kristus som
den lidende, der skal gøre Indtryk på Gemyttet, er gennemtrængt af et intellektualistisk Moment144), Lidelsen ret
færdiggøres ved Forståelsen af dens Hensigt, og for ret at
gøre denne Hensigt forståelig, har Forfatteren ødsl et med
sin Retorik145).
139) At der er en religiøs Værdi i en Bøn som denne:
»Naar mine Hænder synke i Striden, da styrk du mig ved
Bønnens Aand, og, naar mine Sukke opstige til dig, da lad
din Kraft igien nedstige til mig« (S. 150), vil næppe kunne
nægtes.
140) Ordet Forsoner om Kristus er nævnt 11 Gange (S. 21,
52, 58, 87, 94, 127, 134, 140, 156, 163, 176), Forsonerens Kors,
Lidelse og Offer (S. 24, 25, 39, 56, 144), Guds Retfærdigheds
Straf (35, 77); det ortodoxe Skema er stadig bevaret som
Rammen (S. 52 f).
141) S. 20, 94.
1*2) s. 22, 40, 163.
143) S. 29.
144) »Denne Tanke (Iesaias 53, 4—5), naar jeg ret levende
føler den, hvilket Indtryk maae den da ikke giøre paa mit
Hierte?« (S. 24, lign. 76, 93).
ns) p Eks. »for dig aleene vil jeg frembære mit Offer og
min Røgelse. Ingen syndig Lyst, ingen uordentlig Begierlighed skal være mig selv forbeholden------------------Forbandet
være det Øieblik, da jeg forsætlig skulde fortørne dig. Ah!
min Gud! maatte jeg dog med disse Tanker og disse reede-
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Endelig deltog han endnu i 1788 som Censor i den teo
logiske Professorkonkurrence mellem Munter og Birch,
hvori den første sejrede146).
Han havde nu siddet som Enkemand i elleve Ar og
stærkt følt Savnet af en Hustru147). Da han i Tyge Rothes
ældste Datter Kirstine Margrethe Rothe mente at have fun
det den Kvinde, som både for ham og for Sønnen Hans
kunde skabe et Hjem, anholdt han om hendes Hånd, fik
den og holdt 6. Marts 1789 Bryllup med hende148). I dette
lige Forsætter nedknæle for dit Alter! Maatte jeg dog frem
deles arbeide paa at vedligeholde disse Tanker og disse For
sætter levende i min Siel, da vil denne hellige Handling blive
salig for mig, store og herlige ville de Frugter da blive, som
jeg skulde indhøste af samme, Frugter for Tiden, Frugter for
en heel grendseløs Evighed«. (S. 66 f).
140) Han Votum er ikke opbevaret. (Jvf. Ph. T. 4. R., III,
1575. Fr. Münter skrev til Overbibliotekar, Prof. Reuss i
Göttingen 15. Aug. 1788: ».... Es ist glücklich trotz allen
Wiederstands durchgesetz worden, dass ich mit Herrn Birch
um die theol. Professur concurrieren soll; und ich hoffe mit
ziemlicher Freudigkeit, den Sieg davon zu tragen«. (U. G.).
147) Selvb. 52.

148) Sønnen blev samme År Student, privat dimitt., Laudabilist og valgte Wøldike til Privatpræceptor (Birket Smith:
Kbhvn.s Univ. Matrikel, III, 432). Brylluppet fandt Sted hos
Rothe i St. Annægade (Nikolai Kirkes Copulationsbog 1789.
L. A.). Kirstine Marg. Rothe var døbt i Tybjerg Kirke, an
tagelig 11. Jan. 1765. Det er Sognepræsten til Herlufmagle og
Tybjerg, der efter bedste Skøn har opgivet dette, da Kirke
bøgerne og Præstegården brændte 1772. Efter en Optegnelse
af Rothes Hustru er Datteren født 1765. Hun var altså 24 År,
han 49. Tyge Rothe indskød i Enkekassen 2542 Rdlr. 77 Sk.,
så Datteren i Tilfælde af, at Bastholm døde, i årlig Pension
kunde nyde 400 Rdlr. Selv forsikrede Bastholm hende så
ledes, at hun, hvis hun blev Enke, også kunde få 400 Rdlr. i
årlig Pension. (Enkekassen, ny Række Nr. 2042. R. A.). Ved
kgl. Bevilling af 23. Novbr. 1775 var det tilladt, at Tyge Rothes
Døtre måtte gå i lige Arv og Skifte med Sønnerne. (R. A.). —
I Rothes Mindeskrift (Karen Biørns Minde, 1795) over sin
Hustru, der de sidste ti År af sit Liv havde været bundet til
Sygelejet, hedder det om Børnenes Opdragelse, at det er hans
Håb, at Gud vil unde dem det Held, at de efter deres Alders
Beskaffenhed må få »et Christendoms System i Sielen, hvilket
de altid kunde holde ved, naar Tidernes Tenkegang bryder
ind paa dem i et fornuftigt, og Gud, saavel som hans Menne
ske værdigt System« (S. 18). Henvendt til Svigersønnerne
siger han: »I! disse hendes Døttres Ægtefeller! siger: om hun
forstod at danne ædle, fine, duelige, ularmende Huusmødre!«
(24 f). Tyge Rothe, der i 1789 var en Mand på 58 År, havde
forlængst sluttet sin Embedsvirksomhed. Fra 1761—65 havde
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overmåde lykkelige og harmoniske Ægteskab, som navn
lig de sidste tyve År af Bastholms Levetid var præget af
Hustruens store Selvopofrelse, var der to Børn, Datteren
Karen Ingeborg, født 10. August 1793149), og Sønnen Thyge,
født 13. Januar 1795, men allerede død femten Dage
gammel.
I Anseelse kunde Rothes Hjem måle sig med det, hvor
fra han havde hentet sin første Hustru. I Rigdom overgik
det Rosenstands.
Svigerfaderen var kendt som en kundskabsrig og flit
tig Skribent, der behandlede vidt forskellige Emner, både
historiske, politiske, social-økonomiske og religiøse150).
Han var en Frihedsmand af den ældre Type, Tilhænger af
Landboreformer, hvad der ikke stillede ham gunstigt i den
guldbergske Periode151). Som Stilist var han en polær
Modsætning til Bastholm; hans Form var skruet og træt
tende og i sin Søgen efter sære og knudrede Udtryk og
Konstruktioner ikke uden Manér152). Den var en alminde
lig Kilde til Forundring hos hans Samtid, der ellers vidste
han været Kommitteret i Generaltoldkammeret, havde været
Embedsmand under Struensees Regime og stået det nær, men
tog ikke i Betænkning straks efter dets Fald at vende sig
mod det. (Jvf. Holm: Nogle Træk af Trykkefrih. Hist., 53).
I 1773 var hans Virksomhed afsluttet, da han pensioneret
trak sig tilbage fra Amtmandsembedet i Segeberg, og han
kunde nu som den ansete Mand, Justitsråd og Etatsråd (Be
stalling af 21. Okt. 1774. R. A.), ganske ofre sig for sine In
teresser. Ved sit Ægteskab med en Datter af den rige An
dreas Biøm var han 1763 blevet i Stand til at erhverve den
betydelige Gård, Tybjerggård ved Herlufmagle, en af Landets
ældste Herregårde. (Salgssummen var 50,000 Rdlr. I 1792 af
stod Rothe Gården til sin Søn, Assessor i Hof- og Stads Ret
ten, Andreas Biøm Rothe, for 72,000 Rdlr. Denne beholdt dog
kun Gården i tre År og solgte den i 1795 for 114,500 Rdlr.
(A. T.). Ved Kammerherreinde Steinmanns store Imødekom
menhed har jeg haft Lejlighed til at gennemgå Arkivet på
Tybjerggård i Håb om at finde Efterladenskaber fra Rothe;
men alt var forlængst fjernet.
14e) Døbt 11. Sept. (Slotskirkens Dåbsprot. (L. A.)).
16Q) Et Indtryk af Rothes store og alsidige Belæsthed får
man af en lille Fortegnelse fra April 1780 over en Række af
27 Bøger af fremmede Forf., han havde lånt på Univ. Bibi.
Emnerne er Jura, Historie og Sociologi. (Add. 182, 4’to. U. B.).
Jvf. Steffens Beskrivelse af ham: Was ich erlebte, II, 223 f.
161) Holm, V, 414; Chr. Bruun: Suhm 358 f.
152) N. M. Petersen: Anf. S. V, 126 f.
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at skatte hans høje Stilling og betydelige Viden153). Han
havde Tanker om Folkefrihed og Folkeoplysning, og man
kan kalde ham en forulykket Grundtvig154), forsåvidt han
på Grund af sin utilgængelige Fremstillingsform aldrig
nåede vidt ud med sine Tanker. Historien og dens Forløb
var det ham en særlig Glæde at studere; thi der kunde han
bedre end noget andet Sted se Guds Styrelse, Vidnesbyr
det om den moralske Verdensordens Realitet og Kristen
dommens Magt som Kulturbærer, og hvor han havde Lej
lighed dertil, gjorde han sin Samtid opmærksom på Hi
storiens opbyggelige Værdi155).
153) I »Lærde E.« Nr. 17 kaldes han »vor Tacitus« (S. 265).
Jvf. Bern. Pap., I, Nr. 662. Jvf. Vilh. Andersen: Tider og
Typer. Erasmus, II, 253 og Geneal. og biogr. Archiv 1840, 66 f.
1M) Vilh. Andersen: Anf. S. 243.
155) Stærkest i »Christendommens Virkninger paa Folkenes
Tilstand i Europa«, I—II, 1774—75. Værket afsluttedes under
forskellige Titler med femte Bind i 1783. Jvf. Sønnens Ud
gave og Karakteristik i »Adspredte Skrifter« 1799 og Steffens:
Was ich erlebte, II, 223 f. I P. S. B. findes et Brev fra Tyge
Rothe til Herder, dateret København 3. Oktober 1788. Både i
den uensartede, ofte ænigmatiske Skrift og i det uroligt sprin
gende Indhold træder hele Rothes sære Person for Dagen.
Da Brevet ikke har været kendt tidligere, da det indeholder
en høj stemt Tilbedelse af Herder, og dennes »Ideen zur Philo
sophie der Geschichte der Menschheit«, og da det tillige frem
stiller et apologetisk Synspunkt både for Rothes egen Politiseren og Forfattervirksomhed, gengiver jeg det her direkte
efter Originalen. Det indledes ganske uformidlet med Med
delelsen: »Meine letzte literarische Arbeit führt den Titel
Philosophies-Ideen zur Kentnis unserer Art: und zur Freude
über dieselbe. — In dem Buche habe ich gesagt« — og der
efter følger et Citat, der svarer til S. 129 i den tyske Udgave
af Philosophische Ideen, I, 1790, og som indeholder en al
mindelig Lovprisning af Herder. Derefter fortsætter han med
det egentlige Brev: »Und so: mir teurer: mir lieber Mann!
Haben Sie da die Antwort auf ihren Brief: Sie sehen, was
Sie mir sind. Sie werden es denken, was mir ihr Beyfall seyn
wird. Lassen Sie mir (!) ihnen es frey sagen: sehr gleich
müssen wir gestimmt seyn: immer las ich Sie so gerne: im
mer — zur Zeit mehr als 10 Jahre, war ich so mit Ihnen
identisiert — ich sah, was Sie sahen: ich war da, wo Sie
wahren. Und mein liebster Herder! Sie und ich: in derselbigen Zeit: nach Verweilen auf viele (!) andere literarische
Bahnen, begegnen wir einander: wandeln nach einem Ziele,
behandeln dieselbige (!) Gegenstände — denn ihr Buch und
das meinige haben einen Zweck. Man sagt mir oft, dass ich
mit Herder denke — und rede — das ist mir so lieblich zu
hören. Das kann auch nicht anders seyn, da Herders Schrif-
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ten so wahrlig in manchen Stunden mir als Nahrung meines
Ichs gewesen sind. Nun: lassen Sie uns vereinigt fortrücken
auf unsere (!) gewählte Bahn! Dass sich unsere Brüder und
Schwester ihres Daseins mit Würde freuen, das wollen wir
jeder in seyner Stellung bewirken; und wohl uns, dass wir
dazu berufen sind. Ist es nicht Beschaffenheit unserer Tage,
dass mancher die Hoffnungen der Menschen für seine andere
Existens zermalmt? Und das solte Philosophie der Menschen
seyn! Auch ich habe in mancher Stunde, als entkräfteter Wan
drer Kants, und seiner Discipel Bücher niedergelegt: da griff
ich nach Leibnitzsche (!), Bonnetzsche, Hemsterhuische,
Herdersche Reden; und wie wohl war mir. Nicht, dass mir
die Existents Kants nicht eine Oekonomie unsers Gottes
seyn solte.
Ich denke dieses so helle: ich verstehe, wie durch einen
harten Stoss auf den Dogmatismus unsere Brüder rege wer
den. Nun aber, wenn ihnen durch das ihnen wieder Ange
botene nicht gnügsame Erstattung geschieht: und Sie den
heftigen Drang fühlen — dann werden Sie Mittel suchen —
und Mittel finden. Nicht neue Schwärmerei — nicht Glauben
einer faulen Vernunft wohl aber Menschen Philosophie —
eine solide, die verstanden werden kan — und die Kraft hat,
dessen (!) Wirkung jede Seele aufnehmen kann.
Denken Sie ja bey Durchlesung dieses Schreibens, dass
ich eine mir fremde Sprache rede; damit ist alseit (!) ein
gewisser Zwang verbunden. Wie angenehmer würde es mir
seyn, wenn ich mit Ihnen im Dänischen reden könte. Das
kann nun aber nicht seyn — und Sie müssen mir folglich
manchen schwachen — unbestimten Ausdruck zu gute halten
— Auch kann es nicht anders seyn, alt dass die Feinheit ge
wisser Ideen in solchem Falle verschwindet — und wie man
ches lässt man ungesagt seyn.
Kein fleissiger correspondent bin ich — und auch Sie sind
es nicht — dennoch reden wir selten mit einander — aber
durch die Bücher kann man reden — die ihrigen sind mir
gleich in der Hand — und so wie der Mann Herder sie ordnete
— Nicht so mit den meinigen — Die Übersetzung muss ich
ausstehen und dann wie oft kann ich mich selbst nicht er
kennen. — Alles — Politisiren habe ich auch weggelegt —
Vormahligh ist es mir Pflicht gewesen, dahin meine Gedan
ken zu richten — Jetzt habe ich mich in der Naturkentnis
gantz hingeworfen — da wie frei wandelt der Mensch, wenn
er will und kan schauen, was um ihn ist — Bald bin ich 60
Jahre alt — das sollen Sie wissen. Sie sind ja viel jünger —
und wie gut ist das für die Welt. Freunde habe ich gehabt.
Die edelsten Männer und Weiber — auch ausser meinem
Vatterlande; denn ich lebte in fremde (!) Länder! — Ämter
habe ich gehabt — immer nur anbefohlene, keins das ich
suchte — man ward meiner müde — Höfling konte ich nicht
seyn — den Menschen nicht fröhnen — ? ? ? — wenn es einen
Streit gegen Vorurtheile — unreine Gesetze — dumme oder
eigennützige Einrichtungen galt — da ward ich des Starrsins —

284

Tyge Rothe og Bastholm.

thes Anskuelser er der ikke Tale150). Dels var de begge det
attende Århundredes Mænd, og Mænd, hvis Udvikling var
standset i den Forstand, at de, da de traf hinanden157), i
Forvejen havde dannet sig deres faste Anskuelser og delvis
der Hoffahrt gescholten — und man entfernte mich von Ge
schäfte (!) — Da machte ich mir es zum Beruf, für die Frei
lassung der Bauren aus meinem Vatterlande zu reden — ich
schrieb Büchlein auf Büchlein — wollte nicht schweigen, bis
etwas Gutes geschah — Nun ist das Gute geschehen. Dank sey
der Vorsehung, die Umstände sich verbinden lässt.
Arm bin ich nicht — aber genügsam — nicht munter —
Lache selten — habe eine schwache Leibes Constitution —
aber keine Hypocondrie ist in meiner Seele — sie ist nur in
dem Körper — ich mag es so gerne, dass andere froh seyn
— aber ja nicht an mich (!) gesagt das Moliersche faites moi
rire — Sechs Kinder habe ich — 3 Jungen, brave Männer
darunter, so auch die 3 Mägde — Weil die Deutschen uns oft
hier in unserm Lande geringschätzen und oft herrschen wol
len, und ich dies nicht dulde, darum ist mancher hier lebende
Mann Deutschlands mir nicht gut.
Nun, wie dieser Brief ist — so dachte ich, sollte er seyn —
Wie ich existiere, das solten Sie wissen — eine Idee von mir
haben. Von Ihnen weiss ich recht vieles — und das ist na
türlich, das Sie mir immer so interessant waren. Es war mir,
in der Stunde, da ich schrieb, als hielt ich Unterredung mit
Ihnen und da dachte ich, es müsse recht vielen und eilig
gesagt werden. Wie man unmöglich mit jemanden sympathisiren kan, den man nimmer sah; und nicht sehen wird,
das verstehet mein Herz. Auch ohne ihre liebliche Reden
kenne ich die wahre Humanitet, ich fand selbige so durch
leuchtend in ihren Reden: ich werde so überseugt (!), dass ihre
Seele damit durchdrungen seyn müsse. Immer denke ich Sie
unter dem Bilde und meine Seele hatt Sie lieb; Mit diesen
Gesinnungen lese ich immer ihre Schriften und auch so ge
stirnt bitte ich Sie forthin, mir ein Freund seyn zu wollen.
Gott segne Sie theurer Mann, mit dem besten, mit dem
erkenbarsten Segen.
T. Rothe«.
iß0) Hvad der ved første Øjekast kunde tyde derpå, f. Eks.
Rothes Udtalelse i 1793 til Lavater om den rene Fomuftreligion (Lavaters Rejse v. Bobé, 1898, 35) parallel med Bast
holms Udtalelse i »Tanker om vor Tids Fremgangsmaade«
(29 f), er Deismens almindelige Ideer, de begge har øst af.
157) Allerede i 1785 havde de arbejdet sammen i det samme
År stiftede Selskab for Borgerdyd, der skulde arbejde for
Sparsommelighed (jvf. Holm, VI, 2, 384), senere var B. kom
met i Rothes Hjem, og 1789 kom de til at sidde i Bestyrelsen
for det samme År oprettede Naturhistorieselskab,
der skulde arbejde for at vække naturvidenskabelig Interesse
gennem Foredrag og Indsamling af Mineralier. (Selvb. 52,
Lærde E. 1789, Nr. 31).
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udtalt dem på Tryk, og dels har der næppe været noget
stærkt personligt Forhold mellem dem158).
Samme År, som han havde holdt Bryllup, blev han ud
nævnt til Kommissær i den store Skolekommission, der
skulde ordne Landsbyskolevæsenet159). At Bastholm fik
Sæde i denne tilligemed E. H. Sohimmelmann, G. D. Re
ven ti ow, Geheimeråd Brandt, Balle, Etatsråd Trant og
Magister Sevel160), var en given Sag, forsåvidt han både
havde lagt pædagogisk Interesse for Dagen ved sit Lære
bogsforslag (1785), havde betydelige kateketiske Evner161),
stod som en Slags Underbiskop og var kendt som en ak
tiv, frisindet Oplysningsmand, hvis Arbejde ikke vilde
blive snæversynet eller traditionsbundet.
Oplysningens kritiske Tendenser reviderede også det
gamle Skolevæsen. Den vilde gribe Fornyelsen an fra Barneskolen, hvorfra hele Livet bestemmes, og krævede på
Baggrund af Ortodoxiens og Pietismens mekaniske og
ofte forskruede Undervisning en til Barnets Natur og Fat
teevne svarende naturlig og ligefrem Kundskabsmeddelel
se. Og hvor meget man end i det 19. Århundrede kom bort
fra Oplysningens Principper og måtte begynde et Ryd
ningsarbejde på Fortidens Ruiner, måtte man dog beundre
dets Iver og anerkende dets Dygtighed på Skolevæsenets
Område162).
Den nye Pædagogiks teoretiske Principper er først med
158) Hans B. fortæller, at han har drøftet Rothes Forfænge
lighed og Mangel på Selvkundskab med Faderen, og at denne
intet bemærkede dertil (Dagbøger 1. Dec. 1797. B. A. S.).
150) Udnævnelsen er af 22. Maj 1789, hvorved han også fik
Sæde i Bestyrelsen af Blågårds Seminarium fra 1791. (Sæll.
Tegn. 1789, Nr. 391. R. A.). Kommisionen af 14. Maj 1790 gav
Forslag til Reformer af Universitetet og den lærde Skole.
16(>) Kommissionens Sekretær var Kancellisekretær Lange.
161) At han ikke på dette Område undervurderede sig selv,
fremgår af de Ord, han sagde til Ludv. Reventlow, at én Times
Undervisning hos ham var mere værd end tre hos andre,
hvad der foranledigede R. til at kalde ham en stolt Farisær,
Rev. Pap., II, XXXVI f. I Sammenligning med Hofpræsten
Christianis Undervisning, som siges at have været præget af
langsom Tale, noget prolix, karakteriseres Bastholms som fat
telig og tydelig. (Chr. B. Reventlow: En dansk Statsmands
Hjem, I, 207). Jvf. den tyske Literat Schellenbergs høje Vur
dering af B. som en fortrinlig og oplyst Katekisator (Freie
Bemerkungen fiber Kopenhagen in Briefen. 1796, 106 f.).
162) Jvf. Breve til en Landsbypræst. Teol. Bibi., VI, 1814;
155, 206.
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Varm© og Begejstring fremstillet af Rousseau, den mo
derne Pædagogiks Fader. Men de har fundet deres prak
tiske Realisation på tysk Grund.
Her er Hovedmændene Salzmann og Campe, Pestalozzi
og den robuste Basedow163). Gennem en Række Opdragel
sesinstitutter (Filantropiner), af hvilke det også af Dan
ske besøgte Schnepfen thal var et af de berømteste164), og
gennem rørende Literatur, snart i Form af Læsebøger,
snart af moraliserende, sentimentale Fortællinger (Lienhard og Gertrud«, »Himlen paa Jorden«, »Robinson«, »Theophron«), blev der i det brede Lag skabt en betydelig In
teresse for Skole- og Opdragelsesspørgsmålet. Pædagogik
ken blev Oplysningens Kælebarn. Skolen blev Nummer
Et, da den var Forskolen til Livet, ikke alene så betyd
ningsfuld som Kirken, men endog vigtigere end Kirken.
Det blev derfor en uomgængelig Nødvendighed for en
Præst tillige at være en interesseret Skolemand — ja, hans
egentlige Gerning anså man for at ligge i Skolen165).
For Læreren blev Princippet, at han måtte sætte sig på
Børnenes Standpunkt og arbejde med det Mål for Øje at
gøre dem til nyttige Borgere. Hvad Pestalozzi søgte at gen
nemføre var, hvad Rousseau havde udkastet: Vil man bli
ve Børnenes Herre, må man først blive deres Tjener. Bør
nene skulde gennem Anskuelsesundervisning lære at bru
ge deres Sanser både i Naturen og overfor deres eget Le
geme. Man lagde Vægt på det rørende og hjertelige, man
anvendte milde, overtalende Forestillinger, men kun i
særlig alvorlige Tilfælde legemlig Tugtelse. Appellen skul
de rettes til Barnets gode Natur, som skulde have Frihed
til at udfolde sig. Derfor måtte Kappestriden ikke vækkes
ved at spørge: Kan du det bedre end din Meddiscipel? Men
Eftertanken skulde vækkes ved at spørge: Ved du det?
Ved du det rigtigt? Overalt i Øvelserne begyndte man med
de lette og usammensatte Ting for derefter at skride frem
til de vanskeligere166). Styrken i denne Undervisning var
163) Andr. Wilhm. Cramer: Haus-Chronik. Hamburg 1822,
33 f. Minerva 1801, 113 f. Biedermann: Anf. S. II, 2, 2, 383.
164) Ph. T. 6. R., III, 279 f.
105) Jvf. hos os: Teol. Bibi., V, 1813, 352 f.
166) F. Eks. begyndte man i Gymnastikken med simple
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naturligvis Elementarundervisningen. Barnet kom på en
let Måde til at anskue Tid og Rum, og Læreren kunde på
én Gang undervise mange. Men Metoden kom til at lide
ved, at der gik Manér i den, idet man gav Regler for de
naturligste og selvfølgeligste Ting. Man vilde anvende den
på alle Undervisningens Områder, trods det, at den f. Eks.
overfor Fag som Historie og Geografi var uanvendelig167).
Eftersnakkerne priste denne Pædagogik som en ny Reli
gion og Pestalozzi som Menneskehedens Frelser, og såle
des blev den bragt i Miskredit af sine egne Tilhængere168).
Men al Usikkerhed og alle Begynderfejl til Trods lå der
for dette pædagogiske Program sådanne Principper til
Grund, som vor Tids moderne Undervisning har optaget
og i modificeret Form praktiserer i den daglige Under
visning.
Fra disse tyske Strømninger rakte Indflydelsen ind til
os, dels igennem oversat Literatur og dels igennem Mænd,
der ved Rejser havde stiftet personligt Bekendtskab med
de nye pædogogiske Ideers Realisation, og såvel i konser
vative som liberale Kredse var Interessen vakt for et for
bedret Undervisningssystem.
Vi ser hos os, hvorledes en Mand som Balle var over
måde virksom for Skolesager169). På sine Visitatser holdt
han både Overhøring og Dansklæsning og opmuntrede
og formanede i lige Grad Lærere og Børn. Selv på sådan
ne Områder, hvor Kirken måtte bløde for Skolens Skyld,
var han fuldtud Skolens Mand. Dette gælder både Nedlæg
gelsen af de gamle Degneembeder og de residerende Kapellanier170). De slette Kår, Børnene undervistes under,
Hovedøvelser, hvor Eleverne blot bevægede Hovedet i forskel
lige Retninger.
167) Til at lære et Barn, at Berlin ligger Nord for Wien,
medgik efter den konsekvente Metode otte Lektioner.
168) Jvf. Teol. Bibi., II, 42 (Noten), VI, 329 f, VIII, 311 f;
IX, 277 ff. Friederike Brun: Ungdomserindringer 11; Den
danske Tilskuer 1791, 43 f; Minerva 1801, 122. Månedi. E.
1791 (K. B.).
169) Jvf. Pligttanker, I, 32.
17Q) Senere tog man Penge fra Landsbykaldene og Amtsprovstierne, som man var utilfreds med, for at oprette Skole
lærerseminarier. Jvf. Teol. Bibi., VI, 128. I Skolekommissionen
foreslog man at sælge Messeklæderne og henlægge Pengene
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måtte gøre et Rejsningsarbejde nødvendigt. De Klager, der
lød over de elendige, usunde Skolebygninger, de tarvelige
Lærerkræfter, som rekrutteredes af forhenværende Under
officerer, Lakajer eller fallerede Købmænd, og de mang
lende Lærebøger og Skolematerialier, var ikke usande171).
Dertil kom ofte den svigtende Interesse hos Bønderne, som
hellere beholdt deres Børn hjemme til Arbejde end sendte
dem i Skole. Opgaven var at skaffe en fast Skoleordning,
nye Skolebygninger med tilhørende Materiel og uddan
nede Lærere172)
Fra privat Side bestræbte enkelte patriarkalsk sindede
Herremænd sig efter den prøjsiske Godsejer v. Rochows
Forbillede både på at forbedre deres Bønders sociale Kår
og at give deres Børn en bedre Undervisning.
Fremfor alle må af de tysk påvirkede Godsejere, der
her er Tale om, nævnes »Danmarks Rousseau« Ludvig Reventlow på Brahetrolleborg173). Hans sociale og kulturelle
Bestræbelser angav Retningslinierne både for hans Bro
der Ghr. Reventlow, for Schimmelmann og for andre pætil Skolekassen. Man fandt det heller ikke stemmende med
Skolelærerembedets Værdighed, at Læreren skulde iføre og
afføre Præsten Messeklædeme (Mødet 3. Marts 90).
171) »Til mine Medborgere i Anl. af Dr. Basthoims Forsøg«
1785, 25 f. Sognepræst Wedel i Minerva Marts 1801, 232 f.
Holm, IV, 2, 513 f.
172) I Visitatsrelat. fra 1783, dat. 5. Januar 1784, klagede
Balle over Skolegangen i Købstæder og Landsbyer på Grund
af Skolernes fjerne Beliggenhed og Hoveriet. (D. Kancelli A.
Fællesafd., II, 5. Indberetn. 1783—86. R. A.). I en Skrivelse
til Kancelliet 1785 foreslog han en Række Forbedringer, en
Frugt af hans Erfaring fra Visitatseme. I. Skoleholdemes
Løn bør sættes op. Den var i Alm. 50 Rdlr., og ingen duelig
Student vilde påtage sig det Arbejde for den Betaling; det
overlodes til Mennesker, som intet som helst andet havde at
gribe til. II. Et Seminarium måtte oprettes. III. Han godt
gjorde Nytten af Luthers Katekismus, hvori der vel nok var
nogle forældede Ord, men de kunde aldrig misforstås. (Suppliqueprot. 1785, Nr. 538. R. A.). Schønheyder nævner i sin
Relation fra 1789, at der er Skolelærere, der årligt lønnes med
20 Rdlr., og han foreslår Oprettelsen af et Seminarium. (D.
Kancelli. A. Fællesafd., II, 5. R. A.). Jvf. Kringelbach i Danske
Saml. 2. R., III, 146 f. Langt bedre end de offentlige Semi
narier, der oprettedes, var de private, der havde til Huse i
Præstegårdene, frem for alle Boisens i Vesterborg på Lol
land. Rasm. Sørensen: Mit Levnedsløb 1847, 78.
173) Rev. Pap., II, 225.
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dagogisk interesserede Herremænd174). Disse Mænd, der
stod Regeringen nær, og hvis Ideer fik stor Betydning gen
nem Lovgivningsarbejdet, var vel personligt kristne. Men
de var afgjort uvenlig stemt overfor dogmatiske Formule
ringer. De nærede absolut Uvilje mod Luthers Katekismus
til Fordel for Campes deistiske Ledetråd, der overalt blev
modtaget med Begejstring af den frisindede Oplysning175).
De vilde gøre Nytte, meddele Kundskaber og uden Hensyn
til konfessionelle Skillelinier gøre deres Medmennesker
lyksalige176). Åndsenighed og et alment religiøst Sind
skulde bære over alle dogmatiske Forskelle177). Evangeli
ets Moral var den samme for alle kristne; Dogmerne var
kun et Udtryk for den forskellige Måde, på hvilken man
søgte at forklare, hvad man ikke forstod. Deres Menigheds
forståelse var ringe, Kirken var for dem en Oplysnings
anstalt for Begyndere og en Støtte for Skolen, hvor iøvrigt
»Hierarkiet« kun skulde have en begrænset Indflydelse.
Deres store Optimisme, ofte forbundet med Naivitet178), gik
Hånd i Hånd med en varm Medfølelse for de små og ar
bejdende, og ingen vil kunne nægte, at deres ideelle Be
stræbelser ofte satte Frugt på den smukkeste Måde. Lyse
og venlige Skolestuer afløste de fængselslignende, klamme
Rum, og hjerteligt menende Lærere kom i Stedet for den
tidligere Samling forhenværende løse Eksistenser. Børne
nes Sans blev åbnet for Naturen og dens Tale, og ofte vak
tes Bøndernes Undren og Interesse ved at se de personlige
Ofre, Herremanden bragte, uden at få nogen Valuta derfor.
Men hvad de enkelte Godsejere kunde yde var kun spredt,
174) Rist: Lebenserinnerungen, I, 148. Koch: Oplysn. 207;
Holm, VI, 2, 516 f. Søkilde: Gamle og nye Minder fra Brahetrolleborg 1870, 111 f. Steenstrup: Den danske Bonde og Fri
heden 1888, 163 f.
175) Ludv. Reventlow gjorde selv Forsøg på at forbedre
Luthers Katekismus: Rev. Pap., II, 334. Koch: Oplysn. 208. —
Campes Ledetråd blev oversat af Bergsøe 1793. Iris, III, 1793,
218. Lærde E. 1795, Nr. 44; 1796, S. 33 f. Mindre anerkendende
var Kritik og Antik. 1793, Nr. 18. Om det nye Årh.s Syn på
Campe som et Kompromis: Teol. Bibi., XIII, 296.
17e) Rev. Pap, II, S. XXXV.
177) Om den sokratisk anlagte Schimmelmann: Rev. Pap,
V, S. LXIV f, XCV f.
178) Jvf. Godtroenheden overfor Schmeltz: Rev. Pap, II,
24, 29 f.
19
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selv om deres Bestræbelser måtte virke som et Incitament.
Først efter at der var kommet Forslag til det almindelige
Skolevæsens Forbedring både fra Balle og Landbokom
missionen i Frederiksborg Amt, nedsattes Kommissionen
22. Maj 1789, hvis Frugt blev Skoleordningen af 1814, som
har ligget til Grund for Skolevæsenet til vore Dage.
I Kommissionen fik Bastholm straks det Hverv sam
men med Balle at oversætte og forbedre en tysk Religions
bog, idet man vilde bruge Luthers Katekismus forelø
big179). Arbejdet blev også optaget, og i Oktober 1790 var
det såvidt færdigt, at det kunde trykkes på tre Uger. Imid
lertid skulde det først cirkulere blandt Medlemmerne180),
sikkert i Manuskript, men Balle, der formodentlig var
bange for at få for mange Rettelser, lod på sin egen Be
kostning nogle Eksemplarer trykke til Fordeling i Kom
missionen, som dog forbeholdt sig nærmere at bestemme,
om den udarbejdede Prøve kunde antages til Lærebog i
Skolerne og ved Blågårds Seminarium. Man besluttede
imidlertid at gøre en Prøve, og fandt man den tjenlig, vil
de man lade flere Eksemplarer trykke. Efter en Række
Tilføjelser og Rettelser til de fire første Kapitler, der cir
kulerede i Kommissionen181), blev det hele forelagt Kon
gen, der approberede Forslaget i Juni 1791182).
17e) Hvor meget Bastholm i det enkelte har virket i Kom
missionen, der begyndte sine Møder 11. Novbr., kan ud fra
Protokollerne ikke afgøres, da Referaterne af Møderne blot i
al Alm. gengiver Forhandlingernes Gang. Men hans Stand
punkt har sikkert været passivt på Reventlows og Schimmelmanns Side. Forhandlingsprot. udgør fire Bind og går til
1809. De findes i R. A. I et Brev fra Charlotte Schimmelmann
til Grev E. S. hedder det: »I Morges til Frokost har vi opsat
et Dekret, i Følge hvilket vi ordnede Skole-Kommissionerne
i Danmark«, og til sidst: »Balle et Bastholm resteront figurants«. Rev. Pap., VIII, 243 f.
, 18°) Møderne 25. Nov. 1789, 6. Okt. 1790 og 16. Febr. 1791.
Der var fra vidt forskellige Sider indkommet en Mængde For
slag til Kommissionen, som måtte gennemgå dem alle, 26 i
Antal (Månedi. E. 1791, Juni. K. B.).
181) Mødet 27. April 91.

182) Mødet 21. Juni 91. Senere gennemgik man Paragraf
ferne i Kap. 5 indtil § 12, hvorefter man ikke synes at være
nået videre; Møderne 15. Jan., 12. Febr., 19. Febr. 1794. Bast
holm indbragte et Forslag om, at Hofbogtrykker Schulz, der
havde fået Bogen i en Slags Forpagtning, skulde aflægge
Regnskab for Salget: Prot. II, Nr. 227.
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Denne Lærebog, der skulde afløse Pontoppidans For
klaring, skulde fra 1794 indføres i alle Skoler. Den bærer
populært Navnet »Balles Lærebog« og ikke med Urette; thi
Hovedpræget er Balles. Bastholms Delagtighed i dens Ud
arbejdelse har næppe udstrakt sig til mere end til dens for
melle Side183). Den betoner Jesus som Eksemplet, som Læ
reren og som Forløseren184); dens System med obedientia
activa og passiva185), Lov og Evangelium186) er den gamle
Dogmatiks, men Oplysningspræget træder både frem i
dens astronomiske og zoologiske Meddelelser187) og i den
meget omstændeligt afhandlede Pligtlære^88). — Som det
Kompromis den var mellem gammelt og nyt, kan den
kun kaldes et Udtryk for en afbleget Ortodoxi. Den kunde
hverken tilfredsstille de gammeldagstroende, der holdt
fast ved Pontoppidan, ej heller kunde den være et Udtryk
for den egentlige Oplysning, som stødte sig over de figurlige Talemåder og Kunstord og kun fandt en halv Ud
rensning189).
183) I Selvbiografien nævner han ikke engang sit Medar
bejderskab. Hans Bastholm klager i sin Dagbog over Lære
bogen: »Det er en Ynk, at man skal følge en saa daarlig Bog
som Balles, saa fuld af Fordomme, af Nonsens, saa slet skrevet
og saa uforstaaelig — skal jeg da plages med den, saa længe
jeg er Præst?« (Dagb. 29. Jan. 1800).
184) Kap. 4, § 4 f.
185) Kap. 4, § 4 og 7.
186) Kap. I, § 11; Kap. V, § 2.
187) Kap. I, § 2.

188) Kap. 6.
189) Således allerede Hans Bastholm, der udtaler Oplysnin
gens alm. Dom (Kochs Anskuelse, at hans Udtalelse skyldes
Uvidenhed om Faderens Delagtighed i Arbejdet, er forfejlet,
Oplysn. 212), og Månedi. E., som anker over, at Betragtningen
af Verden er skudt til Side for Skriftlæsningen. Barnet skal
netop forbavses over, at den skønne Blomst vokser op af
den sorte Jord, at Mælken, der smager så godt, er frem
bragt af det Græs, Koen æder (Månedi. E. Aug. 1791, K. B.), og
Lærde E. 1791, Nr. 1. At den ældre Basth. selv var utilfreds med
Lærebogen, anser jeg for givet. Allerede hans Tavshed om
den i Selvb. er betegnende. Balle fandt den derimod meget
brugbar: Kh. S. 3. R., I, 649, jvf. IV, 777 og 5. R, II, 804. —
At Hovedpræget er Balles viser også klart en Sammenligning
mellem Lærebogen og Balles Anmærkninger til Luthers lille
Katekismus (1786), der i Følge Indledningen var et Forarbejde
til den senere Lærebog. I denne er Stoffet friere grupperet
end i Anmærkningerne, hvor det lutherske Katekismusskema
i Forvejen har bestemt Dispositionen. F. Eks. får Læren om
19*
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Endnu førend Skolekommissionen havde begyndt sine
Møder, havde Bastholm udgivet: »Kort Udsigt over den
aabenbarede Religions Historie« et Skrift, der sammen
med hans Filosofi for Ulærde (1787), blev brugt ved Seminarieundervisningen.
Gud, hans Egenskaber, Eskatologien og navnlig Afsnittet om
Pligterne en langt udførligere Behandling i Lærebogen
end i Anmærkningerne. På den anden Side er Behandlingen
af den tredie Trosartikkel noget mindre udført i Lærebogen
end i Anmærkningerne, men der er i Lærebogen henvist til
Behandlingen af Emnet i Luthers Katekismus, samtidig med,
at der gives en kort Redegørelse for Indholdet af Luthers For
klaring til den tredie Trosartikkel (Lærebogen Kap. 5, § 6,
særlig Afsnit d). Læretypen og de gammeldags afrundede,
dogmatiske Formuleringer er ens i begge Bøger. Klart viser
det sig på følgende Punkter: 1) De ti Buds universelle Gyl
dighed, Anmærkn. S. 26, Lærebog Kap. 6, § 2, Anmærkn. 2)
Syndens Universalisme gennem Adams Fald, Anm. S. 30,
Lærebog Kap. 3, § 3 a. 3) Forløsning ved Kristus, som forener
guddommelig og menneskelig Natur, dannet af Helligånden
i Moders Liv og stedse virkende med begge Naturer, Anm. S.
43, Lærebog Kap. 4, § 3. 4) Gennem den uforskyldte Straf
lidelse har Kristus bragt Forsoning og Forløsning i Stand,
Anm. S. 46 og 48, Lærebog Kap. 4, § 7 c. 5) Behandlingen af
Dåb (Anm. 132 og Lærebog Kap. 7, § 2 b) og Nadver (Anm.
144 og Lærebog Kap. 7, § 2) er ganske ensartet. — At Bast
holms Medvirksomhed kun har strakt sig til det rent for
melle, fremgår også af Balles egne Udtalelser. Balles Katekis
musudgave havde formet Fremstillingen i Spørgsmål, og han
havde været tilbøjelig til at gennemføre det samme Princip
i Lærebogen. Det var imidlertid Bastholm, som fik ham fra
denne Plan, skønt han i sit oprindelige Manuskript havde til
føjet en Række Spørgsmål i Marginen ligesom i Katekismus
forklaringen. Bastholm havde i sin egen Lærebog fra 1785 ta
get Afstand fra denne Praksis og fik virkelig også Balle til
at gøre det. Balle anså det selv for en Forbedring og aner
kendte offentlig Bastholm som Ophavsmand dertil. Men dette
er også det eneste, Balle nævner om Bastholms Delagtighed,
om selve Læren taler han ikke et Ord. (»Men ved nærmere
Samtale med Hr. Doet. og Confessionarius B., som efter Aftale
i Skole-Commissionen havde den Godhed, at undersøge mit
Arbeide, blev jeg overbeviist om, at tankeløs Udenadslæsning
ligesaalidt kunde forhindres, naar Spørgsmaalene stode paa
Siden, som naar de fandtes anbragte over hver Læresætning
især.« Pligtanker 1793, 18). Balles Arbeide har altså dannet
Grundlaget. Bastholms har indskrænket sig til en Slags Gen
nemgang. Balle har været Redaktør og Udgiver, Bastholm
Konsulent. Med Hensyn til sit eget Lærebogsarbejde var Balle
naiv og optimistisk — (jvf. den malende Skildring af en Skolevisitats, Pligtanker 1793, 27 og Kh. S. 3. R., I, 646; 4. R., II,
638 f) — Bastholm derimod lavs.
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I Behandlingen af GI. Testamente går han forsigtigt
uden om Spørgsmålet om Mose Forfatterskab til de første
Kapitler i Genesis180), mon hævder bestemt hans Selvstæn
dighed med Hensyn til hans religiøse Forestillinger, som
den tyske Neologi vilde derivere fra ægyptisk Påvirk
ning191). Ved Behandlingen af Jesu Person falder al Væg
ten på, at han er Læreren, At han er Guds Søn eller For
soneren, nægter han ikke og kunde konsekvent heller ikke
nægte det, da han betoner Opstandelsen stærkt192), men
en nærmere Udredning deraf giver han ikke, da det vilde
føre ind på dogmatiske Formuleringer, der var ham imod.
Den fornuftmæssige Fortolkning finder vi i Behandlingen
af Pinseunderet, der forklares som en Lynild, der slog ned
i Templets Bygninger193). Under Behandlingen af Refor
mationen, hvor han gennemgår Luther med den største
Agtelse — modsat Calvin og hans Prædestinationslære194)
— kommer han også ind på Omtalen af de symbolske Bø
ger, som han anser for at være nødvendige for at skabe
Ro og Orden, men hvis Grundbegreber må være få og
sikre, d. v. s. de må indeholde alle de Lærdomme, ved
hvilke Mennesket kan blive dydigere og lyksaligere i denne
Verden og i don kommende196). Overfor Pietismen er han
forsigtig i sin Bedømmelse, men han udtaler dog, at hos
mange blev det praktiske, som Pietismen lagde Vægt på,
og som han indrømmer også er Hovedsagen i Religionen,
kun »til frugtesløse Gebærder«196). Sin egen Tid har han
desværre ikke behandlet, og når han er standset deroverfor, skyldes det sikkert Forsigtighedshensyn og Uvilje
mod at blive indblandet i nye Stridigheder.
Som Lærebog betragtet hører Skriftet til Tidens bedste.
Det indeholder et ikke ringe religionshistorisk Materiale,
aftegner en virkelig Baggrund for de bibelske Fortællin19Q) S. 2f.
191) S. 48. Således allerede Michaelis i Mosaisches Recht
I, 14, og grundigt udført i Jerusalems Betrachtungen II, 2.
1779, 756 ff.
192) S. 100.

193) S. 117.

1M) S. 226.
195) S. 220 (Noten).
196) S. 249.
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ger, indeholder en Del isagogiske Meddelelser om Evan
gelierne og afslutter med en, omend kortfattet, så dog liv
lig og anskuelig fortalt kirkehistorisk Oversigt. — Skriftets
Hovedbetydning er imidlertid den, at det klarere end no
get af de tidligere gør os det forståeligt, hvorledes Bast
holm efterhånden gled ud i Populærdeismens Standpunkt.
Dets Tankegang fortsættes direkte af Skriftet om Kristi
Hensigt (1793), der igen er en Forudsætning for at forstå
hans Behandling tre År senere af Samtidens Syn på Mid
lerne til at skaffe religiøs Oplysning. Som det er nævnt,
er hans Standpunkt endnu en klar Hævdelse af Opstandel
sen som Kristendommens Grundunder, og det Under,
hvorved Kristus netop adskiller sig fra almindelige Vis
domslærere som Sokrates og Seneca197). På dette Område
står han endnu på den evangelisk-apostolske Forkyndel
ses Grund. Men Tilnærmelsen til Deismen kommer frem
ved Relativeringen af Forskellen mellem den førkristelige
og den kristelige Åbenbaring. Formelt indrømmer han
vel, der er en Forskel; men denne er ikke af kvalitativ re
ligiøs Art. Når vi har et højere Begreb om Verdens Ska
ber end de gamle, skyldes det ikke den i Kristus bragte
historiske Åbenbaring, men vor forbedrede Naturbetragt
ning og vort nøjere Kendskab til »Verdens viisdomsfulde
Indretning og umaalelige Udstrækning«198). Åbenbarin
gen før og efter Kristus er i kvalitativ Forstand den sam
me. Kristus har som Læreren ikke indført nogen ny Reli
gion i Verden; han har renset den gamle mosaiske Reli
gion for dens Tåge af Skikke og ilde forståede Ceremonier,
som ganske vist dengang havde været nødvendige for et
Folk, som måtte have sanselige Ting for Øje199). Overfor
disse Skikke har han akkommoderet sig, men undermine
rede dem efterhånden og umærkeligt ved at åndeliggøre
Gudsforestillingen og Gudsdyrkelsen. Det specielt kriste
lige Åbenbaringsbegreb bliver gjort illusorisk ud fra den
Påstand, at Kristus genoptager og genindfører den oprin
delige mosaiske Religion, som i sig indeholdt den natur
lige Religions Grundsætninger. Men disse Grundsætnin197) S. 97.
198) S. 3.
199) S. 91.
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ger er Bastholm villig til at erklære for at være lig den
åbenbarede Religion, da de omboende Folkeslags forvir
rede Religion nøder os til at antage, at Gud selv har åben
baret disse Sandheder200).
Ud fra denne Betragtning var Vejen med Lethed banet
for, at den deistiske Opfattelse af Kristus som Genoprette
ren af den naturlige Religion kunde slå Rod indenfor
Kirken selv. Tilbage stod kun at fjerne de to Dogmer, som
endnu skilte den kirkelige Trosopfattelse fra den deistiske
Fornuftreligion. Det ene var at behandle Offerforestillin
gen — også anvendt på Kristi Gerning — som et tidshisto
risk jødisk Levn, og det andet at løse Forbindelsen mellem
Kristi Opstandelse og den kristelige Tro på Opstandelsen.
Dette finder Sted i de to nævnte Skrifter, henholdsvis fra
1793 og 1796.

§ 2. Oplysningens Kulmination.
(1790—1797).
Perioden er karakteriseret ved Indflydelse fra og Be
gejstring for den franske Revolution og dermed for poli
tisk og religiøst frisindede Ideer. Det var et almindeligt
Håb, at Revolutionen skulde bringe en Gyldenalder med
Frihed og Lighed, og det Håb blev i særlig Grad og udfra
virkelig ideelle Motiver båret frem af den akademiske
Ungdom1).
Men i Revolutionens Kølvand fulgte et almindeligt
Moralfrafald, allerede forberedt gennem det fra 70erne flo
rerende Klubliv, hvor navnlig Nordmænd havde taget
téte’n. I Begyndelsen havde man vel kun sat politiske og
almenkirkelige Problemer under Debat under Afsyngelsen
af Drikkeviser, hvis Omkvæd var en stadig Hyldest til
Kvinden, Glasset og en spidsborgerlig Eudaimonisme som
2<M>) S. 43.
*) Mynster: Meddelelser 83 f; jvf. H. N. Clausen: Erindrin
ger 41; Steffens: Was ich erlebte, I, 362; Molbech: Digteren
Schack Staffeldt 1851, 83 f.
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bærende Livsanskuelse. Men under stadig fransk Påvirk
ning blev Satiren broddet, og Spotten rettedes mod den
statslige og kirkelige Despotisme. Hvad der først var ble
vet drøftet i det private Livs Selskabelighed fandt snart
Vej til Offentligheden, både i Tale og på Tryk2). Medens
Oplysningen i sin hidtilværende tyske og danske Form
havde været absolut loyal overfor Kirke og Stat3), blev
Feltråbet nu et Krav om en fuldstændig Frihed, der kun
de rette sin Foragt mod Biblen, Kirken og Præsterne som
Repræsentanter for Hykleri, Dumhed og Despoti på det ån
delige Område4), og en Smiger for Republikken som den
eneste oplyste Statsform. Mange blev Deister samtidig
med, at de blev Modedemokrater. Gennem København som
Centrum for religiøs Indifferentisme, voksende Forlystel
sessyge og en Opløsning af Hjemmene, hvor Husvenner
trøstede Konerne, medens Mændene deltog i Klublivet5),
rakte Indflydelsen ud i en Række Provinsbyer6).
Disse Indflydelser formidledes gennem Pressemedde2) Ussing bevidner, at i 1786 var der ikke mange, der var
Modeateister (Kirkeforfatn., I, 464); de nye Strømninger skyl
des Revolutionen. Jvf. Holm: Den offentlige Mening 127, og
hans Historie, VI, 2, 144 f.
3) Målet var »den gode Kristen og den nyttige Borger«, Ny
gård: Fr. Sneedorf, 1893, 11. Revolutionsinteressen forenedes
i Begyndelsen fuldt ud med Loyalitet overfor Kongemagten,
hvad Kronprindsens Indtog i September 1790 tilfulde viste.
Et bestemt Skel mellem de konservative og de yngres stadigt
voksende Revolutionssympati dannede den franske Konges
Henrettelse 1793. Jvf. Holm: Den offentlige Mening 60, 70, og
hans Historie, VI, 1, 149; VI, 2, 121. Schwanenflugel: P. A.
Heiberg 223, 494. Nygård: Edv. Storms Levnedsløb i Nordisk
Månedsskrift for folk. og krist. Oplysn. 1878, 241 f. — Oehlenschlægers Ungdomserindringer v. Bobé 115; Rahbeks Erin
dringer, IV, 189.
4) F. Eks. Heibergs Laterna Magica Vise. (P. A. Heibergs
Udvalgte Skrifter. 1884, 610 f.). I 1796 skrev Fred. Mun
ter et anonymt Skrift: Tanker om den i Dagens Blade
herskende Tone. Det hedder deri: »Idel Deklamation mod
Despoter, Fyrster og Præster, idel Anprisning af Frihed,
Lighed og Fornuft-Religion, idel Contrast mellem Constitution
og Frihed, Christendom og Fornuft, idel Ordgyderi og ingen
Grunde. Ingensteds findes den stille fordomsfrie Undersøgel
ses rolige Gang« (9).
6) Kn. Bokkenheuser: Drejers Klub 1903, 147, 218 f; Rahbeks
Erindringer, I, 361; III, 22, 30.
6) Jvf. Blichers Skildring af Jacobinerklubben i Viborg i
»Fjorten Dage i Jylland«. Gamle og nye Noveller 1847, VII, og
H. Hansens Udgave af Blichers samlede Noveller 1905, I, 493.
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lelser, en Mængde fængende, agitationsprægede Pjecer7),
hvor Angrebene mod Præstestanden fra Struensees Tryk
kefrihedsperiode opkogtes i koncentreret Form8), og gen
nem en Række nye Tidsskrifter, som i Voltaires Ånd gen
tog Fragmentistens Angreb på den bibelske Overlevering,
og med den mest ætsende Hån behandlede Kirken, Me
nigheden og Sakramenterne. Under Pressefriheden fra
1790 havde disse Strømninger frit Spil. Deres Indhold var
vel den engelske Deismes Ideer, der havde fået nyt Liv,
men som de kom til os samtidig med den tyske Populær
filosofis Angreb, havde de ved at passere Frankrig fået de
res materialistiske Tendens. I Frankrig var de blevet
iklædt deres vittige og broddede Form, fremforalt under
Påvirkning af Voltaire. Med Lethed kunde de opfattes og
gentages, ikke blot af dem, der altid vil have let ved at
tilegne sig Karikaturen, men selv af det jævne, adstadige
Borgerskab, der nød de gode materielle Kår, der herskede
ned imod Århundredskiftet. De ungdommelige Urostiftere,
der blot var Eftersnakkere af de udenlandske Profeter,
nød Charmen ved at kunne optræde hensynsløst og dog
i en elegant og besnærende Form mod de Institutioner,
der tidligere, støttet af Love og Paragraffers Myndighed,
havde stået som ukrænkelige. Forståelsen af, hvad Autori
tet er, veg for en med Anarkiet beslægtet Individualitets
begejstring.

I Frankrig havde Oplysningen forberedt en ætsende
Sensualisme, som Revolutionen gennemførte. Gennem det
overfladiske, moralsk dekadente Salonliv fra c. 1750
sprængtes, navnlig i højere Kredse, det ægteskabelige Sam
livs Rammer for at give Plads for en uhørt sexuel Tøjles
løshed. Derved skabtes Parolen om Nydelse å tout prix, en
7) »Journaler og Pjecer er det eneste, der gaar. Literatur
haven ligner en Bondehave, der er mange Blomster i den, men
de fleste ligner Gaaseurter og Hundeøine«. Maj 1796. Iris og
Hebe 245. Kh. S. 3. R., I, 673. Gudes Optegnelser 120 f.
•) Angrebene varierede fra Beskyldningerne for Dovenskab
og Pengepugeri til Anklagen for Hykleri og Bedrageri. An
klagerne for Pengepugeri var tendentiøse. Balles Indberet
ning til Kancelliet om en Række Sognekalds Indtægter (8.
Marts 1792) viser, at Indtægterne varierede fra 400—800 Rdlr.,
hvorfra.der måtte trækkes Skatter og Afgifter. (Danske Kan
celli A. Fællesafd., II, 5. R. A.).
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Røst, der blev hørt og fulgt i de bredeste Lag. Forberedt
gennem den populært-journalistiske Spot blev den videre
ført ved en pornografisk Literatur og kunde endog finde
Tilhold i den jesuittiske Praksis9). Frankrigs største Skri
benter i det attende Århundrede: Montesquieu, Rousseau,
Voltaire og Diderot, prædikede alle Foragt for Kristen
dommen. For Montesquieu var den et yndefuldt Barn, for
Rousseau et Objekt for Fornøjelse, for Diderot en Kurtisan, men for Voltaire et absolut intet10). Af disse fire be
handlede Rousseau afgjort Kristendommen med den stør
ste Respekt. Han var på fransk Grund den første Roman
tiker, der åbnede for Følelsens ubegrænsede Ret og Evig
hedslivets Mystik som en Protest mod Forstandsrevolu
tionens Skorpe, om han end ikke ganske fik gjort sig fri
af Oplysningens Utilitarisme. Rousseau foragtede ikke
Kristendommen, men stod overfor den med en potenseret,
uklar Optagethed af dens Følelsesindhold og tilsidesatte
i sin Behandling af den dens historiske Indhold. Selv
om Bevægelsen i det traditionstro, gennemloyale Dan
mark, hvor faktisk kun P. A. Heiberg og M. G. Bruun stod
som de egentlige Repræsentanter for en urokkelig Revo
lutionsbegejstring, aldrig kom til at gå i den Dybde og
Bredde som i Udlandet, følte ikke blot de gamle konser
vative, men også den kirkelige Oplysnings Neologer den
alvorligste Fare for Kirkens og Kristendommens Fremtid
i Danmark.
I 1790 udgav Bastholm: »Philosophiske Breve over Ste
lens Tilstand efter Legemets Død«, hvortil han efter sin
Svigerfaders Opfordring i 1792 knyttede det i Indhold
nøje forbundne Skrift: »Jesus Christus, Udødelighedens
Lærer«.
Det første §krift, der tilkendegiver sig som et filosofisk
Skrift, viser ikke alene Oplysningens almindelige Sympati
med den tænkende Tvivler og Tidens almindelige Forsøg
på at løse den religiøse Tvivl ad intellektuel Vej, men fø
rer os direkte ind i Oplysningens Filosofi og dens Syn på
9) Eugen Dühm: Der Marquis de Sade und seine Zeit, 6. Opi.
1917; 64, 118, 177 f. Gran: Rousseau, I, 228 f, 252 f, 264 f.
10) Jvf. Dühm 87. Gran: Anf. S. II, 27, 96. Fred. Nielsen:
Kirkehistorie ved Ammundsen, II, 2, 146.
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Forholdet mellem den immanente og transcendente Ver
den.

Oplysningens Filosofi havde fra Leibniz’ Tid indtaget
en formidlende Stilling mellem den engelske Empirisme
og den franske Rationalisme. Medens den sidstnævnte
Retning fastslog, at al sand Viden havde sin Kilde i de
medfødte Ideer, viste Empirismen hen til Erfaringen. Leib
niz havde — i fuld Samklang med hans harmoniske Na
tur — forsøgt et mæglende Standpunkt, der blev ført vi
dere af Wolff. Men idet Leibniz skelnede mellem de geo
metriske, metafysiske eller evige Sandheder, som kun kun
de opfattes gennem den logiske Forstandserkendelse, og i
Forhold til hvilke den empiriske Bevidnelse er overflødig,
ja, i og for sig ude af Stand til at yde nogensomhelst Sik
kerhed, og på den anden Side de faktiske Sandheder, som
kun kunde erkendes gennem Erfaringen, anerkendte han
en dobbelt Kilde til den filosofiske Sandhedserkendelse.
Af Trekantens Begreb og Geometriens sidste Axiomer
fremgår det således, at Hypotenusens to Vinkler i en ret
vinklet Trekant tilsammen udgør en ret Vinkel; ialt udgør
Vinklerne i Trekanten tilsammen to Rette. Umuligheden
i det modsatte ligger klart for Dagen. Modsigelsens Grund
sætning bliver således i sidste Instans Princippet indenfor
den logiske Deduktion. At det regner i Dag er ligeledes en
Sandhed, men den lader sig ikke logisk begribe, og det
modsatte vil altid logisk kunne tænkes. Gennem denne
Problemstilling, hvor der ikke skete nogen Forsoning mel
lem det rationelle og empiriske Element, men hvor de
stod uformidlet overfor hinanden, havde Leibniz forberedt
Kants Løsning, når han anlagde Bedømmelsen af Erfa
ringserkendelsen efter Rationalismens Principper.
De to højeste Principper for al Sandhed blev altså på
den ene Side Modsigelsens Grundsætning for de evige
Sandheder, og den tilstrækkelige Grunds Princip for de
faktiske Sandheder, hvor vi kan blive stående ved en ren
kausal Erkendelse. Af største Vigtighed blev det, at også
Adskillelsen mellem den naturlige og åbenbarede Religion
fandt sin Plads indenfor dette Skema. Disse to førtes nem
lig henholdsvis tilbage til Forskellen mellem de nødven
dige og tilfældige Sandheder. Herved havde Leibniz klassi-
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ficeret den åbenbarede Religion med dens Dogmer som en
i Forhold til den naturlige Religion både i Tid og Kvalitet
sekundær Sidevækst. Dette svarede til hans interkonfes
sionelle Reunionsbestræbelser, under hvilke han søgte at
vise, at de såkaldte forskellige Lærdomme var af uvæsent
lig Karakter, idet man var enig om Hovedsagen.
Et af disse væsentligste Grundelementer, om hvilke
man var enig, var Læren om Sjælens Udødelighed. Tan
ken om Sjælen som en livskraftig Substans, hvis Kende
tegn er Uforgængelighed, viser tilbage til den elastiske
Metafysik. I »Phaidon« har Platon søgt at bevise Sjælens
Ejendommelighed som Enkeltvæsen ud fra dens Selvstæn
dighed og indre Enhed overfor Legemets sammensatte Or
ganisme. Som Enkeltsubstansen, res cogitans, den sidste
Årsag til al Bevægelse og selve Livsprincippet er den frem
stillet hos Descartes, hos hvem dens Ejendommelighed er
karakteriseret som bestående i Bevidsthedsfunktionerne.
Men medens Substansen for Spinoza var en rent logisk
Kategori, der i Stedet for Virkninger skulde besidde 'modi,
gjorde Leibniz Substansbegrebet til en virkende Kraft.
Denne blev af immateriel Art, således at dens rumlige
Form kun blev et ydre Udtryk for dens Virksomhed. I
Praksis vil dette sige, at Legemet er en virkende Kraft, og
dets Udstrækning hører med til denne Krafts fundamen
tale Virkninger. Substansen kaldes hos Leibniz Monaden,
den er — hvad Substansbegrebet i sig selv forlanger — en
i sig selv afsluttet Enhed, men bærer som Mikrokosme
en Del af Verden i sig11). Hver Monade er altså en Afspej
ling af Verden12), og dens Væsen består i at være en En
hed i Mangfoldigheden. Dens Virksomhed lægger sig for
Dagen i Forestillingen, således at Monaden bestemmes
som en forestillende Kraft. Den indbyrdes Forskel mellem
11) Wilh. Windelhand: Einleitung in die Philosophie.
1920, 90.
12) Sikkert med Rette gør Windelband opmærksom på
Leibniz’ harmoniske Natur, der her i Bestemmelsen af det
pluralistiske og individualistiske Moment i Monaden vil for
ene den mest fuldendte Form for Universalismen (Spinozismen) med den Side af Materialismen, der truede med at op
løse Verdensaltet i en Mængde indbyrdes uafhængige Punkter
(Geschichte der Philosophie, I, 477).
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Monaderne er givet med deres forskellige Evner til klart
og tydeligt at opfatte Universet. Lavest i Trinrækken står
sådanne, som kun har uklare, forvirrede Forestillinger
(Sanseforestillinger), højest de, der besidder klare og tyde
lige Forestillinger (den rene Tænken). Indenfor denne
Trinrække er der nu uendelig mange Forskelle, ja, der er
ikke to, der er hinanden ganske lig, men den højeste Af
slutning dannes af Urmonaden, hvis Fornuft kun har kla
re og tydelige Forestillinger, nemlig Guddommen, på én
Gang den fuldkomne Visdom og Godhed.
For vor Fremstilling er særlig i denne Forbindelse
Forholdet mellem Legeme og Sjæl meget vigtigt at præ
cisere. Legemets Urmonade er Sjælen. Den er udødelig, da
ingen Substans kan gå til Grunde. Efter Adskillelsen fra
Legemet ved Døden antog Leibniz, dog uden ret at kunne
bringe det i Samklang med sin øvrige Fremstilling, at
Sjælen iførte sig en højere Form af Legemlighed, en Tan
ke, der af Oplysningens kirkelige Teologer formelt er ble
vet sat lig med Tanken om Legemets Opstandelse, men
faktisk — som det blev påvist ved Behandlingen af Bast
holms fornuft- og skriftmæssige Fremstilling af de dødes
Opstandelse (1774) — støttede Tanken om Sjælens Udøde
lighed og er den stærkeste Apologi for, at Sjælen kan tæn
kes at besidde en aktiv og selvstændig Virksomhed efter
Legemets Død. Sit klassiske Udtryk har Fremstillingen af
Forholdet mellem Sjæl og Legeme fået i Tanken om den
såkaldte præstabilerede Harmoni mellem Monaderne. Der
er for Leibniz ingen kausal Sammenhæng mellem de Monader, hvoraf Legemet består, og Sjælens Monade; thi
den ene Monade kan ikke erfare noget af den anden. Monaden har ingen Vinduer. For en ydre Betragtning synes
det ganske vist, som om Sjælen hvert Øjeblik indvirkede
på Legemet og atter selv stod under Indflydelse af dette,
men dette skyldes i Virkeligheden kun den Omstændig
hed, at Sjælen i hvert Øjeblik må få en nøjagtig Forestil
ling om det, der fuldbyrder sig i Legemet. Han oplyser
Forholdet mellem Sjæl og Legeme ved Billedet af to paral
lelt gående Ure, hvis indbyrdes nøjagtige Gang enten kan
forklares ved det enes mekaniske Afhængighed af det an
det eller ved en Urmagers stadige Regulering eller ved, at
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de begge fra først af er indstillet ens og går ganske ens.
Denne sidste Forklaring udtrykker den præstabilerede
Harmoni og er postuleret ud fra Forestillingen om den
højeste Kunstner, der har skabt Tingene i en fuldkommen
indbyrdes Harmoni.
Resultatet heraf måtte for det første blive, at den fælles
Årsag for alle Monaderne, der — hvor mange de end var
— ved deres indre Lighed viste hen til, at de alle stamme
de fra samme skabende Kilde, den højeste Urmonade.
Og dernæst vilde den præstabilerede Harmoni kun
være mulig, hvis den mekaniske Sammenhæng herskede
uden Afbrydelse, det vil sige, Determinismen blev en
uundgåelig Nødvendighed. Det indrømmes også af Leibniz, men han forsonede Mekanismen med Teleologien ved
at postulere, at kun derved erkendtes Gud i sin Harmoni.
Maskinen virker vel med en ubønhørlig Nødvendighed,
men kun for at opfylde det guddommelige Formål13).
13) Den teleologiske Verdensproces, der havde den apologetisk-kirkelige Oplysnings hele Interesse, gjaldt ikke alene den
mekaniske Verden, men også Sjælen og dens Eksistens, og
var vel både fremsat af Boyle og Newton, men i den Form,
som Oplysningen optog, først gennemført af Leibniz. Hos
Leibniz er den mekaniske Kausalitet gennemført ved Siden af
en personlig Teleologi, således at begge forenes i en universal
Teleologi. Den Forudsætning, Leibniz er gået ud fra, og som
Oplysningen har tilegnet sig, er Troen på Muligheden af at
forene Naturprocessernes Formålstjenlighed, som man har
ment at kunne opleve og konstatere, med den upersonlige,
indifferente Naturkausalitet. Således er den nye objektivt
konstaterende og gennem Eksperimentet verificerede Natur
videnskab forenet med Troen på en Skabers Hensigter bag
Processerne. Oplysningen havde gennem Kausalloven erkendt
Verdens Uendelighed. Det enkelte Fænomen var Resultatet af
en uendelig Række kontinuerlige Årsager og selv Årsag til
en uendelig Række Virkninger. Hvad enten vi således ser
fremad eller tilbage, aner vi indenfor det tilsyneladende be
grænsede Område det endeløse. I religiøs Belysning gives der
Plads for en uendelig opadskridende Teleologi, fastsat ved Ud
viklingens Begyndelse af Skaberen og egentlig aldrig afslut
tet med Hensyn til Væsen og Indhold, da Udviklingen tænkes
fortsat i en transcendent Tilværelse. Her fører Sjælen som
Enkeltsubstans sit fortsatte, i Forvejen udviklingsbestemte
Liv, hvorom både Filosofi (d. v. s. Fornuft) og Åbenbaring er
enige, medens Legemet opløses og går over i nye kemiske For
bindelser, hvad Naturvidenskaben godtgør. (Hos Bastholm er
det udtrykt således, at den Dyd, der bor i Sjælen her, gør den
salig i det andet Liv. Den lastefulde kan end ikke af Herren
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Endelig knyttede Leibniz nøje til Fremstillingen af den
præstabilerede Harmoni Tanken om Monadens ubevidste
Forestillingsvirksomhed. Ideelt set skulde Monaden i hvert
Øjeblik opfatte det ganske Univers. Men dette var ikke Til
fældet med den menneskelige Monade, som kun formåede
at opfatte et ringe Udsnit af Universet, og et endnu mindre
Udsnit kunde naturligvis opfattes af de laveste Monader.
Da den præstabilerede Harmoni derfor faktisk blev opgi
vet i Wolffs System, faldt også denne Idé om Monadens
ubevidste Forestillingsvirksomhed til Jorden. Den var al
lerede blevet bekæmpet i Lockes Empirisme og blev fuld
stændig skudt til Side i Oplysningens Postulat om, at Ån
den indeholdt netop det i sig, som var nødvendigt for dens
Viden. I Wolffs Reproduktion af Leibniz’ Monadelære er
denne blevet afsvækket på en ejendommelig Måde. Hos
Wolff blev nu kun Sjælen opfattet som en forestillende
Kraft14), medens de materielle Substanser blev en Mellem
ting mellem Atomer og Monader; Legemet som Helhed
blev opfattet som en Række materielle Substanser, der ved
Sjælens Adskillelse fra Legemet opløses og går over i nye
kemiske Forbindelser, medens Sjælen frigøres. Men her
med er det klart, at i samme Øjeblik, som der gives andre
selv gøres salig; en Himmel kan ikke gøre ham salig; Dyden
alene er en hel Himmel. Ånd. Taler 1777, 147. Og stds. S. 168:
Idet vore Legemer i Opstandelsen renses fra den jordiske Ma
terie, så renses de også fra de uordentlige Bevægelser, fra de
syndige Drifter, der gør os Dyden så vanskelig; nu går vi
ubesværet frem fra Dyd til Dyd, fra den ene Grad af Fuld
kommenhed til den anden). Empirisk søger man at godtgøre
Teleologien indenfor Verdensløbet, hvad der er en Opgave for
Fornuften, og forsåvidt dette lykkes, støttes det ved en Hen
visning til Gudsbegrebet, der indbefatter Godheden og Vis
dommen. Den første Egenskab har i denne den bedst mulige
af alle Verdener skabt og vil fremdeles skabe de bedst mulige
Kår for Mennesket, og den anden Egenskab, Visdommen, er
det Kriterium for Teleologien, der kan påvises helt ud i de
yderste Enkeltheder. Antinomien mellem den postulerede
bedste Verden og den empirisk mangelfulde Verden, i kriste
lig Forstand den syndige Verden blev for stærk til, at den
første i Længden kunde hævdes. Den sidste, der havde Reali
tetens Overvægt frem for den ideelle, måtte sejre, såsnart Bi
belordet i historisk Forstand kom til sin Ret igen.
14) Jvf. det for Tiden anskuelige Billede, at Sjælen er for
Legemet, hvad Styrmanden er for Skibet (Reimarus: Die vor
nehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion. 1772, 491).

304

Eudaimonismen i Etikken.

Substanser end de forestillende, må harmonia præstabilita i Leibniz’ Forstand være ophævet. Tanken er dog beva
ret hos Wolff, men modificeret og indskrænket således
som vi træffer den i hele Oplysningens Literatur, at Har
monien gælder Legemets almindelige Helbredsforhold til
Sjælen, altså det kollektivt materielle Liv overfor det kol
lektivt immaterielle. Determinismen er stadig postuleret,
idet Viljen tænkes bestemt ved Forestillingsindholdet.
Herved bliver såvel hele Tænkningen som det udadvendte
aktive Liv sigtet gennem en ren rationel Bedømmelse, og
hermed bliver der tillige i al homiletisk og opbyggelig
Forkyndelse Jordbund for en eudaimonistisk Etik, der
kunde begrunde det tilkommende Livs Lyksalighed efter
det nærværendes Standard. Først da kan man handle, når
Handlingens Motiv og Indhold kan bestå for de fornuftige
Princippers Domstol, men da vil Handlingens lykkelige
Konsekvenser også række ind i Evigheden. Den gode
Handling er den, som kan bestå og retfærdiggøre sig over
for Fornuftens Domstol. Det er tidligere blevet påvist, hvor
: snævert Wolff knyttede Åbenbaring og Fornuft sammen
til en Enhed, og i hvor forskellige Retninger denne Kom
bination kunde give Impulser16). — Leibniz’ Teleologi er
vel bevaret hos Wolff, men som en antropologisk Teleo
logi, der er sænket ned på et langt lavere Plan, end Tilfæl
det var hos Leibniz. Hos Wolff var det som en Tvangs
forestilling at ville bevise alt logisk og kun lade det, der
kunde bevises, have Gyldighed. Derfor kunde det religiøse
og moralske Forhold drives ud i en pedantisk Smålighed,
hvori al Teleologi demonstreredes og opløstes i en for os
filistrøs og latterlig Eudaimonisme16).
10) Windelband: Geschichte, I, 527; jvf. Ammundsen: Søren
Kierkegårds Ungdom, 1912, 18 f.
16) Fr. Nielsen: Kirkehistorie, II, 2 ved Ammundsen 213,
240. — »Wenn bey uns ein beständiger Tag wäre, so würden
wir die Welt sehr klein halten, und meynen, dass sie bloss
aus Sonne, Mond und Erde bestünde. Wir haben es also der
Nacht und Finstemiss, die mit dem Tage wechselt, zu danken,
dass wir die Welt, in ihrer Grösse und Mannigfaltigkeit besser
kennen«. Reimarus, anf Skrift, 176. På samme Måde demon
strerer han Teleologien i det enkelte: Øret har vi fået til at
høre med, Munden til at spise og tale med (221), ved at trænge
ind i Naturens indre Indretning og i de enkelte Deles Funk-
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Mange forskellige Udformninger af og Begrundelser
for Sjælens Udødelighed er i Tidernes Løb blevet frem
sat, og det er intet Under, at Tanken påny er blevet op
taget med en særlig Energi af Oplysningstiden med dens
intense og universelle Menneökeinteresse. Thi Demonstra
tionen af denne Idé vil til alle Tider vise den metafysiske
Trang til selvstændigt at sikre den menneskelige Per
sonlighed en logisk fattelig Eksistens ud over Sansever
denen.
De filosofiske Breve om Sjælens Udødelighed viser på
en enestående Måde den danske Oplysnings absolutte Af
hængighed af den tyske Oplysningsfilosofis logiske De
monstrationer af Forholdet mellem Natur og Åbenbaring,
Legeme og Sjæl. Men det må dog tillige fremhæves —
hvad der også fremgår af Sammenligningen mellem de
tyske filosofiske Principper og Bastholms Udførelse — at
den ensidige wolffiske Logik, der på tysk Grund beher
skede alle Udviklinger, ikke har været så absolut enerå
dende på dansk Grund. Hos os blev den et Andenhånds
fænomen, der blev adskilligt afsvalet for sin Mani for kun
at lade Tilværelsen bestå af Mekanik og Logik. I den dan
ske Oplysning har foruden Tanken også »Hjertet« (Følel
sen) sat sit Spor i Udviklingen. Dette skyldes hovedsagelig
den Omstændighed, at Oplysningen kun i så ringe Grad
hos os blev fremstillet og demonstreret som et teoretisk
logisk System, men langt mere blev praktisk anvendt i den
homiletiske — såvel mundtlige som trykte — Literatur,
som vel vilde oplyse, men tillige dog også opbygge og
trøste.
Bastholm har for at demonstrere Sjælens Udødelighed
valgt Brevstilen, som det 18. Århundrede — både hvad
Form og Indhold angår — tilfulde mestrede. Fremfor en
teoretisk docerende Fremstilling havde denne det store
Fortrin, at den kunde belyse Emnet fra alle Sider, at Stilen
blev holdt levende og virkede underholdende, og at Apologetikken ved Gendrivelsen af Modstanderne syntes mere
sikker, grundfæstet og alsidig.
tioner, ved at betragte Jordens Beskaffenhed og Himmellege
merne erkender vi den guddommelige Visdoms fuldt gennem
førte Plan (265, 580 f).
20
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Situationen er den, at en ængstet og tvivlende Sjæl øn
sker Vished med Hensyn til Sjælens Udødelighed, da.
Mangelen af denne er ham gyselig. Bastholms Demonstra
tioner er logiske og forstandsargumenterende; Brevene —
hvoraf Bastholms egne Fremstillinger udgør de ti af Bo
gens en og tyve — er filosofiske og udvikler altså intet
med særligt Hensyn til Åbenbaringen, men vil vise, hvor
ledes man ud fra en blot Forstandsovervejelse kan argu
mentere for Sjælens Udødelighed. Hans Bevisførelse for
løber i følgende Overvejelser:
1) Den universelle Udødelighedstanke, der har eksiste
ret hos alle Slægter og til alle Tider, må være grundet i
Sandheden, det vil sige, vise hen til en Realitet17). Thi
hvorledes skulde den være kommet ind i Verden? Af Øn
sket kan den ikke være skabt, da Tanken og Kundskaben
går forud for Ønsket. Vi kan kun slutte, at Udødeligheds
tanken er nedlagt som en Naturdrift i den menneskelige
Sjæl af Skaberen18), men samtidig må vi også vide, at den
ne Drift ikke er rettet mod noget uopnåeligt eller umuligt,
thi dels ser vi, at Skaberens Visdom har maget det således,
at der ikke i den skabte Verden gives nogen Drift, uden at
der dertil svarer et Mål, der skal opnås, og dels må vi på
dette særlige Område — ud fra Tanken om Gud som Kær
lighed og Visdom — slutte, at Skaberen ikke kunde an
lægge en Udødelighedsdrift i Mennesket, hvis han ikke og
så vilde tilfredsstille den.
2) Sjælen er forskellig fra Legemet; Bevidsthedsproces
serne føres tilbage til en Evne, hvis Sæde er Hjernen10),
men som ikke er identisk med Hjernen selv. Tænkekraften
er knyttet til Hjernen, men residerer ikke i hver Hjernepartikel, da der da måtte være lige så mange Sjæle, som
der er Hjernepartikler, hvad der er utænkeligt. Vi må alt
så tænke os, at der i Hjernen er én Partikel, der virker på
Hjernens øvrige Dele, og dermed antager vi et Væsen i
Hjernen, en Sjæl, som er forskellig fra Hjernen, idet den
ejer en Kraft, som er nægtet Hjernen20). Kun herved er
17)
18)
10)
2<>)

S.
S.
S.
S.

7.
14, 66.
26.
29.
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der givet en Forudsætning for Friheden i vore Handlin
ger, da frie Handlinger ikke kan være en Virkning af Hjer
nens Organisation; selv den bedst organiserede Hjerne
vil altid blive en Slags Maskine. At Sjælen må være kva
litetsforskellig fra Hjernen må anses for givet ud fra føl
gende to Overvejelser: a) hvis Sjælen var Materie som
Hjernen, måtte den, hvor fin og subtil den end var, gå til
Grunde sammen med Hjernen; b) Tænkekraften kan ikke
forklares af Materien; thi Materiens Forandring sker ved
Bevægelse, men Tænkekraft kan ikke udledes af Bevægel
sen. At bevæges og at tænke er to forskellige Ting21). Kon
klusionen må da blive, at Sjælen må være et immaterielt
og udeleligt Væsen22).
3) Hvis Sjælen er væsensforskellig fra Legemet, kan
Sjælen eksistere efter Legemets Død, da den består for sig
selv og har selvstændig Tænkekraft og Virksomhed. Le
gemet er derfor nærmest at betragte som Sjælens Fængsel.
Men da Sjælens Virksomhed er snævert forbundet med
Legemlighedens Begreb og Virksomhed, kan vi tænke os,
at Sjælen virker ved et Organ, et fint organiseret Legeme,
som er blevet til sammen med Sjælen, som følger Sjælen
ud af dette grovere Legeme, og som altså er et Mellemvæ
sen mellem Sjælens immaterielle og Legemets grovere,
materielle Væsen. Dette immaterielle Legemes Opgave er
at være Forbindelsesleddet mellem Sjælen og det ydre Le
gemes gensidige Virkninger23).
4) I Menneskesjælen opdager vi Skaberens Hensigt24).
Menneskesjælen står langt over Dyresjælen; thi medens
denne sidste lader sig lede af sanselige Drifter og Naturinstinkter, er Menneskesjælens Valg og Handlen bestemt
af Forestillinger om godt og ondt, af Fornuft og Overlæg,
og hvad den undersøger, er Sammenhængen mellem År
sag og Virkning25). Menneskesjælen har overfor Naturen
21) »Man antage den subtileste Ild; af dens Partiklers Be
vægelse kan jeg ligesaa lidet udlede en Tanke, som af en
Sanddynge, der ved Vinden bringes i Hvirvler«, 33 f.
22) S. 34.
23) S. 46 f.
2*) S. 54.
25) Tanken om Sjælens Udødelighed førte den Vanskelig
hed med sig, at så måtte Dyrene også have en udødelig Sjæl.
20*
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en dybt gennemtrængende og beherskende Evne. Dens
Teknik omspænder og båndlægger ikke alene Jordens
Kræfter, men hele Universet, ja — den svinger sig op til
den usynlige Guddom, hvis Spor den finder overalt, og
den udvider Tanken om sin Tilværelse med Tanken om
Evigheden20). Skulde denne Sjæl, der er udstyret med så
danne Evner, kun være skabt for dette Liv alene? Det er
ligeså umuligt at tænke sig som den Tanke, at de lavt
stående Folkeslags Sjæle aldrig skulde komme til en højere
Udvikling i et hinsides Liv27). Sjælen er i sig selv anlagt på
Fuldkommenhed; da denne Drift er nedlagt af Skaberen
og dog aldrig fuldt opfyldes her, må den kunne nås i et
andet Liv. Det samme Problem møder os, når vi ser den
dydige ulyksalig og den lastefulde lyksalig. Fornuften
siger mig, at det må være Skaberens Plan, at den dydige
ikke skal være ulyksalig, og Erfaring lærer mig, at han
ofte er det. Her ligger altså Fornuft og Erfaring i Strid
med hinanden, og Striden kan kun løses ved en Henvis
ning til en kommende Verden, hvor Forskellen mellem
Dyd og Lyksalighed er udjævnet
Hermed er den egentlige Bevisførelse til Ende, og Tviv
leren føler sig glad og overbevist om Sjælens Udødelighed.
Men tillige er hans Spørgelyst blevet vakt, og da han øn
sker at få Svar på nogle Spørgsmål om Sjælens Eksistens-

Og dog var det i Kraft af Sjælen, at Menneskene skulde hæve
sig over Dyrene. »Saa stor er Sielens Værdi i sig selv, af den
alene laaner vort Legeme sin Værd, uden den skulde vi have
været de ulykkeligste og foragteligste af alle Skabninger; vi
skulde have havt Aarsag til at misunde Bien sin Braad,
Ulven sin Pels, Fuglen sine Vinger, Fisken sine Finner«. (Ånd.
Taler 1777, 97). Her er Vanskeligheden løst på den Måde, at
Dyrenes Udødelighed er sat i en lavere Klasse end den menne
skelige Udødelighed og egentlig ikke vurderet som Udødelig
hed i absolut Forstand. På lignende Måde i Ånd. Taler 1777,
443: Næppe tør jeg nægte de ufomuftige Dyrs Siele en Slags
Udødelighed; dog Udødelighed vil jeg ikke kalde det; en
Slags Tilværelse efter dette Liv tør jeg næppe nægte dem, og
hvorledes kan man da tvivle om de fornuftiges?
26) »......... og, min Ven! Verdner skulle blive ved, men
Menneskesiele skulde forgaae! Hvilken en Tanke, kan De
tænke den?« (S. 59).
27) »Naar der ikke var et Liv efter dette, var Mennesket
da ikke en Satire over den hele Skabning, en Satire, som
Skaberen havde gjort over sig selv?« (S. 62).
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forhold efter Legemets Død, udvikler Bastholm nærmere
sine Anskuelser om dette Punkt.
Det første Spørgsmål går ud på, om Sjælen straks efter
Døden skilles fra Legemet og fortsætter sin Eksistens —
eller om den ligger i Dvale28). Bastholms Svar er som i
Disputatsen om Sjælesøvnen (1762 f), at Sjælen skilles fra
Legemet, når dettes Funktioner ganske er ophørt. Og da
Sjælen af Skaberen har fået en uendelig Drift til at stige i
Fuldkommenhed, vilde denne Hensigt fra Skaberens Side
ikke opnås, hvis der var Tale om Sjælesøvn. Thi en så
dan vilde betyde Stagnation og dermed Tilbagegang i
Sjælens Evner, hvad der er det samme, som vilde den
krydse Skaberens Hensigt, at vokse en evig Vækst. Sjæ
lens Natur viser, at den er bestemt til at stige i Fuldkom
menhed. Derfor kan den ikke nedsynke i Slummer og
Uvirksomhed. Når dens evige Vækst har været Skaberens
Hensigt, må han også have forsynet den med Midler til
denne Vækst. »Viisdommens Hensigter kunne ikke tilintetgøres; og Hensigter uden Midler er ikke Viisdom«29).
Dernæst spørger den imaginære Tvivler, om man må
tænke sig, at Sjælen ved Adskillelsen fra Legemet ganske
mister Erindringen om det forbigangne. Bevarer Sjælen
også Erindringen om de mange Ting, som i det nærvæ
rende Liv forekommer os så ubetydelige, at det næppe er
Umagen værd at erindre dem? Og hvorledes går det med
de mange Ting, som er af den Beskaffenhed, at det var en
Lykke at kunne glemme dem? Forfatteren svarer, at der
i og for sig intet er, der er ubetydeligt. Alt — både det til
syneladende mindste og største — får sin Betydning ved at
være Led i en uendelig Kæde af Årsager og Virkninger;
således står også det nærværende Liv i en umiddelbar kon
tinuerlig Forbindelse med det kommende, hvad Sjælens
Lykke eller Ulykke angår. For den onde vilde det være en
Lykke, hvis Sjælen ved sin Udgang af Livet mistede Erin
dringen om de tidligere lastefulde Handlinger; men hvis
den onde skulde miste denne Erindring, måtte den gode
også miste Erindringen om de gode Handlinger30). Vel må
28) S. 84.
20) S. 92.
3Q) S. 95.
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det indrømmes, at Sjælen kan forstyrres i sin Lyksalighed,
når den erindrer sine forrige Afvigelser, og dette i samme
Grad som de har været forsætlige, ondskabsfulde og
skæbnesvangre for andre. Dette er kun retfærdigt, og en
formindsket Lyksalighed, der skyldes en tidligere begået
lastefuld Handling, er kun en naturlig Konsekvens, men
samtidig et alvorligt Memento for det etiske Liv. Det er
ganske vist muligt — om end ikke beviseligt — at Erin
dringen om tidligere lastefulde Handlinger for den gode
Sjæl lidt efter lidt kan fordunkles og rykkes i Baggrun
den31). Men som en Hovedsætning gælder det, at Sjælen
tager Erindringen fra dette Livs Hændelser med sig over
i det kommende. Vi ved fra Livet her, at Forestillinger og
Erindringer kan synes glemt og dog pludselig en Dag
dukke op påny; de var altså i Virkeligheden ikke glemt,
men var blot rykket i Baggrunden under en Mængde nye
Forestillinger. Og da Erindringen er en Sjælsevne, har vi
ingen fornuftig Grund til at tro, at den i det kommende
Liv skulde miste Erindringen om det svundne32).
Da Bastholms tænkte Korrespondent nu erklærer sig til
freds med denne Løsning, ønsker han dog fremdeles at
vide, om Sjælen i det kommende Liv uden at forstyrres i
sin Ro og Lyksalighed kan have en Viden om sine efter
ladte Venners Tilstand i dette Liv. I Spørgsmålet er ind
befattet, at disse Venner har lidt en grum Skæbne, at de
enten er udsvævende eller i al Almindelighed ulykke
lige.
Bastholms Svar går ud fra Begrebet Ven. Han mener,
at han kender Brevskriveren så godt, at han ikke i egent
lig Forstand har Venner, som fører et udsvævende Liv.
Thi til Venskab hører Harmoni, og han kan ikke føle sig
i universel Harmoni med lastefulde. Et er at kende så
danne Mennesker — et andet at være venskabeligt forbun
det med dem. Og da den spørgende altså ikke står i Ven
skabsforhold til de lastefulde, kan han gå roligt ud af Ver
den og behøver ikke at ængstes for, at han i det kommende
Liv skulde foruroliges af deres Skæbne33). Men han be31) S. 102.
32) S. 110.
33) S. 118.
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høver heller ikke at frygte for, at de gode Venners jordiske
Lidelse i al Almindelighed skal forstyrre ham i Evigheden;
thi disse Lidelser står under Forsynets Styrelse og sigter
mod Lyksalighedens Fuldkommengørelse. Lidelsen vil alt
så ikke forurolige, men kun glæde den hedengangne. Og
engang, når disse gode Venner selv er døde, vil et fuld
komment Samfund i Glæde og Genkendelse af dem op
nås; thi vi slutter fra den Glæde, vi føler ved at samles her
med vore Venner efter en Adskillelse til den, vi vil erfare
dér. Når Skaberen vil give os denne Glæde her på Jorden,
må vi også tro, at han vil skænke os den som en Tilvækst
til vor Lyksalighed på den anden Side Graven. Men fordi
nu Sjælen ved at kende sine salige Venner bliver lykke
lig, følger ikke deraf, at den bliver ulykkelig ved at kende
de usalige; thi der kan intet Venskab være mellem den
gode og den onde, mellem den dydige og lastefulde Sjæl3*).
Da Forfatteren endelig fremsætter den Tanke, at de afdøde
kan virke som en Slags Skytsengle for de efterlevende, vil
hans Modpart vide, om de salige Sjæle da endnu opholder
sig på denne Klode35).
Bastholm svarer, at Tanken om en Himmel hinsides
Stjernerne er et Produkt af en Indbildning og beror på et
forældet Verdensbillede. Ethvert System i det uendelige
Univers beholder de Væsener, der er skabt til dets Fuld
kommenhed, og således opholder de afdøde sig ved Jor
den, da de der er Guddommen ligeså nær som et hvilket
som helst andet Sted. Disse ophøjede Ånder er beskæftiget
med at opsøge Skabningens Undere i Naturen, og jo mere
Kendskab de får hertil, desto mere forøges deres Lyksalig
hed. Og denne Forøgelse kan aldrig standse; den er uende
lig, ligesom Skabningen selv er uendelig36).
Heroverfor indvender Brevskriveren, at der må ind
træde en Forringelse i Sjælens Lyksalighed, både, når de
ser de mange mod Skaberens Hensigt stridende Uorde
ner, som daglig begåes på denne Klode, og ved at gode
og onde, salige og usalige Sjæle blandes sammen37).
34) S. 127.
35) S. 132.
36) S. 137.
37) S. 139 f.
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Indvendingen besvarer Bastholm med Leibniz’ Pro
gram. Hvad der synes at være Uorden er alligevel i egent
lig Forstand ikke Uorden; thi de tilsyneladende Uordener
tjener til en større Orden i Helheden. »Disse Dissonancer
i det Enkelte udgiøre maaske Velklangen i det Hele«38).
Med Hensyn til den anden Tvivl, hvorvidt Lyksaligheden
forringes for de salige ved Sammenblandingen af de gode
og onde, må Svaret blive, at fordi de alle er i den samme
Verden, behøver de ikke at være i Samfund med hinanden.
Synet af de ulyksalige må snarere forhøje de saliges Lykke;
»ved Synet af den Syges Smerter lærer man først at sætte
Prns paa Sundheds Fordele«39). Forskellen på Salighed og
Ulyksalighed beror altså ikke på et forskelligt Opholds
sted, men Sjælens Tilstand er en Følge af dens egen Natur,
en Konsekvens af dens tidligere Tænke- og Handlemåde.
Enhver Sjæl har sin Himmel og sit Helvede i sig selv, og
ligeså talrige de forskellige Grader i Salighed og Usalighed
er her, ligeså talrige vil de bliver dér49).
Det sidste Spørgsmål, Brevskriveren stiller, er, om de
usaliges Pine må tænkes evig, således at enkelte Fejltrin
skal afbødes i Evigheden. Dette vil nemlig efter det fore
gående være den naturlige Følge af få Øjeblikkes Afvigel
ser.
Bastholm indrømmer, at Spørgsmålet er uhyre vanske
ligt at besvare. Fornuften kan intet afgøre med Vished.
En Ophævelse af de ondes Pine forudsætter, at de kan for
bedre sig, og at deres onde Drifter kan udryddes. Men
derom ved vi intet som helst med Vished. »En lastefuld
Siel kan en hel Himmel ikke lyksaliggiøre«41).
Delt store og meget forsigtige Måske, Forfatteren stand
ser ved som Svar på Spørgsmålet om Apokatastasislærens
Mulighed, og hvor Ønsket om dens Virkelighed er større
end Sandsynligheden42), er ikke begrænset af det Bibel
standpunkt, han selv tidligere havde indtaget i dette
38) S. 141.
30) S. 143.
«») S. 147 f.
«) S. 152.
42) Ganske det samme Standpunkt er hævdet i Ånd. Taler
1777, 449—450.
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Spørgsmål og delt med den yngre konservative Supranatu
ralisme, men er dels ligesom hos Holberg bestemt af etisk
fornuftmaessige Overvejelser om det kausalt nødvendige
Forhold mellem Overtrædelse og Straf, og dels ved den
allerede tidligere af Leibniz nævnte Løsning, at det en
kelte Fejltrin kan indgå som et Plus i Helhedens Harmoni.
Men hvor villig han ellers har været til i apologetisk
Interesse at gøre Indrømmelser i frisindet Retning på Dog
mets Område, er hans Tøven overfor at gå med til Apokatastasislæren et bestemt Udtryk for Oplysningens Anerken
delse af den store Alvor i Sammenhængen mellem Synd
og Skyld og ligger dermed i Flugt med Tidens almindelige
Respekt for det etiske Liv.
Hermed er »Brevvekslingen« afsluttet. Ben fremmede
er overbevist, og Forfatteren har nået sit Mål. Han gør et
dybt Kompliment for sig selv og føler sig som den, der —
foruden her — også i Evigheden skal få en ny Tilvækst
i sin Lyksalighed ved den Sjælsberoligelse, han med sin
fortræffelige og selvbevidste, apologetiske Filosofi har
skabt43).
I det af Samtiden gunstigt modtagne Skrift om Kristus
som Udødelighedens Lærer44) fortsatte han Tankegangen
og forhøjede ud fra Åbenbaringen den tidligere Sandsyn
lighed for Udødelighedens Virkelighed til uomstødelig Vis
hed. Hvad Moses Mendelssohn i »Phædon« havde frem
holdt af Udødelighedens Glæder på græsk Baggrund, men
med tydelig Indflydelse fra Gartesius-Leibniz’ Filosofi,
vilde Bastholm fremstille i kristelig Belysning45). I sin Be
skrivelse af Jesus som Læreren, hvis Lære mere og mere
skal blive antagelig for den menneskelige Forstand, står
han utvivlsomt Lessings Tanke nær om den rene Fornuft43) »O, min Ven! hvor glade ere disse Udsigter, og disse
Udsigter skylder jeg Dem; endog i Evigheden skal jeg takke
Dem for disse frydefulde Udsigter, som De hemeden haver
aabnet mig, og den Roelighed, den Friemodighed, den Stand
haftighed, De ved disse Udsigter haver skienket min Siel, skal
for Dem blive en ny Tilvæxt i Deres Lysalighed« (S. 160).
44) Arbejdet pristes som en herlig Undersøgelse, et fortræf
feligt Skrift i ædel Stil i Iris 1793, I, 212 f. »Alt med Fliid og
grundigen udført, værdigt den yndede Forfatter, hvis Navn det
bærer«, Krit. og Antikrit. Sept. 1793, 209 f.
45) Medelssohns Skrifter, II, 97 ff.
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sandhed, som umiddelbart godtgør sin Sandhed for den
menneskelige Intelligens uden Underets Hjælp46). Dette
er ikke ensbetydende med en Bortforklaring af Underet,
som netop stadig anerkendes og koncentreres i Opstandel
sen som »det største og høitideligste af alle Undere«47), men
er i hans Udvikling det største Udtryk for hans Håb om
den kristne Læres Perfektibilitet.
Skriftet om Kristus som Udødelighedens Lærer er alt
så, hvad Tankegangen angår, nøje forbundet med de filo
sofiske Breve. Ud fra Brevene havde han kunnet slå fast,
at Fornuften lærte Sjælens Udødelighed. Ganske vist
måtte det indrømmes, at man ikke ud fra Fornuften kunde
nå til en fuldkommen matematisk Vished. Men netop af
den Grund kunde der fremføres Tvivl, som — hvor ringe
den end var i sig selv — dog var stærk nok til at forstyrre
den for Mennesket i dette Anliggende så vigtige Tryg
hed48).
Ligesom han i sit Skrift fra 1784 om den naturlige Re
ligion hos de hedenske Filosoffer havde vist, hvor umuligt
det er for den enkeltes Fornuft, der raver fra det ene Mørke
til det andet, at nå en klar Erkendelse af det guddomme
lige Væsens Forhold til Mennesket og dettes Skæbne efter
Døden, således gentager han det her, at hvis Mennesket
:skal nå til en absolut Vished om et Liv efter dette, må
»en guddommelig Bekiendtgiørelse herom« være »aldeles
nødvendig«49). Jøderne har — ligesom de øvrige gamle
Folkeslag — kun kunnet famle sig frem, men har dog anet
den kommende, hvad Esaias Profeti Kapitel 9, 1—7 er et
uimodsigeligt Vidnesbyrd om. Ligesom i sit oversatte Ud
valg af det gamle Testamente forstår han Stedet direkte
messiansk56), men i Stedet for den almindelige Oversæt
telse »Evigheds Fader«, gengav han Stedet ved »Evigheds
Lærer«, således forstået, at det skulde »være en af Messiæ
46) S. 134.
47) S. 149.
48) »De Grunde, som føres mod denne Lærdom, forholde sig
maaskee til de Grunde, som føres for samme, ikkun som Een
.til Hundrede« (S. 3).
4®) S. 7, 9, 19.
50) Udvalgte Stykker af det gamle Test. S. 311.
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^tore Fortjenester, at han skulde lære Evighed, vort Væsens
Varighed giennem Evigheder, vor Udødelighed«51).
Hans Kristologi er ret farveløs. Kristus er den Person,
Gud har udvalgt og sendt for at lære Menneskene deres
Udødelighed52).
Har Kristus da overhovedet levet? Det er det Spørgs
mål, han straks opkaster. Og med hele Tidens rastløse,
apologetiske Iver søger han at bevise dette. Han benytter
her det kendte Sted hos Josephus, hvor denne skildrer
Jesus som den vise Mand, Undergøreren og Læreren, der
drager både Jøder og Grækere til sig, og som er Kristus,
der på den tredie Dag er opstået og har vist sig for sine
Disciple53). Bastholm anser Stedet — som af alle For
skere nu er anerkendt for at være interpoleret — for at være
historisk troværdigt; han anfører Messiasudsagn fra Talmud54), fra Tertullian55) og fra Pilatusakterne, som han
mener, der dog ligger en ægte Kerne til Grund for50).
Evangelisternes Vidnesbyrd er troværdige og samtidige
Vidners Fremstillinger, som er bevidnet gennem Kirkefædre som Papias, Justin Martyr, Irenæus, Polykarp og
Origenes57). Og et Kriterium for Sandheden af, hvad
Evangelisterne har berettet, har vi i selve deres Gengivelse
af Jesu Evangelium, hvis Indhold ganske stred mod deres
forrige Nationalfordomme som Jøder. Når nu man ved,
hvor hårdnakket Mennesker holder fast ved deres religiøse
Anskuelser, og jo mere, desto enfoldigere de er — og Evan
gelisterne hørte netop til den enfoldige Almue — så må
man tro, at de selv har været fuldt overbevist om Jesu
Læres Sandhed. De har altså prøvet og gennemsøgt alt så51) S. 17.
®2) S. 19, ligeså S. 73. S. 118: en Lærer, udsendt fra Gud,
for hvis Udsendelse hans Undergerninger og Opstandelse er
Bevis, S. 127.
6S) Josephus Antiq. Jud. liber 18. Cap. 4.
M) S. 28.
M) S. 31.
M) S. 31 f.
57) »Vi have vist ikke bedre Vidner eller mere Sikkerhed
for en Homers, en Ovids, en Virgils, en Livii og andres Vær
ker, om hvis Ægthed vi dog ikke tvivle, end for Matthæi,
Marci, Lucæ og Johannis Skrifter; det var derfor den højeste
Grad af Partiskhed, om vi antoge hine og forkastede disse«
(S. 46).
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leides, at de ikke har kunnet være bedraget i, hvad de så
og hørte68).

Endelig er deres Skrifter blevet overleveret uforfalsket,
selv om små Skrivefejl og ubetydelige Afvigelser kan have
indsneget sig; thi en Falskner måtte ikke alene forfalske
alle de gamle Håndskrifter — en umulig Tanke, da disse
var spredt rundt omkring —, men også alle Gitaterne fra
Kirkefædrene, hvad der er ligeså umuligt at tænke sig.
Altså kan vi trygt forlade os på Evangelisternes Overleve
ringer.
Forudsætningen for at forstå Kristi Lære om Udødelig
heden er, at Sjælen må opfattes som et fra Legemet for
skelligt Væsen, men hvis Eksistens vedvarer ud over Lege
mets Død. At Jesus har lært et Liv efter dette, falder det
ikke Bastholm vanskeligt at vise med en Række alminde^
lige Skriftsteder fra den evangeliske Overlevering. Det
nye i Kristi Forkyndelse er, at Tanken om Udødelighed
bliver brugt som et Motiv og en Opmuntring til at øve det
gode^9). Om vi end ikke i det enkelte har fået noget at vide
om den hinsidige Tilstand, så ved vi dog, at der er en dob
belt, nemlig en salig og en usalig Tilstand, hin for de gode
og denne for de onde. Adskillelsen mellem dem er absolut,
fordi godt og ondt er absolutte Modsætninger, både her
og i Evigheden, men Tilstanden indenfor Usaligheden er
— ligesom indenfor Saligheden — ikke en ensartet, men
er bestemt ved en Række Gradationer, som alle er af
hængige af den Kundskab og Overbevisning, hvormed de
enkelte onde og gode Handlinger er øvet69). Hovedsagen i
det, som vi virkelig ved, er, at der er en nøje Forbindelse
mellem dette Liv og det kommende. Enhver Handling i
dette Liv har Følger, der rækker over i det kommende61),
og disse Følger træder straks i Virksomhed, så snart Sjæ
len har forladt Legemet uden nogen Mellemtilstand eller
Sjælesøvn62).
Den nøje Sammenhæng mellem dette Liv og det kom58) S. 49 f.
5e) S. 75.
«») S. 78, 90, 95.
<“) S. 91, 102.
62) S. 96 (parallelt med det tiende Brev i de filosofiske
Breve (1790, S. 85 ff)).
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mende udkræver en etisk Renselse af Sjælen63). De gode
og rene Lyster vil skabe Salighed for Sjælen; de onde og
urene Usalighed64). De onde Lyster vil gå med over i det
nye Liv, da Vilje og Forstand hører til Sjælen og ikke til
Legemet65). Den Kristne må derfor være opfyldt af Iver
for at øve gode Handlinger, da disse både viser det gode
Sindelag, de udspringer af, men også selv tjener til at for
bedre Sindelaget endnu mere, og altså på denne Måde
skaffer os en endnu større Lyksalighed i Evigheden66).
Medvidenheden om gode Handlinger skaber Lyksalighed,
ligesom Medvidenheden om onde Handlinger skaber Ulyk
salighed67). »Jesu Kirke er Opdragelsens Skole til en lyk
salig Udødelighed«68). At tro på ham er da ikke blot at
antage hans Lærdomme med Forstanden, men at danne
Viljen efter Forstandens Overbevisning69). »Alle Ghristi
Befalinger er Anviisninger til en lyksalig Udødelighed«70).
Sin Læres Sandhed har Kristus godtgjort ved sine Un
dergerninger, der historisk er lige så velbevidnede som
hele den evangeliske Overlevering, hvis historiske Sand
hed Forfatteren tidligere har retfærdiggjord Underets me
tafysiske Problem skyder han til Side — sikkert med velberåd Hu, da han ikke har kunnet besvare det71); men Un
derets historiske Faktum drager han ikke et Øjeblik i
Tvivl. »Fra Gud maae de (Undergerningerne) være komne;
thi af ingen anden Aarsag kunne de, endog med det mind
ste Skin af Rimelighed, udledes«72). Men jo mere antage-

«») S. 103 f.
«*) S. 105.
°5) S. 106.
6«) S. 113.
67) S. 115.
68) S. 119.
80) S. 119.
76) S. 120. *
71) S. 136 f.
72) S. 147. — S. 139—145 indeholder kun Genfortællingen af
en Række Undere, der skal vise, at en »naturlig« Forklaring er
udelukket, f. Eks. Helbredelsen af den kongelige Embeds
mands Søn og Lazarus Opvækkelse. Når Bastholm altså har
opgivet sin tidligere fomuftmæssige Fortolkning af Underet,
som han havde søgt at gennemføre i den jødiske Historie, skyl
des det sikkert, at han ved Fragmentistens Angreb på den bi
belske Overlevering ud fra det samme Grundprincip havde
fået at se, hvor tveægget et Sværd denne Fortolkning var. Nu
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lig Kristi Religion bliver for Forstanden, desto mindre
trænger vi til Undernet De har i sin Tid fundet Sted, da
de som frapperende Fænomener måtte have et direkte
Henblik til Jøderne, for hvem Forstandsræsonnementer
ikke slog til, men som måtte have alt ind gennem San
serne. Da imidlertid Forfatterens Slægt og Tid — efter
hans egen Mening — er på Vej mod en kultiveret For
standsoplysning, er Underne overflødige73).
Endelig godtgør Kristi Opstandelse, at hans Lære er
sand, og »uden denne Tildragelse havde Ghristus med alle
sine Bestræbelser intet udrettet i Verden«74). Og i den
evangeliske Overlevering er Opstandelsen — hvortil Him
melfarten knytter sig — ligeså velbevidnet som alt andet.
»Saaledes blev vor Udødeligheds Lærer selv et synligt
Bevis for den Udødelighed, han lærde Verden«75).
Havde Oplysningens Fornuft tidligere kunnet gå Side
om Side med Åbenbaringen og været knyttet til denne,
blev Forholdet nu dette, at Fornuften kunde benytte Åben
baringen som en Krykke, den af og til kunde støtte sig
til på sin Vej fremad, men ligeså vel kunde lade stå. Dette
er ikke sagt direkte; thi den kirkelige Oplysning har al
drig programmatisk stillet Fornuften som selvgyldig lig
med Åbenbaringen, endsige da over den, men den er nået
til praktisk at gøre det i Kraft af sine egne Princippers
Konsekvens. Og disse lå lige for Døren. Åbenbaringen er
vel endnu — som i dette Skrift — hævdet som nødvendig,
men der forelå en betydelig Uklarhed, når Forfatteren på
den ene Side fremstillede Fornuften som den, der i Kraft
af egen Magtfuldkommenhed kunde nå til Tanken om Sjæ
lens Udødelighed, når han behandlede Spørgsmålet filo
sofisk, men på den anden Side mente, at Åbenbaringens
Vidnesbyrd var nødvendigt, når Spørgsmålet behandles re
ligiøst; thi det var netop i Udødelighed, Jesus havde været
Læreren. Og med den Retning, Tiden tog, måtte den for
blev Underet anset som et historisk Fænomen — en Garanti
for Kristi guddommelige Sendelse — men et Fænomen, der
ikke kunde optræde senere.
73) S. 134.
™) S. 153.
75) S. 169.
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ste —den fornuftmæssige Begrundelse — blive den afgø
rende, medens den anden blev overflødig.
Det er ikke vanskeligt at se, at hvad Forfatteren i de
filosofiske Breve har ladet Fornuften lære om Sjælens
Udødelighed i Virkeligheden er en, omend ubevidst, så
dog ubestridt Antecipation af, hvad han lader Åbenbarin
gen lære. Åbenbaring og Fornuft er enige. Enigheden
mellem dem med Hensyn til dette konkrete Indhold kan
sammenfattes i de fire Sætninger, som han selv sammen
stiller i det sidste Skrift om Jesus som Udødelighedens
Lærer, men som omtrent ordret findes i det første:
1) Der er et Liv efter dette, da Sjælen ikke forgår sam
men med Legemet76).
2) Også i Evigheden har Sjælen Kendskab til sit tidligere
Liv og dets Handlinger77).
3) Den dobbelte Tilstand på den anden Side Graven er
Lyksalighed og Ulyksalighed78).
4) Sjælen føler straks i det nye Liv enten Lyksalighed,
eller Ulyksalighed70).
Praktisk betyder dette, at Fornuft og Åbenbaring med
Hensyn til deres Indhold står på samme Standpunkt80),
selv om Åbenbaringens Lærdomme kan siges at være kla
rere og mere udbredt81). Hvad det foreliggende Spørgsmål
angår — Sjælens Udødelighed — havde Fornuftens Ud
sagn vist sig at stemme overens med Åbenbaringen. Dette
måtte være et Tillidsvotum af allerførste Rang for For
nuften, hvis Udsagn nu kunde få en primær og autoritativ
Gyldighed.
Den kirkevenlige Oplysning havde i Fornuftens og
Åbenbaringens Identitet fundet en solid Apologi, så længe
70) Filosof. Breve S. 34 f. — her S. 100.
77) Fil. Breve S. 94 f. — her S. 100, 114.
78) Fil. Breve S. 97 f. — her S. 101.
70) Fil. Breve S. 92, 115 f. — her S. 101.
80) »Hvad Christus haver lært, det er ikke andet, end hvad
jeg i mine philosophiske Breve haver udledet af Sielens Na
tur, for såvidt vi kiende den«. (S. 123).
81) Således hedder det f. Eks. om Sokrates, Oplysningens
antikke Ideal, at han vel har brugt Lærdommen om Sjælens
Udødelighed som en Ansporing til sine Tilhøreres moralske
Forbedring, men hans Læresætninger er kun blevet Ejendom
for hans Skole, »aldrig bleve de Folke-Philosophie, de bleve
aldrig almeengyldige« (S. 83).
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Åbenbaringen var blevet overordnet Fornuften. Igennem
det nye Kompromis, der vendte Forholdet således om, at
Åbenbaringen praktisk blev bedømt og beskåret af For
nuften, vandt den kirkefjendtlige, deistiske Materialisme
en bred Angrebsbasis. Thi denne kunde med ganske det
samme fornuftmæssige Udgangspunkt som Bastholm op
fatte Sjælen som Materie, Tænkning som Bevægelse i
Materien og nægte Åbenbaringens Ret og Nødvendighed.
Han havde ud fra Fornuftprincippet hævdet Sjælens Udø
delighed, den deistiske Materialisme kunde ud fra samme
Princip forfægte dens Forgængelighed. Overfor Materia
lismens Konsekvens kunde Oplysningen i sin frisindede
kirkelige Form efter den sidste Kapitulation intet prin
cipielt agressivt Standpunkt indtage. Den af Fornuften be
skårne Åbenbaring kunde således højst yde en sidste For
skansning. Dette viste sig også i de følgende fire År, hvor
Bastholms Forsøg på en kirkelig Apologi overfor Mod
standerne blev overordentlig spagfærdig, hvad Indholdet
angik. Selv om han tog Afstand fra deres polemiske Form,
søgte han dog et nyt Kompromis med dem.
Da der nu var blevet Ro om det liturgiske Spørgsmål,
afæskede Kancelliet Biskopperne og Bastholm i 1791 deres
Mening om, hvad der kunde og burde reformeres på det
liturgiske Område82). Bastholm gentog kun sine tidligere
Forslag, men Forslagene blev, formodentlig på Grund af
den Uenighed, der herskede mellem dem indbyrdes, lagt ad
acta83).
Samtidig var han begyndt at oversætte GI. Testamente
i Udvalg. Han udsøgte sådanne dogmatiske og etiske Af
snit, som kunde læses med Nytte af kristne84), og forsynede
Oversættelsen med Noter. I 1792 forelå det trykt. I to Hen
seender viser hans Noter, at han søgte et formidlende
Standpunkt. Han indrømmede, at de ældre Exegeter fandt
for mange messianske Spådomme. De nye fandt på den
anden Side slet ingen; han derimod vilde slå ind på en
Mellemvej85). Dernæst viste det sig, at han faktisk havde
82)
83)
M)
85)

Skrivelse af 25. Juni 1791.
Selvb. 55.
Stds. 53.
Lærde E. fandt dog, at han havde for mange: 1795, Nr. 2.
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taget sine Kritikeres Recensioner ad notam, når de f. Eks.
til hans Ny Testamente 1780 havde indvendt, at han i sin
Oversættelse moderniserede Originalsprogets billedlige Ud
tryk for meget. Her søgte han nu på den ene Side at om
skrive, hvad han i Billedvalget fandt fjernt fra vore
Forestillinger, medens han dog på den anden Side vilde
give et Indtryk af den hebraiske Stil86). Den deistiske Fore
stilling om en oprindelig Universalreligion modificerer og
begrænser han således, at han fremstiller Jesus som den,
der gør den jødiske Religion til universal Religion, me
dens den tidligere kun havde været Jødernes Ejendom87).
Allerede selve Udvalget af Stoffet viser Tidens åndelige
Fysiognomi. Af Mosebøgerne er særlig første Mosebog be
nyttet (Skabelsen og noget af Patriarkhistorien); fjerde
Mosebog er ganske forbigået, og af anden, tredie og femte
Mosebog er der kun mindre Udvalg88). Af Josvabogen er
medtaget Overgangen over Jordan og af Dommerbogen
Jeftas »højstubesindige Løfte«89); af Samuelsbøgerne og
første Kongernes Bog findes mindre Udsnit90); Jobs Bog er
ret rigeligt behandlet, da dens Indhold kunde udmøntes
moralsk; Salmesamlingen er også ret fyldigt repræsente
ret91), men overalt blevet anvendt som Tekster til moralske
Formaninger. Navnlig er dog Ordsprogene og Prædikeren
kommet i Højsædet, idet Udvalget af disse Skrifter udgør
86) Parallelt med Michaelis’ Princip i hans Oversætt. til GI.
Test., I (Hiobs Bog. Vorrede). — Det er ejendommeligt, at
Kildehypotesen ikke kommer frem ved Behandlingen af Ska
belsesberetningen, men det finder sin naturl. Forklaring deri,
at Michaelis ikke havde formidlet Astruc’s Hypotese, i Conjectures 1753 (White: Anf. S. II, 322), men erklæret den for ufor
ståelig (Relationes de libris novis XI, 1757, 162. Einleitung in
das alte Test. 1787, 268 f).
87) Forordet.
8S) 2. Mosebog 1, 15—21; 2, 11—15; 11, 1—10; 20, 1—17; 23,
1—9. 3. Mosebog 19, 11—18; 32—37. 5. Mosebog 6, 4—9; 10,
12—11, 1; 15, 7—11.
89) S. 39, Anm. a.
™) 1. Samuelsbog 18, 5—11; 20, 1—42; 21, 10—15; 24, 1—23;
25, 1—35; 28, 5—25. — 2. Sam. 9, 1—11; 12, 15—23; 13, 1—20; 16,
5—14; 18, 28—33. I Kongernes Bog 8, 22—53. Mellem Dommer
bogen og 1. Sam. er anført to Vers af Ruths Bog (1, 16—17)
med Overskriften: »Det ømme Venskabs Sprog«, S. 43.
91) Ialt 43 Salmer.
21
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langt over en Trediedel af Bogen92). Til Gengæld er Pro
feternes Skrifter rykket i Baggrunden93). De profetiske
Syner med deres dybt religiøse Doms- og Oprejsningsfor
kyndelse lod sig ikke af Oplysningsteologerne i den Grad
benytte som »ypperlige Lærdomme baade for Forstanden
og for Hiertet«94), som Tilfældet var med Ordsprogenes og
Prædikerens praktisk borgerlige Livsvisdom. Ikke alene
kunde Oplysningen meget vanskeligt vurdere det gamle
Testamentes profetisk religiøse Indhold, men dens Til
hængere stødes bestandig af den gamle Pagts højpoetiske
Billedsprog og den antropomorfistiske Opfattelse af Guds
Væsen, et Synspunkt, som først Herder med sit Skrift
»Vom Geist der ebråischen Poesie« (1782) gav et afgørende
Stød til at overvinde. Den antropomorfistiske Gudserken
delse erklærede Oplysningen for helt igennem udadækvat;
ved Benyttelsen af de menneskelige Forestillinger anvendt
på Gud tilkendegav Jødefolket sig som et lavtstående Folk,
der endnu var bundet til en billedlig Betragtning af og barn
lige Forestillinger om Gud95). Derved blev der, hvad alle
rede Bastholms Noter til Ny Testamente viste, skabt en
nærliggende Mulighed for Opløsning og Afsvækkelse af
selve de bibelske Begreber. Når Ordvalget og Billedstoffet
var tidsbestemt, måtte der, svarende til den nye Tid med
dens så højt fremskredne Erkendelse, lægges et nyt Indhold
ind i de gamle Begreber96). Akkommodationssy nspunktet
92) Af Bogens 360 Sider fylder Ordsprogene og Prædikeren
134 Sider.
93) Medens Ordsprogene får omtrent 100 Sider og Prædike
ren 34 Sider, er der tildelt Jesaias og Jeremias henholdsvis 25
og 5 Sider.
94) Forordet.
95) I egentlig Forstand kan man ikke sige, at Gud vredes
eller forbitres; Billederne er lånt fra de menneskelige Sinds
bevægelser, 97, Anm. g (lign. 140, Anm. m). Udtryk som Vrede
o. lign. må man tilgive de gamle Østerlændinge, da disse Nav
ne er tidshistorisk og antropomorfistisk bestemt; nu kender vi
ved Kristus Guds Faderkærlighed bedre end de gamle, 140,
Anm. p. De østerlandske Billeder er Symboler, 352, Anm. k.
96) Engle eller Sendebud er alle de Midler, Forsynet bruger
for at opnå sine Hensigter, 142, Anm. a. Lys betyder den rene
Religionskundskab, 310, Anm. i, 327, Anm. x. Den samme Om
bytning finder vi hos en Mand som Peter Olivarius Bugge, der
er blevet behandlet af Anton Friedrichsen i Norsk teol. Tidsskr. 3. R., I, 115—140. Den udførlige Behandling af Bugges Teo
logi står ikke i noget Forhold til dens Selvstændighed. Han er
nærmest skildret uden Baggrund. Bugge var en mådeholden,
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krævede, at disse dog til en vis Grad måtte bevares, i al
Fald foreløbig, da Almuen gennem Slægtled var vænnet
til at høre dem anvendt i Forkyndelsen97). Men Akkom
modationen gør det ikke alene som oftest praktisk umuligt
at fastslå det dogmatiske Indhold i den kirkelige Forkyn
delse, men viser også Oplysningens dogmatiske Uklar
hed98). Hovedsagen bliver en borgerlig ulastelig Vandel
med en ubestemt religiøs Karakter over sig99). Holbergs
Moraliseren går igen, blot med en kirkelig Kappe kastet
om sig. At Forfatteren således har lagt et nyt Indhold ind
i de gamle Begreber har for ham været et Arbejde i Op
lysningens og Almenvellets Tjeneste, og han har følt sine
Nyfortolkninger som Troskab overfor den historiske Forsk
nings Fremskridt. Jo mere Studiet af Palæstinas Historie
og Geografi skred frem og blev kendt gennem Rejser og
Rejsebeskrivelser, og jo mere Jødedommens almindelige
Literatur blev studeret, des større Klarhed fik man over,
at den historiske Åbenbaring med alle sine historiske Ram
mer var nøje tidsbestemt. Den barnlige Glæde, hvormed
man anvendte den historiske Relativismes Metoder på
Åbenbaringshistorien, viste, hvor sikker man var på at
have fundet den passe-partout, som skulde løse alle For
konservativ Oplysningsmand, men helt og holdet præget af
den konservative tyske Neologi. Hans Biblicisme er ikke no
get for ham særligt (S. 119); den deler han fuldt ud med en
Mand som Balle, selv om Bugge er noget friere i sin Skrift
fortolkning end Balle.
®7) Også her er Akkommodationstanken strejfet, nemlig i
Beretningen om Davids Flugt til Kong Akis i Gat (1. Sam.
21); Afsnittet fremstilles under Titlen: Det er undertiden klogt
at stille sig an, som man ikke er det (S. 49).
") Guds Ånd som en Kraft og lig med Guds Kraft, 94, Anm.
o; 166, Anm. b (ligeså i Ny Test. til Mt. 3, 16). Men han kan og
så simpelthen henstille Opfattelsen af Åndens Egenskaber og
Væsen ad libitum f. Eks. til Salme 51, 13: tag ikke din Hellig
ånd fra mig, hvor det hedder, at enhver Kristen kan ved at
gøre denne Bøn forklare sig den på sin Måde, 129, Anm. c.
") At frygte Gud, at handle dydigt og retskaffent, er Ho
vedsagen, 284, Anm. c. — Jvf. det moralsk ræsonnerende i
Fremstillingen af Mose Drab på Ægypteren: Her gik Mose for
vidt i at håndhæve Retfærdighed. Hvor nødvendigt er det
ikke at være Herre over sine Sindsbevægelser, at man ikke,
overrasket af dem i et svagt Øjeblik, begår en Forbrydelse,
som man siden for sildig fortryder, når Følgerne ikke mere
kunne hæves (26, Anm. h).
21
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tidens Vanskeligheder og tillige danne et apologetisk Bol
værk mod alle Fremtidens naturalistiske Angreb. For før
ste Gang siden Kristendommens Indsats skulde Verden
få et virkeligt historisk og filosofisk forsvarligt Bibelsyn at
se. Men samtidig kom det også for Dagen, hvor lidt sko
lede Oplysningens Mænd var til at bruge de nye Princip
per. Den historiske Relativismes Princip var et tveægget
Sværd, og ved drabeligt at hugge sig gennem Fortidens
Mørke undgik de ikke at såre sig selv. Just der, hvor de
tilstræbte historisk Evidens, kunde de blive højst uhisto
riske i deres Abstraktioner100). Det gamle Testamente
kunde særlig bruges i moralfilosofisk Øjemed, dels for at
konstatere Forsynstroens særlige Eksistens, uafhængig af
Kristendommens historiske Åbenbaring, og dels for at
fremstille det lovmæssige Forhold mellem Løn og Straf101).
Den gammeltestamentlige nomistiske Tankegang har i høj
Grad virket bestemmende på Oplysningens Kristendoms
opfattelse, idet den indgik i snæver Forbindelse med Ti
dens nyvundne Respekt for den naturbundne Kausalnød
vendighed. Men Hovedopgaven var at sætte den bibelske,
historiske Fortid, som ikke kunde være forpligtende for
alle senere Tider, i et levende Vekselvirkningsforhold til
den fremskredne Nutidsoplysning. På den ene Side mær
ker vi den historiske Oplysnings vældige og begejstrede
Arbejde med at gøre Bibelen til en forståelig Bog ved at
skabe en historisk Baggrund for Læseren. Bibelen var
ikke mere først og fremmest et Dogmatikens Rustkammer,
men en Historiebog til Oplysning om Jødefolkets Historie
og den ældste Kristendom. Men på den anden Side viser
10(>) Dette gælder i Almindelighed om Grundsynspunktet for
Kristendommen som en modificeret og forædlet Jødedom og
i dette Skrift f. Eks. Fortolkningen til Genesis 6, 1 f, hvor Gudesønneme og Menneskedøtrene forstås som de gode og onde,
sådanne, som ved en dydig, retskaffen Vandel dyrkede Gud,
og andre, som letsindigt foragtede Gud og Religionens For
skrifter (S. 7). Eller til Jesaias 9, 6: Evigheds Fader, det vil
sige Evigheds Lærer, hvad der igen betyder Lærer i Udødelig
hed, S. 311, Anm. 1.
101) Da Moses ikke alene er en religiøs Profet, men fuldt
ud så meget borgerlig Lovgiver og Statsmand (S. 28, Anm. p),
bliver et Folks Lyksalighed kun en naturlig Følge af Lydig
hed mod Religionens Forskrifter, da dens Forskrifter kun er
Anvisninger til Lyksalighed, 320, Anm. f.
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Oplysningens Svaghed sig i at ville afveje alt — også det
religiøse Indhold — og bedømme det udelukkende efter
historiske Normer. Det vil derfor i historisk Henseende
være et Fejlgreb at kalde dette af Tiden selv så højt skat
tede Moderniseringsarbejde Rationalisme, og det så meget
mindre for dette Skrifts Vedkommende, som Forfatteren
netop slår fast, at Gammel Testamente direkte profeterer
om en kommende Messias.

Oversættelsen fik ingen nævneværdig Udbredelse. Bi
bellæsning og navnlig Studiet af det for den deistiske Op
lysning så antipatiske GI. Testamente lå dette Tiår fjernt102).
— Fra 1792 foreligger endvidere en Prædiken, som i An
ledning af, at Overhofmester Moltke havde mistet sin Dat
ter, er udgivet under Titlen: »Christnes Trøst ved deres
salige Venners Død«, forsynet med en Tilskrift til For
ældrene.
Hvorledes Oplysningen interesserede sig levende for alt
menneskeligt nyttigt, viser hans lille Skrift fra 1793, som
vakte Balles Rørelse103), og affødte en mindre Literaturkampagne, der dog hovedsagelig holdtes indenfor Tids
skrifternes Spalter, nemlig ^Opfordring til Kiøbenhavns
Jndvaanere om en offentlig Indretning, der sætter os i
Sikkerhed for ikke at begrave nogen levende«. Han ud
trykte her en tidligere på dansk Grund fremsat Humani
tetstanke overfor skindøde104), som kun var blevet reddet
ved, at Begravelsen var blevet opsat, og både Tanken om
Almenvellet og Rædselen for selv at lide samme Skæbne
førte ham Pennen i Hånden106). Han præciserede her et
yderst detailleret Forslag til Oprettelsen af en Anstalt, hvor
mulige skindøde atter kunde kaldes tilbage til Livet og
reddes fra at blive levende begravet. Han anså også dette
Forslag for at høre ind under Gudstjenesten; »thi enhver
102) Udvalget blev af Vemmetofte Klosterpræst Chr. Gott
lieb Zahle oversat på Tysk 1794 (Flensborg u. Leipzig). Den ty
ske Oversættelse (503 Sider) er af Zahle blevet forsynet både
med Literatumotitser og egne Anmærkninger. Af Oversætte
rens Forord fremgår det, at B. har haft Planer om en Over
sætt. til Tysk af sit Nye Test.
*«3) Jens Møller 312 f.
Jvf. Holm V, 123.
105) Selvb. 54.
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for Mennesket velgiørende Indretning er i mine Øjne ert
Gudstieneste«106). Det meget veltalende Skrift i Forbin
delse med det suggererende Emne, der understøttedes ved
afskrækkende Eksempler, bevirkede, at mange efterkom
hans Anmodning om Bidrag til Planens Realisation. Men
på Grund af Modstand fra lægevidenskabelig Side, navn
lig i Lægen Herholdts Indlæg, kom hans Projekt dog ikke
til Udførelse107). Ligeså frugtesløst blev den Genopfrisk
ning, han forsøgte, af sit liturgiske Forslag, som stadig be
roede i Kancelliet, i »Betænkning over nogle, af det Kon
gelig Danske Cancellie opgivne, Spørgsmaal om Kirkeskik
kene«. Det er de gamle Forslag, han her har fornyet, med
Tilføjelse af et Forslag til en ændret Dåbsformular108), og
under et skarpere Angreb på Gudstjenestens ydre Form109).
Ligeså stor Bevægelse, der var vakt ved hans første Liturgiforslag i 1785, ligeså stor Tavshed bredte der sig om dette
lille Skrift. Spørgsmålet om flere eller færre ændrede
Kirkeskikke var rykket i Baggrunden for Besvarelsen af
106) Skriftet S. 33.
107) Anerkendelse i Krit. og Antikrit. 1793, Nr. 43, 665 ff og
Todes Sundhedsjoumal 1793, 39—45, 201—206. — Kølig Omtale
— hvad der vistnok skyldes, at B. i sit Skrift (S. 30) havde
stiklet til Reparationen af Frue Kirkes Tårn, der slugte Tu
sinder uden at gavne hverken levende eller døde — i Lærde
E. 1794, Nr. 51, 804 f. og Badens Universitetsjournal 1793, 129
—130. Det ubetydelige, anonyme Indlæg på 15 Oktavsider:
»Ideer til nøiere Reflexion yttrede ved Iværksættelsens Sen
drægtighed af Confess. B.s Opfordring«, kom ikke til at spille
nogen Rolle. Jvf. Lærde E. 1793, S. 806; Krit og Antikrit. 1793,
Nr. 47, S. 731. Iris 1793, II. Forslaget er en direkte Kopi af den
tyske Læge Christoph Wilh. Hufeland’s (d. 1836) Tanke om ved
en rationel gennemført Metode at skelne de skindøde fra de
virkelig døde (Den tyske Merkur 1790 og Ueber die Ungewissheit des Todes, 1791).
108) I Dåbsformularen ønskede han det gjort forståeligt, at
Dåben skete i det Håb, at Barnet, når det var kommet til
Skelsalder, vilde opfylde de Pligter, der var pålagt det som
kristen (S. 21).
109) Han taler om Gudstjenestens »kiedsommelige, unød
vendige Vidtløftighed« (S. 6); den »lange, trættende, kiedsom
melige og unaturlige Gudstieneste« (S. 7). Han kræver korte
Salmer (skal vi efter Kristi Lærdom bede kort, må vi også
synge kort, S. 8) og angriber atter Messen som »en gammel
gothisk Zirat« (S. 13), hvad der formodentlig skyldes hans egen
svigtende Sangstemme og Balles modsatte Standpunkt. Balle
foreslog, at Menigheden ligefrem skulde messe sammen med
Præsten, Pligtank. I, 406.
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de Angreb, der rettedes mod hele det indre gudstjeneste
lige, centraltkirkelige Område. I den åndelige Belejrings
tilstand, hvori Hovedstaden befandt sig, og som svarer til
70’ernes og 80’ernes radikale Naturalisme et Hundredår
senere, var det givet, at hvis Kirken ikke ganske måtte
erklære sig åndelig Fallit, måtte den besvare disse An
greb. I den Apologi, der fra Kirkens Side blev ført indtil
Århundredeskiftet, stod vel Balle og Bastholm med samme
Front. Men deres Indlæg var indbyrdes uafhængige og
metodisk grundforskellige.
Medens Balle forskansede sig stærkere og stærkere bag
Bibelordet og stærkt lagde sine Præster den personlige
Redelighed overfor Symbolforpligtelsen på Sinde, .gik
Bastholm Angriberne i Møde og søgte gennem en Op
givelse af de specielt kirkelige termini, på Grundlag af en
Række alment religiøse Sandheder, nærmest kongruent
med det deistiske Skema, at få et Kompromis i Stand. Han
delte fuldt ud Neologiens Optimisme, at Fritænkeriet og
Angrebene på Kristendommen skyldtes Vankundighed om
dennes egentlige Indhold, og at en ret Oplysning vilde
bringe disse Angreb til Tavshed110). Men selv om det hver
ken blev Balles Pessimisme eller Bastholms Optimisme,
der gik af med Sejren, kan man ikke nægte, at Oplysnin
gens Neologer, Mænd som Bastholm og Marezoll, under
stor Tilstrømning talte Kristendommens Sag til Oplys
ningens dannede111). Derved reddede de Kirkerne fra gan
ske at stå tomme og skabte samtidig et Bolværk mod Na
turalismen. De gammeldags troende krøb sammen, me
dens Stormen stod på, fordi ingen fra liberal Side vilde
høre på dem, og det var kun Enkeltmanden Balle, der
talte frit ud, men uden at vinde nogen af Oppositionen
eller de unge, som anså ham for en forældet Bagstræber.
Medens han fra 1793 begyndte at holde en Række Bibel
læsninger112), udgav Bastholm endnu i samme År: »Den
no) Jvf. Ussing: Kirkeforfatn. I, 464.
in) Dette indrømmes også af Oplysningens skarpeste hjem
lige Kritiker Grundtvig: Verdenskrøniken 1812, 338 f.
112) Fra 1793 til Ildebranden blev de holdt i Waisenhuskirken, derefter til 1798 i Garnisonskirken. Om de formodede usæ
delige Optrin i Kirken Helveg 257 f, Kh. S. 3. R., I, 671. Ph. T.
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Hensigt, som den Christelige Religions Stifter havde med
sine Bestræbelser for Verden«. Dette Skrift er et udpræget
Kompromisskrift. Han nægter ikke Kristi Forsoner- eller
Forløsergerning, men hans Hovedhensigt er, på Baggrund
af Angrebene på Kristus og hans Lære, at vise hans mo
ralsk uangribelige, menneskelige Storhed113). Som et Lån
fra den gamle Dogmatik, hvorved de konservative kunde
stilles tilfreds, bruger han vel Ordet Forsoning i sin Om
tale af Kristi Gerning; men det har i Sammenhængen
mistet sit dogmatiske Indhold; det er blevet et farveløst
Udtryk, der bruges, fordi det er gængs; men i Virkelig
heden udtrykker det kun vor Adgang til Gud eller en
bed,re Gudserkendelse. Det Stativ, hvorover han bygger sin
Fremstilling af Kristi Hensigt, er Deismens Skema: Gud,
Dyd og Udødelighed114). Den tredie Trosartikel efterlades
som en mystisk Hieroglyf, der kommer til at stå uforklaret,
skønt han ellers tidligere har omskrevet den med Guds
Kraft115). Kristus er først og fremmest Læreren i Moral,
som han vel har lært rent og ublandet, men faktisk har
han kun sagt det samme, som allerede de gamle Filosoffer
har udtalt116), og hvad han kræver, overstiger ikke Men5. R., IV, 156. Krit. og Antikrit. Journal I, 1796, 83 f. En fuld
stændig Materialesamling findes i Privatarkivet i R. A. Hans
Bastholm overværede dem 10. Dec. 1797 og spørger i sin Dag
bog: hvad trækker den Mængde Mennesker derhen? Foredra
get er hverken rørende eller begejstret, eller lydt eller skønt,
Stemmen ubehagelig og klynkende; kommer de af Nysgerrig
hed, Usædelighed eller af Religiøsitet? Jvf. Schellenbergs iro
niske Foragt i Freie Bemerkungen iiber Kopenhagen in Briefen. 1796, 90 f.
113) Kristus vil ved sin Moral gøre Mennesket så fuldkom
ment og lykkeligt, som det kan blive. Hans Moral er en Op
dragelseslære til en lyksalig Udødelighed (S. 73).
114) S. 4; jvf. Forordet og S. 121.

“*) S. 55.
116) Herved har han betydeligt udvidet sit Udsagn fra 1792,.
hvor han i Oversættelsen til de udvalgte Stykker af GI. Test.
kun mente, at Kristus havde gjort den jødiske Religion
universel, og endnu stærkere bliver Forskellen, når man erin
drer, at han i 1784, i Skriftet om den naturl. Religion hos de
hedenske Forf., mente at de hedenske Filosoffers Begreber om
Dyder og Pligter var mangelfulde. Her hedder det, at Kristus
m. H. t. Dyden og Lasten ikke har sagt andet, end hvad en
eller anden Filosof tidligere har udtalt (S. 74). Disse Udsagn
vakte også Ængstelse i Lærde E. 1795, Nr. 29 og Krit. og Anti
krit. 1793, Nr. 25.

Afskaffelsen af Offeret.

329

neskenes Kræfter. Kristi Lærdom er Fornuftens og Natu
rens Stemme117).
Skriftet er efter sit Indhold en videre Behandling af de
Problemer, Bastholm havde optaget i sin Udsigt over den
åbenbarede Religions Historie (1789). Der er her et stær
kere religionshistorisk Indslag, end der var i hint118), og
Forfatteren opererer mere med Akkommodationstanken
her, end han gjorde der. Han gentager, hvad vi kender fra
det tidligere Skrift, at Kristus foruden at afskaffe Fari
sæismen vil afskaffe den sanselige Gudstjeneste, men al
ligevel har kendt Menneskene så godt, at han indså det
nyttige i dog at have nogle gudelige Handlinger, der talte
til Sanserne. Således forklares Sakramenternes Indstif
telse119). Hvad han af sanseligt frem for alt vil afskaffe i
den mosaiske Gudstjeneste, er Offeret™}, og denne sidste
Præcision er en Udvidelse fra Redegørelsen i 1798. Der
med synes unægtelig også Offersynspunktet for Kristi egen
Gerning at måtte falde bort, men Bastholm har formelt
bevaret det ved en Henvisning til, hvad han i sine tid
ligere Skrifter har sagt om dette Emne121). Kristi Død vil
han derfor se under den tidligere kun lidet påagtede Syns
vinkel, som Middel til at fremme Universalismen, idet
Jøder og Hedninger sammenfattes til ét Religionsfolk122).
Selv om han påviser Forskellen mellem hedenske Filosof
fers moralske Udtalelser og Kristi, er det dog med en langt
større og begejstret Energi«, han fremhæver Lighedspunk
terne.
Kristi Forkyndelses Indhold er en moralsk Monote
isme: der er én Gud, og Jesus er hans Messias. Denne For
mel ligner unægtelig den muhammedanske Trosbeken
delse, og Bastholm indrømmer, at Muhammed, som har
taget denne Lærdom af Kristi Religion, har været et vig
tigt Redskab i Forsynets Hånd til at forberede Kristen
dommen. — Til Kristi almindelige Lærdomme knyttes
117)
118)
lie)
12°)
121)
122)

S. 84.
S. 41 ff.
S. 35 f.
Forordet; S. 16, 99.
S. 104.
S. 104.

330

Kristus som Slægtens Velgører.

Tanken om Sjælens Udødelighed, som ikke er bragt ind i
Verden af Kristus, men kun af ham er sat i Relation til
Moralen, så den blev et Direktiv for Viljen123).
Skriftets apologetiske Tendens kommer frem i den
store Beundring for Kristi menneskelige Storhed, som
Forfatteren ønsker at fremstille for at vise, at selv de, der
nægter hans Guddom, må indrømme, at han var vor Jords
største Ånd og vor Slægts største Velgører124).
Ingen Planer har haft flere og mægtigere Hindringer
at overvinde på Grund af menneskelige Fordomme end
Kristi, og dog overvandt han dem, skønt han hverken var
uvidende om dem eller undervurderede dem, og han over
vandt dem gennem de underfuldeste Midler — ved tolv
Mænd »med en lidet oplyst Tankegang, men med et
redeligt Hierte«125). Det store Resultat kan derfor kun for
klares ved, at Kristi Plan var Guddommens Plan, og at
Kristi Midler på en særlig Måde var understøttet af Gud
dommen126).
Fra Bastholms Udsigt i 1789 er således Populærfiloso
fien forberedt i de Henseender, der ved Behandlingen af
dette Skrift blev nævnt: Offerforestillingen er — om end
ikke formelt, så dog reelt — skudt til Side, og selv om
Kristi Opstandelse i Forbigående er nævnt127), er dog fak
tisk Tanken om Sjælens Udødelighed trådt i Forgrunden.
Men denne Lære er uafhængig af hans Opstandelse, da
den er en ældgammel Lærdom, som blot er fornyet af
ham128).
123) S. 66, 68, 69.
124) S. 121.
125) S. 113—114, 117.
126) S. 115.
127) S. 107.
128) I Forordet til Afhandlingen havde Bastholm nævnet et
samtidig oversat Skrift af den teologiske Professor i Witten
berg, Reinhard, en bibeltro, konservativ, supranaturalistisk
Neolog, hvis Emne omtrent var det samme som Bastholms
(»Forsøg over Jesu Plan til Befordringen af det menneskelige
Kiøns Lyksalighed«, 1793). I Sammenligning med dette Skrift
er Bastholms Fremstilling koncis og afrundet, medens Rein
hards er uhyre bred og vidtløftig og ved sine Gentagelser og
Udviklinger noget stereotyp. Forskellen mellem Reinhard og
Bastholm er, 1) at den første ikke har nogen som helst dogma
tisk Interesse; han berører ikke Offerspørgsmålet og bestem-
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Utvivlsomt er Baggrunden for Bastholms Skrift pole
misk. Oplysningstidens Literatur behandlede i fremtræ
dende Grad Spørgsmålet, om hvilken Hensigt Kristus
havde haft med sin Forkyndelse og sin Gerning. Medens
hele den samlede Oplysnings kirkelige Gruppe — uanset
alle indbyrdes Nuancer og Forskelligheder — besvarede
Spørgsmålet med Henvisning til hans Åbenbaring af Gud,
den Nytte og Lyksalighed, han vilde stifte, den Forbindelse
han gennem Lovopfyldelse og Forsoning påny vilde op
rette mellem Gud og Mennesket og sit Eksempels moralmer blot i Almindelighed Kristi Gerning som universalistisk
(11, 25, 241, 305), moralsk (12, 42, 302) og betoner overfor de kir
kefjendtlige Angreb på Kristus som en hemmelig Ordensstif
ter hans officielle Undervisning (12, 73, 82, 90). Bastholm næg
ter naturligvis ikke, at Kristi Gerning er af universalistisk
Karakter, men hos ham fremkommer Bestemmelsen på den
negative Baggrund ud fra Kristi Kamp med den partikulari
stiske Farisæisme; hos Reinhard er den derimod fremstillet
uden den jødisk-polemiske Baggrund. 2) I Modsætning til
Bastholms optimistiske Syn på Oldtiden, der — omend for
dunklet — dog kendte Kristi Hovedlærdomme, er Reinhard
absolut pessimistisk. Oldtiden udmærker sig ved partikulari
stisk Nationalisme og Krigsmod; hverken blandt dens største
Statsmænd, Konger, Digtere eller i dens religiøse Forestillin
ger, som er bestemt af Frygt, kan vi finde noget, der kommer
på Højde med Jesu Person eller Plan (152 f, 181, 191, 238). Så
ledes er det umuligt at forstå Jesus som et Produkt af Oldti
dens Milieu. Han må derfor anses for en guddommelig Lærer
(327, 351, 369), men om hans ’guddommelige Oprindelses
Hvorledes, kan vi intet nærmere fastslå (337 f). — En di
rekte Lighed mellem Bastholm og Reinhard finder vi i Skil
dringen af Jesu enestående Menneskelighed, der blandt andet
lægger sig for Dagen i hans Forkyndelse af nogle få religiøse
Hovedsandheder, der kan forliges med alle ydre Forskelle,
og som både vil skabe de mest ideelle Mennesker og de driftig
ste og roligste Statsborgere (263, 272, 274). Med Bastholm er
han enig i, at Forstanden fuldt ud billiger Religionen, men
han begrunder det ikke nærmere (272, 283, 284). Når alle Kri
sti store, eksempelløse, menneskelige Egenskaber hæver ham
langt over hans Samtid (295, 300, 325), hvad er der så andet
end at slutte det fornuftigste af alt, nemlig, at Kristus er den
guddommelige Lærer (372).
Demonstrationerne er parallelle og begge apologetisk be
stemt. Men medens Reinhard straks fra Begyndelsen påviser
Forskellen mellem Jesus og hans Samtid, opholder Bastholm
sig fuldt så længe ved Ligheden for så til Slut at anføre For
skellene. Bastholm giver mere en Analyse af Jesu Formål,
Reinhard derimod af hans Person og Karakter som den kloge,
rolige og følsomme Godgører (300, 323).
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»Von dem Zwecke Jesu« (1778).

ske Forbilledlighed for Menneskeheden, var Kirkens An
gribere ikke utilbøjelige til at tillægge Kristus listige og
politiske Motiver. Et af de Angreb på Kristi Person, der
nåede videst ud og i Begyndelsen vakte en stærk Forfær
delse, og som vel har været den ene Baggrund for Bast
holms apologetiske Arbejde, var Wolffenbüttlerfragmentet
fra 1778: »Von dem Zwecke Jesu und seine Jünger«. Dets
Tankegang er, at Jesus har vidst, at han ved sin Forkyn
delse om det nære himmelske Rige kun vilde vække For
håbninger om en jordisk Messias, og følgelig har han også
haft til Hensigt at vække denne Forhåbning129). Hans Hen
sigt har udelukkende været af politisk Karakter, nemlig,
som det hedder, på én Gang at udråbes af hele Folket til
Konge139), og dette Formål er blevet fremmet af hans
Disciple. Hans Vej er blevet forberedt af hans Fætter, Jo
hannes Døberen, der vidste nøje Besked med Jesu inderste
Hensigt og Forehavende og var allieret med ham. Medens
Jesus fremstillede Johannes som en Profet, ja, som mere
end en Profet, præsenterede Johannes til Gengæld Jesus
som Guds Søn131). Jesus havde imidlertid forregnet sig
med Hensyn til Folkets Bifald. Johannes Døber, som over
for Folket skulde understøtte hans Forehavende, var blevet
fanget og halshugget. Folket som Helhed havde heller
ikke været ganske præpareret endnu, og navnlig var det
en Mangel, at de fornemme ikke havde sluttet sig til ham.
Det øverste Råd var — ligesom Folket — blevet noget æng
stelig til Mode ved hans kraftige Tempelstorm, og da For
holdene trak sig mere og mere sammen om ham, drog han
udenfor Byen og opholdt sig til Stadighed der. Men Judas
forrådte Stedet, hvor han var, og hans Liv endte med Kors
fæstelsen. Hans Udråb: Min Gud, min Gud, hvorfor har
du forladt mig, var en Tilståelse, der uden Tvang overfor
Teksten lader sig forstå således, at Gud ikke, som han
havde håbet, havde hjulpet ham til at føre sit politiske
Formål til Sejr.
Hans Forhåbninger om at oprette et verdsligt Rige og
udløse Jøderne af deres Fangenskab, var slået fejl, og ved
12t>) S. 131 f.
18°) S. 141.
181) S. 135, 143.
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Realisationen af denne Plan havde Gud forladt ham132).
For Disciplenes Vedkommende ændrede hele Systemet sig
nu i Løbet af et Par Dage; de havde tidligere håbet, at han
skulde forløse Israel politisk, og deres System grundede
sig på Fakta. Da nu deres Håb var slået fejl, gjorde de
ham til Menneskeslægtens lidende Forløser133).
Ved Siden af denne overordentlige skarpt ætsende Pole
mik, som Bastholm sikkert har taget Hensyn til i sin
Apologetik, kan Bahrdts Skrift »Ausführung des Plans
und Zwecks Jesu« fra 1784 have dannet den anden Bag
grund134), selv om det må indrømmes, at Bastholm med
Hensyn til Jesu Mål og Midler er enig med Bahrdt, men
uenig med denne i Bestemmelsen af Jesu Person og Ka
rakter. Efter Bahrdt er Jesu Plan den, at han vil for
trænge al positiv Religion, og ud fra Kærligheden til Gud
som Fader og til alle Mennesker som Brødre vil han skabe
en Enhedsreligion. Han har renset og fornyet den gam
meltestamentlige Religion, der var plettet af Dumhed,
Uvidenhed, Kunstforagt, Overtro og Animositet overfor
Fornuften — altså han har reformeret Menneskeheden og
navnlig søgt at befri den for Præsternes Tyranni135). Han
er et Menneske, der går fuldkommen ind på alle Jødernes
Tankegange og Forestillinger og udfylder alt, hvad de ven
ter af ham. Hans Praksis er præget af den største Akkom
modation, hvad der for Eksempel i et enkelt Tilfælde netop
lægger sig for Dagen i hans Tilsigelse af Syndstilgivelsen,
som i deres Øjne just var Guds største Gave. Og da den
efter jødisk Anskuelse kun kunde nåes ved blodige For
soningsofre, fremstillede han sig selv som det Offer, der
bærer Verdens Synder136). Ved sine Foredrag angriber
han intet offentligt i de almindelig anerkendte og her
skende Trosartikler, men udmarver langsomt indefra ved
sine fornuftigere Opfattelser de gældende populære Vild
farelser137). Han var en klog og snild Beregner og kan
132)
133)
134)
136)
136)
137)

S. 153.
S. 116, 126.
IV, Brev 53, 463 f.
Jvf. Bind 11, 1791, S. 9.
Stds. S. 13.
Stds. S. 14.
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godt kaldes for Menneskehedens største Velgører, forsåvidt denne har ham at takke for det uforgængelige og
evige Frø til en fornuftig Religion og Dyd138).
Det er altså på dette Område, hvor Vejen mellem Bahrdt
og Bastholm skilles. De er begge -enige om, at Kristus er
en religiøs Reformator, der simplificerer Religionen, så
den bliver fattelig og fornuftig, men medens Bahrdt læg
ger Vægt på hans beregnende Snildhed, hvorfra Springet
ikke er langt til at gøre ham til en snedig og behændig,
men tillige moralsk angribelig Kalkulator, hævder Bastholm hans Karakters uplettede Renhed som Mønster til
Efterfølgelse; hans Klogskab er kun fremsat i god Betyd
ning og kan fuldt ud bestå for en moralsk Domstol, så
meget mere som hans kloge Fremgangsmåde er dikteret
af hans pædagogisk-psykologiske Indsigt.
— Til hans huslige Glæder i 1793, hvor Familien forøgedes med Datteren Karen Ingeborg, kom også den, at
Sønnen 17. Januar blev teologisk Kandidat med Laud. og
Tillægget prompte et copiose respondet139). Han siger selv,
at han ikke havde opnået dette Resultat, hvis han ikke
havde været Søn af Konfessionarius140).

— Hans Bastholm var en overordentlig sammensat Na
tur, følsom og videbegærlig, impulsiv og forfængelig. Han
havde fået den bedst mulige stilfulde Opdragelse og vidste
både, hvad bon ton var, og hvad den krævede. Som Stu138) Stds. S. 22.
13e) Han blev eksamineret af Munter, Hornemann og Moldenhawer. (Eksamensprot. og Karakterprot. U. A. U. B.).
14(>) Til det følgende, hvor ikke andet er bemærket, er Kil
den hans Biografis anden Del, der ligesom Dagbøgerne og »An
nalerne« findes i B. A. S. At Biografiens første Del mangler
er så meget mere beklageligt, som han ofte i anden Del både
hentyder til, hvad han tidligere har skrevet, og til en Række
Bilag, der dér må have været afskrevet. Ved Hjem og Påvirk
ning er Sønnen den mest rendyrkede Type på Oplysningens
andet, ukritiske Slægtled, når dette ikke vilde revidere den
fra Fædrene modtagne Arv.
En Notits om hans Barndom findes i Benedicte A. Kali:
»Livserindringer«, S. 380.
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dent lagde han sig efter at sige Komplimenter, at behage
ved et galant Væsen og drage Opmærksomheden sammen
om sig ved skønne Udtryk og smukke Vers, skønt han
absolut ikke var Digter141). Han var en petit gar^on, der
om Søndagen spadserede i Kongens Have for at vise sin
smukke Figur. Teologien interesserede ham ikke det
mindste142); han lærte Eksamensspørgsmålene udenad,
men ejede derudover ingen teologiske Kundskaber. Der
imod var han literært interesseret og begejstret for Ewald,.
Wessel og Baggesen. — På Grund af en Talefejl, der dog
efterhånden havde fortaget sig, havde han været Centrum
for Hjemmets Omhu og i den sluttede bastholmske Fa
miliekreds. Derved havde hans Forfængelighed og Selv
følelse, der også styrkedes ved at mærke Faderens An
seelse, fået god Næring. Hans Natur var urolig og dishar
monisk; det eneste faste Punkt synes at have været den
ærbødige Kærlighed til og Beundring for Faderen, som
han nærede, og som forøgedes År for År. Ellers kunde
han snart være jublende af Henrykkelse og snart sort for
tvivlet.
Følelsesbevæget og impulsiv, som han var, havde han
under et Besøg hos Pastor Mancin i Horsens143) i Foråret
1792 forelsket sig i en purung Pige, Jacobine Beyer (født
10. Nov. 1778), Datter af Vejermester Beyer i Ringkøbing.
Han besluttede endnu samme Aften, denne Følelse havde
ramt ham, at forlove sig med hende og meddelte straks
sin Beslutning til Præsten og hans Hustru. Alle tre blev
dog enige om, at Jacobine intet skulde have at vide fore
løbig, før hun var konfirmeret. På Faderens Billigelse
var han ikke sikker og fortalte ham intet, førend han så
ham i godt Humør ved Eksamensresultatet. Dette Parti
kom dog ikke den gamle ret tilpas; han havde sikkert
drømt om et standsmæssigt og økonomisk betryggende
Giftermål og forestillede Sønnen, at hun var en fattig Pige
141) Sin Flovhed som Digter bevarede han. Jvf. E. Bodenhoff: Svundne Tider. Udrag af Generalmajor v. Müllers Papi
rer, 1912, 249.
142) Til sin Lykke regner han at være blevet fri for Akade
miet (8. Juni 1797).
143) Jvf. Portrætmalerens Dagbog S. 20.
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og af fattig Familie. Omsider gav han dog sit Minde. Søn
nen rejste til Horsens, friede og fik Ja.
Da han i September forlod Horsens, søgte Faderen at
få ham optaget af andre Ting. Han overtalte ham til at
rejse, og selv om Sønnens Ulyst var stor, sejrede dog også
her i Privatlivet Faderens Veltalenhed. På det VinstrupResenske og et Rosenkrantz’sk Stipendium rejste han af
Sted medio Oktober144). Efter en bevæget Sejlads og et
Besøg hos Onkelen og Bedstefaderen i Nykøbing F.145), kom
han over Kiel (24. Oktober) til Hamborg (26. Oktober), hvor
han ved en Koncert hørte Mad. Berthelsen, den senere
Mad. Frydendahl, der på det Tidspunkt var på Studie
rejse146). Med sin Anbefaling i Lommen fra Torkil Baden
til Professor Reuss147) ankom han 2. November til sit
Mål, Göttingen, det gæstfri Hospitium for det 18. Århun
dredes Videnskabsdyrkere148), »die Qvelle aller Gelehrsam
keit«149). Noget stort Udbytte af sit Ophold fik han absolut
144) Jvf. Badens Univ.joumal 1793, Hefte 4, 186.
146) Krigsråd Hans B., som havde været Enkemand siden
1789, døde Sept. 1798 og blev begravet 29. Sept. Rektoren Matthis B. blev begravet 22. Juni 1812; hans Hustru Elisabeth
Schiønning begravet 23. Maj s. Å. (Nykøbing F. Kirkebøger
L. A.).
146) Jvf. Robert Neiiendam: Breve fra danske Skuespillere

I, 71.

147) »Der Ueberbringer dieses Hr. Bastholm, ein Sohn von
unsrem berühmten königl. Konfessionarius, soll, wie ich hoffe,
mein Andenken bey Demselben erneueren. Der liebenswürdige
junge Mann bedarf meiner Empfehlung nicht, um von Eur.
Wohlgeb. mit dem Wohlwollen und Freundschaft aufgenom
men zu werden, deren ich bey meinem Aufenthalt in Göttingen
von Ihnen genossen zu haben noch mit Dankbarkeit erinnere.
Er hofft in Ihnen einen guten Rathgeber zu finden, und der
ihm bey dem Gebrauch der Bibliothek thätige Hülfe leiste.
Diese Gewogenheit werden dieselben ihm schon als Däne an
gedeihen lassen, noch mehr als eifrigen und wissbegierigen
Studierenden —«. Kbhvn. 6. Oktober 1793 (U. G.).
148) Der opholdt sig på det Tidspunkt i Göttingen 710 Stu
derende, hvoraf 160 var Teologer. Han blev inskriberet ved
Universitetet 3. November 1793 og boede hos Kleinhans i Rothestrasse. Da B. kom dertil, studerede der følgende Danske:
Behr og Malthe Møller (Teologer) og Olufsen (Kemiker). 22.
Maj 1794 blev Tetens inskriberet som Filolog. (Immatrikula
tionslisterne i U. G.). Blandt de Danske, der ellers opholdt sig
i Göttingen, var den senere Provst F. Schmidt, som B. dog
ikke kom meget sammen med. Schmidts Dagbog (Ny kgl.
Saml. 396 c 8) S. 68 (K. B.).
14e) Torkil Baden i et Brev til Heyne af 11. Oktober 1794
(U. G.).
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ikke. Han var for ung tii at kunne få Udbytte af en Studie
rejse, og på Trods af hans Eksamen var hans Kundskaber
for få og spredte, til at han kunde følge ordentlig med.
Han ejede ikke Koncentrationens Nådegave, men vilde
omspænde alt og lære alt. Af hans Optegnelser får man
Indtryk af, at han både manglede en virkelig Helhedsop
fattelse af, hvad han så, og ikke havde Evnen til at opleve
noget. Han følte selv, at Opholdet faktisk var værdiløst
for ham. Han tilskrev af og til Undervisningen Skylden,
som når han meddelte Faderen, at han i én Time kunde
lære sig selv tre Gange mere, end hvad han hørte til Fore
læsningerne160). Men han følte også sine egne Mangler.
»Jeg vilde lære alt og lærte intet«, siger han selv senere.
Han vilde glæde Faderen ved at fortælle ham, at han
vilde tage Magistergraden i Kiel eller København, men
ikke i Gottingen, hvor man blot betalte for den og aftalte
Indvendingerne med Opponenten. Men han fandt selv, at
han af Naturen manglede den fornødne Åndsnærværelse
til at disputere offentlig. Kant, som alle talte om, kunde
han ikke begribe151); og den berømte Universitetspræst
Marezoll, som han hørte, kunde ikke fængsle ham. Den
eneste Glæde, der berørte hans Forfængelighed, var, at
mange Døre åbnede sig for Sønnen af den kgl. Konfessionarius. Stemningen i Brevene til Hjemmet, hvoraf Bio
grafien indeholder en Reflex, ånder et følsomt Tungsind,
og i Biografien kan han ikke dølge en vis Bitterhed mod
Faderen, som havde drevet ham ud uden Studieformål,
uden at give ham Råd og uden positive Kundskaber. Med
sine Penge var han en slet Økonom. Den Bogpassion, der
fulgte ham hele Livet, nærede han så rigeligt, at han skrev
til Faderen, da denne ikke vilde gå ind på hans Forslag
om at tage 50 Rdlr. op af hans Arv, at han i flere Måneder
havde levet af Smørrebrød og Vand. Dertil kom, at Malthe
Møller hængte sig på ham og spekulerede i hans Finan
ser, hvad der yderligere måtte sætte hans Levefod ned. I
Virkeligheden pintes han mest ved at skulle studere den
Videnskab, han mere og mere tabte Tilliden til og tilsidst
16°) Han fandt det »ennuiant
legier«.
15i) 5. Febr. 1797; 12. Okt. s.

at

løbe paa de slemme Kol

A. Dagbog.
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ligefrem fik Modbydelighed for152), og Naturhistorien, som
han hørte hos Blumenbaoh153), var det eneste, der holdt
ham fast ved Studierne.
Lidt efter lidt gled han dog ind i Studenterlivet, blev
en ægte Bursch, også hvad Klædedragten angik, men en
Tur til det velhavende, storstadsmæssige Badested Pyrmont vakte påny hans Længsler mod København. Hans
Tungsind, der dog lå på Bunden af det hele, brød frem
på Grund af forskellige Sygdommer154), og fik ham til at
foretrække Tilintetgørelse fremfor at leve sit Liv om igen.
Faderen tog sig Sønnens Modgang meget nær og søgte at
opmuntre ham ved at erklære sin Tilfredshed med For
lovelsen.
Når han forlod Gottingen, skyldes det nærmest den al
mindelige Frygt for et fransk Indfald i de hannoveranske
Lande. Hans næste Mål var Kiel, hvor han opholdt sig om
trent et År, indtil Foråret 1796, beskæftiget med at hjælpe
Torkil Baden ved en Nyordning af Biblioteket155). Fra
Kiel rejste han sammen med Professor Fabricius til
Paris156), som han forlod 4. September for over Gambrai,
Mons, Åchen og Cassel atter at opsøge Torkil Baden.
152) I Biografien anfører han, at han i et Brev til Faderen
af 11. April 1794 har stillet denne følgende Spørgsmål, der gi
ver Udtryk for hans religiøse Standpunkt: Hvem var Kristus?
Var han mere end et Menneske? Er Miraklerne sande? Gives
der Inspiration?
163) Fred. Munters enestående mange udenlandske Forbin
delser strakte sig også til Blumenbach (1752—1840), medicinsk
Professor i Gottingen; Brev af 13. August 1816 skrevet fra Set.
Ols Præstegård på Bornholm i Anledning af et Kraniefund i
Gildes Høj. Stedets Præst, Grønbech, sendte Kraniet til B. med
en Beskrivelse af Findestedet (»L’eveque de Selande m’a commandé de Vous envoyer, monsieur, avec le crane suivant; la
description du lieu, ou il a été trouvé, la voici), og Munter
lod en Introduktionsskrivelse følge med (U. G.).
1M) Han klager over Tandpine, Blodgang og et svækket
Syn, der førte til fem Ugers fuldstændig Blindhed.
156) Jvf. Univ.journalen 1796, 91. Øst: Materialier Nr. 82,
S. 649.
156) Fabricius nævner i sin Biografi Rejsen, men uden at
omtale B. (Lahde-Nyerup, Hefte 4, S. 31). B. blev grundigt skuf
fet af Paris; den indgød mere Bedrøvelse end Glæde: »Saamegen Usædelighed, Armod, Overdaadighed, slet Levemaade, saa
lidt Enthousiasme og Fædrelands Kierlighed, saalidt Oplys
ning og Dyd, er ikke behageligt at se«. (Dagbogen 12. Maj 96).
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Denne Gang blev hans Ophold i Kiel dog ikke af lang
Varighed. Midt i April 1797 rejste han af Sted med Hjem
met som Mål, og på Grænsen af April—Maj satte han at
ter Foden på københavnsk Grund. —

Svarende til den dogmatiske Fremstilling af Kristen
dommens Læreindhold i Hovedlærdomme (1783) udgav
Bastholm 1794 en moralsk Fremstilling af Kristendom
mens Krav: »Viisdoms og Lyksaligheds Lære«1™).
Ligesom Dogmatikken havde været Ortodoxiens Yndlingsdisciplin, således blev Etikken Genstand for Oplys
ningens ivrige Studium og Dyrkelse. Interessen for det
etisk aktive Liv var ganske vist vakt gennem Pietismen
og dens praxis pietatis, men var blevet tilsidesat i den Del
af Orthodoxien, som stivnede i Systemets Intellektualisme.
Da Kristendommens dogmatiske Indhold blev angrebet,
måtte Oplysningen forsvare dens Hovedværker, som man
fandt udviklet i et mere eller mindre deistisk begrænset
Skema, og hvis Indhold stemmede med Fornuften, og som
således i apologetisk Henseende kunde lade sig holde som
en Slags Forsvarsskanse og piéce de résistance. Gennem
Fornuftbegrundelsen blev Kriteriet givet for Åbenbarin
gens væsentlige Sandheders Gyldighed. Indenfor Kirken
måtte da de orthodoxe og fremskridtsvenlige selv se til,
hvor mange dogmatiske Læresætninger de kunde få til at
stemme med Fornuften. Gennem Påvisningen af Enheden
mellem Fornufterkendelsen og Åbenbaringsindholdet var
Kristendommens Eksistens sikret gennem et Par Menne
skealdre overfor den kirkefjendtlige Deismes og Materialis
mes Angreb. Men ved Siden af dette Bevis, som også
kom den kristelige Etik til gode, kom Oplysningens kriste
lige Aktivitetsetik til at betyde et vægtigt Vidnesbyrd for
Åbenbaringens praktiske Nytte og dens Eksistensret. Men
når Oplysningen med endnu større Kraft end Pietismen
fremhævede den levende, påviseligt produktive Tro, må
157) Skriftet er delt i tre store Hoveddele: Om Mennesket,
om Gud og om Midlerne til Visdom og Lyksalighed.
22
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dette Faktum hverken ensidigt opfattes blot som en for
nyet og skærpet Reaktion overfor Ortodoxiens ensidigt
telogiske Dogmatisme eller kun som en Fortsættelse af
Pietismens Grundthesis, men som en selvstændig Opfat
telse, som er løst både fra Ortodoxiens og Pietismens dog
matiske Baggrund. Oplysningen vilde på éngang skabe
en selvstændig Etik og reformere Livet indenfor Kirken;
men medens den gamle protestantiske Etik byggede på
Begreberne poenitentia og sanctificatio, selvstændiggjorde
og sækulariserede Oplysningen dette sidste Begreb og byg
gede kun på det alene.
Oplysningen har ikke villet anerkende nogen Tro i
kristelig Forstand, hvis denne ikke lagde sig for Dagen i
praktisk Aktivitet. Den har villet frigøre og udvikle en
luthersk Trosforståelse, men uden direkte dogmatisk Til
knytning til Luther. Luthers Kamp både mod den romersk
katolske Pelagianisme, i Kraft af hvilken Mennesket efter
at have modtaget Nåden frit kunde producere gode Ger
ninger, og mod Skriftestolens Uvæsen, førte ham til en
Kamp såvel mod Selvretfærdigheden som mod Hierarkiet
Igennem denne Kamp vandt han et nyt Trosbegreb, som
skulde kunne frigøre Mennesket og skænke det en indre
Frihed og Vished158). Gennem Troen fik den enkelte sin
selvstændige Værdi, gennem Troen var den enkelte alles
Herre. Den lutherske Trosforståelse er en dybt religiøs
Tillidsopfattelse, hvis antropomorfistiske, barnlige GudFader-Hengivelse på én Gang indeslutter Troen på hans
Immanens i Verden og i de troende som Udtryk for hans
Godhed og på hans Transcendens som Udtryk for hans
Evighed og hans skabende, retfærdige Magt. Men trods
alle Forsøg på at bestemme de troendes Forhold til Ver
den ud fra den nyvundne Trosopfattelse, blev Påvisningen
af den nødvendige Sammenhæng mellem det religiøse
og etiske Liv den lutherske Teologis svageste Punkt og
168) Når Luthers Navn så yderst sjældent forekommer i Op
lysningens Literatur skyldes det dels, at Oplysningen følte
sig som en ny Reformation, der nu så godt som fra Grunden
skulde gøre et banebrydende Arbejde, og dels at også Refor
mationen og Reformatoren faldt ind under Tidens almindelige
kritiske Synspunkter, der sjældent søgte tilbage, men stedse
energisk fremad for at revidere og udvide det overleverede.
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det Område, hvor den kom at stå langt i Skygge for den
kalvinsk samfundsbesejrende Energi. Den lutherske Lære
havde krævet det nye, genfødte Sindelag som Betingelse
for Udøvelsen af, hvad der i Almindelighed kaldes »de
gode Gerninger«, det vil sige det udfoldede, praktisk-etiske
Liv i Verden159). Men samtidig var det blevet forudsat,
at når først det religiøse Forhold var i Orden, vilde der
med også de gode Gerninger komme »af sig selv«. Af alle
Begrundelser for de gode Gerningers Selvfølgelighed og
Nødvendighed er den mest kendte Luthers Henvisning til
det selvfølgelige og naturlige i, at det gode Træ bærer de
gode Frugter160). I hvor ringe Grad dette blev Tilfældet,
viste imidlertid Historien. De senere lutherske Dogma
tikere opstillede vel en Hække Helliggørelseskrav, som
med Hensyn til Indhold og Formål defineredes systema
tisk, men alligevel sygnede gennem Trospassiviteten og
den pessimistiske Menneskevurdering den lutherske Kir
kes etiske Liv hen161).
For Ortodoxiens Etik bestod Helliggørelsen i at gen
erhverve de åndelige og sædelige Egenskaber, der var
gået tabt ved Syndefaldet. Denne Tanke var en Fortsæt
telse af Melanchthons Lære om Gudbilledligheden (iustitia
spiritualis), som Mennesket ved Syndefaldet var gået Glip
af, men som det ved Hjælp af det nye Liv igen skal nå, og
hvorved det skal blive religiøst og etisk fuldkomment.
Men Fremstillingen såvel hos Ortodoxiens Skolastikere
som hos Melanchthon er ikke skabt ud fra en Anerken169) Confessio Augustana, Art. VI, XII, XX.
10°) Erlanger Udg. 17, 2. Opl.; 49, 94, 348. W. Kapp: Religion
und Moral im Christentum Luthers, 1902, 28 f. Hos Gerhard er
Billedet genoptaget: Loci 5, 87 f; 137—138; 8, 11—13 og hos
Quenstedt: Systema II, 993, 1374, 1401—1403.
i«1) Forholdet til Nåden opfattedes ganske passivt. Efter
Quenstedt skænkedes der Mennesket i Omvendelsen overna
turlige Kræfter, således at det syndige Menneskes Modstand
ganske fjæmedes, og selve den umiddelbare Virkning af For
nyelsen bestod i instauratio imaginis divinae, d. v. s. en ånde
lig og etisk Fuldkommenhed, hvorved Menneskets kristelige
Erkendelse fik Indsigt i de guddommelige Hemmeligheder,
og hvorved dets Vilje fik sin oprindelige Form, som den havde
haft før Syndefaldet, og derved kom i Overensstemmelse med
den guddommelige Hellighed. Systema II, 918. Jvf. Gustav
Hoennicke: Studien zur altprotestantischen Ethik, 1902, 45 f.
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dels© af det etiske Livs Selvstændighed, men som et Ap
pendix til Dogmatikken, og den har hos Quenstedt fået et
Anstrøg, som både kan minde om den katolske, substans
mæssige og naturagtige Nådelære og om panteistisk Teo
sofi162). Såvel Johan Gerhard som Quenstedt bruger for
at forklare den guddommelige Fysik Billedet af Vinstok
ken163), selv om det må indrømmes, at Forholdet hos Ger
hard er langt mindre fysisk og mere etisk udviklet end
hos Quenstedt. Men fælles for dem begge er dog deres
svigtende Evne til at påvise den Aktivitet, som disse vires
novae skulde besidde i Kraft af unio mystica i sanctificatio164). På den ene Side skulde de gode Gerninger være
Troens naturlige Frugter (og dog skulde de fremgå efter
den guddommelige Viljes Krav), men på den anden Side
blev de fremstillet som sådanne, der fremkom ud af en
indre Trang hos det ved den hellige Ånd fornyede Men
neske — altså et Slags førkantisk, kategorisk Imperativ.
De gode Gerninger, det vil sige Opfyldelsen af Guds
Vilje, knyttes både hos Gerhard og Melanchthon til Læren
om Retfærdiggørelsen og får derved ingen selvstændig Be
tydning, hverken når de ses i Forhold til den enkeltes
Stilling til Gud (i hans Gudserkendelse, Kærlighed, Håb
og Ydmyghed) eller til hans Forhold til Næsten (i Bøn,
Taksigelse og Bekendelse). Guds Vilje som den højeste
Norm begrunder det sædelige i Gud selv; derved bliver
Kravet ubetinget og uendeligt. Da Guds Vilje er ét med
den sædelige Norm, kan man karakterisere Ortodoxiens
Etik som en imperativ Moral165).
162) Efter Quenstedt er der ved Syndefaldet indtrådt en
Forstyrrelse af Forbindelsen mellem den guddommelige og
menneskelige Substans, og denne Forstyrrelse kan kun re
stitueres ved, at den materielle Substans forbindes med den
guddommelige Substans i Treenigheden ved en inhabitatio
trinitatis seu spiritus eller, som det også hedder, ved en unio
cum Deo eller cum Christo. Men først ved Trosforholdet, der
skabes ved Genfødelsen, bliver denne hyperfysiske Rehabilita
tion mulig. Systema II, 899 f.
163) Loci 8, 100. Systema II, 897.
164) Jvf. unio spiritualis i Loci 3, 469 (spirituali unione est
cum Deo unitus per spiritum, quia spiritu Dei regitur), 562
(spiritualis unio in ter Deum, et fidelem animam).
166) Carl Stange: Einleitung in die Ethik I, 1900, 18 f. Jvf.
W. Kapp: Anf. S. 48 f.

Oplysningens Etik.

343

Oplysningens Etik har imidlertid både opgivet den
substantielt magiske Nådesopfattelse og ladet de teologisk
subtile Distinktioner fare. Dens etiske Fornufterkendelse
er formidlet gennem Melanchthons fornuftmøessige Sam
vittighedserkendelse, hvorved Antikkens Moralprincip blev
indført i den lutherske Kirke. Hos Melanchthon er lex
naturae identificeret med lex Mosis og lex Christi166); hans
etiske Overvejelser har overvejende søgt Tilknytning til
Dekalogen. Den rationale Samvittighed bliver Organet for
at erkende den naturlige Sædelov, der er et med Dekalogen.
Dommen fældes ud fra de medfødte Ideer, der hos alle
Mennesker væsentlig er de samme. Guds Væsen er for
Melanchthon etisk; det repræsenterer den absolutte Hel
lighed, og idet Dekalogen er et Udtryk for hans Væsen, er
han bundet til at håndhæve den etiske Verdensorden. De
kalogen er et Udtryk for den etiske Handlens Norm, hvor
til der knytter sig Tanken om Guds Godhed, som en stadig
Belønning overfor de trofaste, men som en uendelig Straf
overfor de utro og frafaldne.
Det fornuftmæssige Princip suppleres imidlertid af et
andet, nemlig det utilitaristiske, og Oplysningens Etik kan
sikkert i fremtrædende Grad siges at være utilitaristisk
bestemt. Den enkeltes Handling øves med Henblik på dens
individuelle eller universelle Nytte, og ud fra denne af
gøres en ikke ringe Del af dens etiske Værjli. Dette hæn
ger sammen med de to Forhold, der begge er medbestem
mende for denne Disciplins ejendommelige Karakter i
denne Henseende.
For det første har den lutherske Etik altid — lige fra
dens reformatoriske Udspring — haft en utilitaristisk Ka
rakter. Luther selv har ikke forkastet Løntanken, men
kun de Misvisninger, som skyldes de menneskelige Be
regninger over Lønnen som en Fortjenstfuldhed. Vel er
det blevet fremhævet, at når den enkelte kunde være vis
på at besidde Guds Velbehag, skyldes det udelukkende
Kristi Gerning. Enhver Selvretfærdighed vilde være døde
lig for Troen. Det er Nåden, der gør os til Arbejdere, men
ethvert Arbejde er dog selv blevet skænket af Nåde. Gud
186) Hoennicke: Anf. S. s. 3f, 30.
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kroner i de frommes Belønninger mere sine egne Gaver
end deres Fortjeneste167). Men er et egentlig Kausalfor
hold mellem Gerningerne og den evige Salighed således
blevet ophævet, er der på den anden Side blevet statueret
et progressivt Fremskridt mellem Helligheden og Lyk
saligheden, hvorved der gennem en intim Forbindelse mel
lem dette Liv og det kommende er opstillet et etisk Motiv
med uhyre Drivkraft, da den hinsidige Salighed er en
Fuldendelse og videre Fortsættelse af det Endestandpunkt,
hvormed det jordiske Liv afsluttede. Trods al Forsigtig
hed er dog Løntanken trådt tydelig frem — ofte med Hen
visning til Skriftens billedlige Udtryk om Saligheden som
en Løn168). Herved er Løntanken — både hos Gerhard og
Quenstedt — knyttet til Forjættelserne om Frelsen, gjort
til Motiv for de gode Gerninger, og i Udførelsen heraf
spores en betydelig Eudaimonisme. Den kristne skal be
væges til at korsfæste det syndige Kød ved promissum
praemium. Den kristne skal få lige så mange Sejerskroner,
som han har overvundet syndige Lyster169).
På den anden Side er Gengældelsesmotivet ikke alene
trådt frem i positiv Retning, men ligeså fuldt i negativ.
I Johan Gerhards Eskatologi viser Domstanken sig som et
tydeligt Motiv til Helliggørelse. Tanken om Dommen skal
forbedre Livet og regulere det etiske Liv. Den giver på
den ene Side Udsigten til den evige Glæde, selv om det
indrømmes, at det kun skyldes den menneskelige Svaghed,
når Gud har forjættet en Løn, men på den anden Side
fremstilles også den skræmmende og advarende Udsigt til
Dommen170).
Der bliver således en Antinomi til Stede i dette første
Forhold; thi på den ene Side er Dogmatikken ikke blind
for Menneskets etiske Ydeevne ud fra Motiverne Løn og
Straf, men på den anden Side skal Mennesket først genlfl7) Quenstedt Systema I, 492.
168) Concordia S. 96, Art. III; 73, 146 f, 234, 241 f, 246.
16e) Loci 8, 9f, 22. Systema II, 1777 f. Jvf. Balle: Straf og
Belønning efter Fortjeneste i Evigheden: Pauli mindre Breve
II, 417.
17Q) Oblivio judicii est mater securitatis, quotidiana vero
recordatio seriae pietatis, Loci 17, 228 og endvidere 18, 331;
19, 163, 190 f, 200 f, 227, 300—303, 310—312.
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nem den guddommelige Nådes Indvirkning blive i Stand
til at gøre gode Gerninger. Dertil kommer et andet Mo
ment, som gør Oplysningens etiske Utilitarisme forståe
lig. Som andre Videnskaber blev også Etikken selvstændiggjort og løsnet fra sine tidligere dogmatiske Forudsæt
ninger. Dens Principer blev Fornuft og Samvittighed, i
Almindelighed opfattet som et Enhedsprincip: den for
nuftmæssige Samvittighed. Menneskets sande Etisering
beror på dets Forestillingers klare og tydelige Uddan
nelse171). Åndens fulde Oplysning bliver Målet for den
etiske Stræben, og den virkelige Fuldkommengørelse i
Dyden indeslutter både den individuelle og den sociale
Lyksalighed. Visdom og Dyd er ét; den åndelige Oplys
ning er identisk med den etiske. Dette Program forklarer
den enestående Ærbødighed, hvormed man betragtede det
græske Åndsliv og særlig Sokrates Person, der netop ved
Forbindelsen mellem Personlighedens Etisering og Ån
dens klare og gennemkultiverede Oplysning repræsente
rede den filosofiske og etiske Oplysnings beundrede
Ideal.
De nærmeste Motiver, efter hvilke der blev handlet, var
Nytte og Lykke. Når man opstillede Beregninger over,
hvorledes det størst mulige Overskud af Glæde og Lyst
skulde fremkomme — ikke alene for Individet, men også
for Samfundet — vilde man derved afparere Angreb for
en ensidig og ufrugtbar Dogmatisme, der kun førte til for
argelige Religionsstridigheder med påfølgende Bål og
Brand.
I den kirkelige Oplysning blev således Apologien for
Kristendommens Sandhed ikke alene ført ud fra Påvisnin
gen af Enheden mellem Fornuft og Åbenbaring, men også
ud fra Troens Evne til at virke i almindelig Godgørenhed
og Nytte. Der blev da demonstrativt stedse taget Hensyn
til Handlingens ydre Virkninger, da det netop var disse,
der faldt i Øjnene, og som måtte blive den bedste Apologi
og Garanti for Kristendommens nyttestiftende Virkninger.
171) Jerusalem: Betrachtungen I, 1769; 278, 283, 288. Geliert:
Moralske Forelæsninger I, 1778, 125. Michaelis: Gedanken
über die Lehre der hlg. Schrift von Sünde u. Genugthuung
1779, 468. Bastholm: Viisdoms Lære 8.
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Det kunde synes, at det måtte falde Oplysningen svært
at vise, hvorledes et selvstændigt etisk Liv overhovedet
blev muligt, da den dog på samme Tid på det stærkeste
var optaget af Tanken om Kausallovens ubønhørlige Kon
sekvens. En kausalbundet Vilje og en fri Vilje synes at
være to uforenelige Synspunkter. Men i Virkeligheden
har Oplysningen med sin ringe Trang til en systematisk
Skematisering slet ikke gjort dette Problem selvstændigt
op. Kausalloven er vel overalt hævdet, men først og frem
mest naturligvis for den ydre, mekaniske Verden. Hvor
man i Begejstring for den nyvundne Opfattelse af Natu
rens indtil de mindste Enkeltheder nøjagtigt indstillede
Urværk også har villet projicere Kausalloven ind i Ånds
livet, har man dog søgt at hævde Menneskets Ansvar ved
at skelne mellem den frit motiverede Beslutning og den
nes ufrie, determinerede Udførelse172).
Både i Ortodoxiens og Oplysningens filosofiske Teologi
er Friheden blevet negativt bestemt. I Ortodoxien betød
Friheden en Frikendelse for Lovens fordømmende Virk
ning, i Oplysningen betød den Frihed for Motivtvangen.
På den protestantiske Teologis Jordbund har først Kant
nået til en klar, omend dualistisk Bestemmelse af Fri
heden som Uafhængigheden af den mekaniske Natur, idet
han lod Mennesket som Åndsvæsen tilhøre den højere intelligible Verden, der er forskellig fra den lavere natur
lige Verden, som Mennesket som Sansevæsen tilhører.
Den guddommelige Vilje, det godes absolutte Fordring,
skal da ideelt blive lig med Menneskets egen Vilje, og
fremstiller et Krav, som Mennesket uden Tvang opfyl
der.
Den lutherske Ortodoxis Syn på den menneskelige Na
tur havde været afgjort pessimistisk. Selv efter Genfødel
sen tilskynder Mødet med dets onde Tilbøjeligheder stadig
Mennesket til Synd. I Mennesket må der finde en bestan
dig Kamp Sted med Tvivl, Vantro og Egoisme173). Hoved
centret, hvorfra alt ondt udgår, er den concupiscentia, der
praktisk er lig Arvesynden, og som er et Aktivitetens Prin172) Michaelis: Anf. S. 158 f. Bastholm: Viisdoms Lære 8.
173) Quenstedt: Systema II, 842 f.
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cip, der virker gennem Impulser og Tanker og drager
Viljen med ind i det ondes Sfære, således at den øver det
onde174).
Når den kristne skal kæmpe herimod, bliver hans Op
gave væsentlig en negativ. Kødet skal dødes, og Målet må
være en gradvis mortificatio af alt ondt175). Den kristnes
etiske Opgave er gennem militia christiana at overvinde
denne Dualisme mellem Ånd og Kød, mellem Nåde og
Natur, således at han ved at iføre sig de åndelige Våben
bringer den første til Sejr176). Men Faren truer ikke alene
den kristne indefra. Verden selv er svigefuld og beher
skes af Djævelen, som stedse søger at få de kristne bragt
til at falde fra Nåden ved med de tilsyneladende uskyldig
ste Ting at friste dem til Umådeholdenhed. Både ved Be
dømmelsen af det naturlige Menneske og Verden fælder
Ortodoxien den skarpeste Dom, der ikke viger tilbage for
de stærkeste, fordømmende Udtryk177). Derved får Ortodoxiens Teologi et asketisk Præg, idet den viser hen til en
Række ydre religiøse og etiske Midler (Bøn, Altergang,
Skriftlæsning og Faste) for at holde Kødet i Ave178). Hvor
dyb end Ortodoxiens pessimistiske Alvor var, og hvor
mange Skriftsteder den end kunde anføre til Gunst for sin
Verdensforagt, nåede den dog ikke en etisk Reformation
af den lutherske Kirke. Den stivnede tidlig dels i en stille
Verdensopgivelse, dels i en egoistisk Glæde over selv at
have fundet de absolutte, religiøse Garantier, medens »de
andre« i Verden stod udenfor og engang vilde komme til
at bøde dyrt derfor. Dens Hovedskema, Lov og Evange
lium, var for snævert til at kunne gøre Ret og Skel over
for Verdenslivets mange Afskygninger, og dens Etik havde
ikke fundet det Umagen værd at ofre Kaldet eller en posi
tiv Vurdering af Kulturen en selvstændig Behandling.
174) Quando ipsa natura se movet, agit et patitur ita ut
cor inclinationes vel mens cogitationes concipiat, Loci 5, 246,
ogSct 25 f
176) Loci 3, 211; 4, 195; 5, 349. Systema II, 700, 915—917.
176) Loci 19, 313.
177) Quenstedt: Verden er stabulum iniquorum, career sceleratorum, Sodoma impiorum, lupanar impurorum II, 1; 174
—176, 1375.
i7«) Loci 3; 121, 178, 184, 198. Systema II, 1376, 1436.
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Ortodoxiens Etik har således hverken kunnet virke livs
eller kulturbekræftende. Den har ensidigt beskæftiget sig
med den enkelte troende og været ensidigt optaget af den
ene religiøse Interesse ikke at miste Troen, det vil sige
den rette Tro i dogmatisk Forstand. Den Enkelte fik stadig
et mistrøstende Billede af hans Ufuldkommenhed og Af
stand fra Idealet holdt for Øje, og da der ikke var sat noget
egentlig klart defineret Mål for Boden selv, kunde det let
ske, at de etiske Kræfter lammedes, så meget mere som
han stadig var henvist til at gøre sin egen religiøse Ud
vikling til Genstand for sin Betragtning.
Det dogmatisk stivnede Lærebegreb er tilligemed dets
i systematisk Henseende dygtigt gennemført Overlegen
hed typisk for Ortodoxien, men i historisk Forstand er
Ortodoxiens Karakteristik ikke dermed udtømt. Hos os
viser netop en Type som Jens Dinesen Jersin (d. 1634)
og hans religiøse Anfægtelser, at Troen, ligesom for en
Mand som Johan Amdt (d. 1621), ikke først og fremmest
betød et fast garanteret og dogmatisk afsluttet Lærebe
greb, men tværtimod Kamp og Sejr. Og at det samme har
været Tilfældet for mangfoldige andre, er vist hævet over
enhver Tvivl179).
Oplysningens Etik adskiller sig fra Ortodoxiens ved sin
selvstændige Behandling af de etiske Problemer. Hertil
havde allerede Georg Calixt (d. 1656) givet Stødet ved i sin
Epitome theologiae moralis fra 1634 at adskille mellem
Dogmatik og Etik og ved at behandle den sidste Disciplin
som en selvstændig Størrelse overfor Dogmatikken ved
Siden af Filosofien. Hans Udgangspunkt var homo conversus, den genfødte Kristen. Og selv om det for Calixt
har været vanskeligt at fastholde det alment menneskelige
hos de enkelte kristne, har han dog energisk krævet, at
den enkelte Kristen i sin Tanke og Handlen måtte stræbe
at bevare sin Samvittighed ren. Hovedindholdet i hans
Fremstilling er Påvisningen af det kristelige Livs Opgaver
og Indhold —nemlig, at Kødet skal beherskes ved Åndens
Hjælp. Derved kom han også til at drage Omverdenen med
179) Jvf. Koch og Rørdam: Fortællinger af Danmarks Kirke
historie, 1889, 94 f. I. O. Andersen: Holger Rosenkrantz den
Lærde, 1896; 98 ff, 323.
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ind i de etiske Udviklinger, således, at den kristne ved
Siden af sin indre Opgave også havde en ydre, som frem
stillede sig for ham gennem hans daglige Kaldsarbejde.
Herved havde den praktiske Etik fået anvist et nyt Ar
bejdsområde, og gennem den bredkirkelige, unionsvenlige
Teologi, han repræsenterede, kom han og hans Skole ved
sin ireniske og praktiske Systematik til at bane Vej for
Oplysningen180).
Den ældre Oplysnings Syn på Mennesket var hverken
fortvivlet pessimistisk eller overfladisk optimistisk. Den
søgte empirisk at gøre Het og Skel til begge Sider. På den
ene Side vilde den gerne anerkende et godt Princip hos
Mennesket for derved at gøre det psykologisk forståeligt,
hvorledes Mennesket overhovedet kunde antage Åbenba
ringens forbedrende og højeste Gode. Men på den anden
Side var Mennesket et frafaldent Væsen, som skulde op
rejses og renses. Mennesket var — som det blev udtrykt
i Tidens egen klassiske Formulering — ikke så godt, som
det burde være. Mennesket måtte altså forbedres, og for
Oplysningens ældre Talsmænd stod det fast, at denne For
bedring måtte være af religiøs Art. For dem blev i denne
Sammenhæng Troen på Jesu Guddom og Forsoningen af
vital Værdi. Den yngre, frisindede Oplysning fandt vel
også, at Mennesket trængte til Forbedring, men da denne
Åndsretning skyede dogmatiske Formuleringer, er det ikke
let at blive klar over, hvor langt den fandt, at Mennesket
var sunket ned. Den havde i hvert Fald Råd til en relativ
gunstig Dom over Mennesket og Verden. At den på dette
Område har gjort sig skyldig i en overdreven Optimisme
er almindelig anerkendt, så meget mere som en empirisk
Vurdering, der gennem Revolutionstiden lå lige for Hån
den, og som det tilfaldt den kommende Tid at fælde, viste
et andet og mindre ideelt Menneske, end Oplysningen
havde troet på. Etisk og religiøst skulde Mennesket efter
den moderniserede Oplysning forbedres netop gennem
Oplysning, kulturel som religiøs. Tidens almindelige
Dogmeuvilje førte med sig, at det ikke var enkelte, særlige
Dogmer, der blev fremdraget som Helbredelsesmiddel, men
18°) Biedermaun: Anf. S. II, 1, 280 f. 301 f.
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en almindelig religiøs og etisk Kultur — kort sagt altr
hvad Mennesket selv følte, det trængte til, og som kunde
udnyttes til positiv Forbedring. I dogmatisk Henseende
blev det deistiske Skema betragtet som Normalbekendel
sen; i etisk Henseende blev Sindelaget betonet på det
stærkeste og dermed Menneskets åndelige Side, Fornuft
og Samvittighed. Disse Principper er i den senere Oplys
ning ikke strengt systematisk opstillet eller afgrænset; de
går ved Siden af hinanden, nævnes Side om Side og glider
over i hinanden. Netop fordi Udtrykkene er glidende, og
Definitionen for det meste mangler, kan det i det enkelte
være overordentligt vanskeligt at afgøre, hvad Forfatteren
oprindelig har ment. Oplysningens religiøse Forfattere er
fortrinsvis Opbyggelsesforfattere — ikke i første Række
Systematikere i teologisk Forstand. Deres Følelse af Livets
Uendelighed og deres for første Gang gennemgribende For
ståelse og Opdagelse af Mennesket lod dem ane Systemets
Utilstrækkelighed overfor det individuelle Menneskelivs
uendeligt nuancerede Rigdom på Forestillinger, Følelser
og Oplevelser.
— Rastholms Etik, hvis historiske Forudsætninger er
skildret i det foregående gennem Ortodoxiens og Pessimis
mens Hovedlinier, er for lidt betydelig til at vige udenom
de i Forvejen afstukne Rammer; den følger i ét og alt i
Oplysningens almindelige Kølvand. Etikken grundes på
Fornuften; den kristne Etik på Enheden mellem Åben
baring og Fornuft, og den kristne Etik får Forrangen for
den almindelige filosofiske Fornuftetik, da Åbenbaringen
både giver mere aktive Motiver og en sikrere Begrundelse
for det etiske Livs Domme, end den almindelige Fornuft
etik. Men hvad deres Indhold angår, anser han dem for
at være kongruente181).
Allerede i Indledningen hedder det, at Mennesket be
sidder Fornuft og en fri Vilje182). Opgaven er at udvikle
denne Fornuft; thi jo mere Fornuften udvikles, desto
højere stiger Mennesket i harmonisk, fri og alsidig Men181) Kristi Sædelære er identisk med Fornuftens Lov S. 49
og 52.
182) S. 5.
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neskeværd — båd© for Tiden og for Evigheden; såvel Sam
vittigheden som Viljen styres og ledes af Fornuften183).

Baggrunden for det etiske Livs Begyndelse er en Kund
skab om Menneskets Tilstand, om dets sanselige Drifter
og dets herskende Lidenskaber. Denne Kundskab må af
føde et Forsæt hos Mennesket om, at det vil opklare sin
Fornuft og adsprede de Forstandens Fordomme, som tid
ligere har forledet Mennesket184), og dette Forsæt må føre
fil Dyd, det vil sige til at gøre alt, hvad vi anser for nyt
tigt til at opnå det Mål, som Skaberen har bestemt os
til185). Dette Mål er Lyksalighed. Udtrykket er vel typisk
for Oplysningen, men den groteske Klang, Ordet har er
hvervet sig, skyldes ikke Oplysningens egen ideale Tro på
dette Måls høje Værdi, men den senere populærdeistiske
Forfladigelse deraf. Ordets Sammensætning angiver det
for Samtiden både religiøst og etisk, ideelt bestemte Ind
hold. Det vil ikke angive en ren materialistisk Forståelse
af en blot sanselig, jordisk Lykke som højeste Mål. Ordets
Klang er netop religiøst bestemt. Men det tager på den
anden Side også Afstand fra en blot hinsidig Salighed i
ortodox dogmatisk Forstand. I Ordet er begge Sider for
enet, både den jordiske og den himmelske Lykke. Lyk
salighedsbegrebet selv er utilitaristisk bestemt, idet det
defineres ved de behagelige Følelsers Overvægt over de
ubehagelige — både (hvad der hører nøje sammen) i in
dividuel og social Henseende186). Den religiøse Karakter,
Lyksalighedsbegrebet har, fremkommer ved Betoningen
af, at det Gode, der skal vindes, må være et varigt Gode,
men et varigt Gode vil aldrig fuldt ud kunne opnås her,
det vindes først i sin Uforgængelighed hinsides187). Så
ledes kan det siges, at Kristus er vor Lyksaligheds Kilde,
og at Lyksalighed derfor er vor Bestemmelse188). Det evige
183) S. 11, 22, 42, 255, 299.
184) S. 36.
185) S. 38.
186) S. 15, 19, 45, 319. En nøjagtig Parallel hertil findes i
Skriftet Jesus Christus, Udødelighedens Lærer (1792), 79.
187) Philosophiske Breve (1790), 64, 67.
188) Balles Fortolkning 1784, I, 158, 317, Anm. 2; 332, Anm.
5; 543, Spalte 1; II, 218. Anm. 3.
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Liv er således den evige Lyksalighed189), og Visheden
herom skaber, hvad Tiden kaldte »Rolighed«190). Men
svarende til den religiøse Side indeholder Begrebet også
en etisk Side, som kommer for Dagen, når Lyksaligheden
fremstilles som Nydelsen af et Gode, som er blevet er
hvervet uden Bebrejdelse, som besiddes uden Frygt, men
med god Samvittighed og Vished om det højeste Væsens
Bifald191).
Den, der ikke arbejder på denne Lyksalighed, er ikke
dydig, det vil sige, han opfylder ikke Guds Vilje192), idet
han nemlig hverken for sig selv eller for Samfundet til
stræber den Duelighed i det gode, han var forpligtet til.
Og Mennesket er forpligtet til at gøre så meget godt som
muligt. Vi finder således Opfordring til Dyrevenlighed193),
Råd med Hensyn til Gavmildhed194), Anbefaling af Høflig
hed195), Formaninger om Hvile, Madens Kvalitet og
Mængde, Sammensætning og Nydelse190).
Medens den konservative Supranaturalisme havde vist
hen til Skriften som den Kilde, hvorfra vi hentede Belæ
ring om Dyden197), skete der i den yngre Supranaturalisme
den Forskydning, at den lod Kriteriet for Dyd og Last ligge
i Fornuften ved Siden af Menneskets iboende Lyksalig
hedstrang198). Samvittighedens Moralprincip er i Frem
stillingen trådt tilbage — selv om det vel i Forbigående
er nævnt som det højeste Moralprincip199) — men dets
Funktioner er optaget af den opklarede Fornuft200). — I
189) Jesus Christus, Udød. Lærer S. 87.
19°) Jvf. Andagtsbog for Communicanter 1788, 47 og 86:
Sjælsrolighed = Roliggørelse, d. v. s. Gud er forsonet.
191) Philosoph. Breve, 75—76.
192) S. 39.
*93) S. 87.
104) S. 160: Ved en sparsom Husholdning kunde du have
efterladt Staten velopdragne Børn, formuende Borgere og nyt
tige Medlemmer; nu fylder du den med en Efterslægt, der
er ligeså fattig på Formue som på Evne til at være nyttig,
og dette Onde, som forårsages ved dig, udstrækker sig måske
til Børns Børnebørn.
198) S. 186.
196) Anden Afdeling, Kap. 5.
107) Guldberg Breve, 1761, 122.
198) Gellert: Moralske Forelæsn., I, 1778, 41.
199) S. 304.
20°) Kan denne oplyste Fornuft i et bestemt Tilfælde under
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Sammenhængen er Synden bestemt som det, der kan drage
Mennesket bort fra at nå Lyksalighedens Mål. Oplysnin
gens Forståelse af det ondes Magt kunde efter dens Ver
densanskuelse ikke være den bibelsk krævede, konsekvente
Forsagelse201). Når Tanken om Menneskets absolutte Ufor
muenhed slettes, bliver der tilbage en jævn Godhed, der
skal forhøjes til at yde det ekstraordinære. Sporadisk kan
der vel forekomme en moralsk Bedømmelse af Synden2®2),
men det forekommer langt hyppigere i Samtiden, at den
bestemmes som Temperamentets, Sansernes og Liden
skabernes Overmagt over Fornuften, altså som en legemlig
Svaghed203). Og medens den moderat frisindede Suprana
turalisme forudsatte, at der måtte et Samarbejde til mel
lem Guds og Menneskets Vilje, hvis Mennesket skulde
forbedres204), stod det fast for den frisindede Neologi, at
Viljen måtte forbedres gennem Forstanden, og Forstanden
kunde selv rette sig efter Kristi almindelige Forskrifter205)
og således stige i Fuldkommenhed206).
Oplysningens voldsomme etiske Aktivitet motiveredes
ud fra to Overvejelser, som begge blev støttet af moralske
Klogskabsregler, og som begge findes udført i Bastholms
Skrift. Begge skulde de virke som de stærkeste Ansporin
ger til Dyd.
For det første måtte der ud fra TaknemlighedsmotivPt
Synspunktet Nytte f. Eks. forsvare en Nødløgn, tør denne og
så bringes i Anvendelse, 217, 223—26. Den er da sikkert blot
blevet betragtet som en Slags Akkommodation. Jvf.: For
stillelse er lovlig, når den sigter mod at forebygge det Onde,
illustreret ved Davids Forstillelse overfor Kong Akis (GI.
Test. 1792, 49).
201) Alt — også det virkelige Onde — hører med til og er
et Stykke af den bedste Verden og bidrager til de guddomme
lige Hensigters Opnåelse. Det er næppe troligt, at Synden
kunde være slettet af Verden, uden at denne havde mistet
andre Fuldkommenheder (f. Eks. vor store Videbegærlighed
og Spørgelyst, der for vor Kultur er et uvurderligt Gode), Mi
chaelis: Anf. S. 45, 59, 70 f.
202) S. 58.
2M) Michaelis: Anf. S. § 46; 429 ff. § 51; 475, 481, 526, 560,
Note 4. Bastholm: 24—25, jvf. S. 27: Menneskets dyriske Del
virker først — Fornuften kommer sidst. Mennesket kan ende
med at blive Dyr. Den samme Tanke i GI. Test. 1792, 128 y.
2M) Hovedlærdomme, 1783, 483.
205) Viisdoms Lære, S. 115, 381.
2(W) S. 308, 310.
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overfor Gud som don højeste Velgører udspringe et etisk
formålsbestemt Arbejde. For at fremholde dette Motiv
som »den sande Kilde og den ædleste Kilde« og »den stær
keste Opmuntring til alle gode Gierningers Øvelse« åbnede
Bastholm sin Veltalenheds Sluser på vid Gab207).
Dernæst måtte den nære kausale Forbindelse mellem
Karakteren her og Skæbnen hisi blive et Motiv til aktiv
Dyd af første Bang. Således opstilles der et skarpt Krav
om de reneste Tanker og Motiver, da disse — sammen
med Hukommelsen — er forbundet med Sjælen og skal
gå over i Evigheden med den, og kun ud fra denne — om
man vil etisk-eudaimonistiske — Forestilling forstås den
yngre Oplysnings nervøse og til Tider alsidigt forcerede
Arbejdstempo for at gøre det gode i videst mulig Udstræk
ning208). Kun ved et alvorligt etisk Selvarbejde kan der
således håbes på en lykkelig Evighed200). Den enkelte, som
selv har Guds og Kristi Eksempel til Mønster210), må over
for de andre give det bedste Eksempel han kan som Ud
tryk for en pletfri Samvittighed211).
Om han har tænkt sig, at Bønnen kunde indvirke på
Gud og forandre hans Beslutninger, er vel tvivlsomt; han
fremhæver i hvert Fald fortrinsvis og med stor Styrke,
dens beroligende Indflydelse212); han betragter den som
Udtryk for en Slags religiøs Selvopholdelsesdrift. Møn
sterbønnen og Bønnens Ideal udtrykker han således: Herre,
giv mig, hvad der er mig tjenligt, skønt jeg ikke beder
derom; giv mig ikke, hvad der er mig skadeligt, skønt
jeg beder derom213). Den synes religiøst at være en pas
siv Underordning under Guds selvbestemmende og for207) S. 121 f. Taknemligheden for den uendeligt vise Te
leologi i Naturen må give sig Udslag i Kaldstroskaben og Ar
bejdsglæden overfor Kaldets Pligter, S. 85 ff; S. 135 ff.
208) Anden Afd., Kap. 2, 166 f.
2<«) S. 286—287, 292, 298 f, 300, 303, 309, 313, 370. Jvf. Tale
kunsten 116 og Jesus Christus, Udød. Lærer 91, 96, 102, 113.
21«) S. 358, 364, 367.
211) S. 304.

212) S. 297, 370: Bønnen er bevidnet som et fortræffeligt
Middel til at forbedre og roliggøre det menneskelige Hjerte;
372: Bønnen er en naturlig Virkning af Menneskets medfødte
Drift til Lyksalighed. »Bønnen er Naturens Stemme og Selvkierlighedens Virkning«.
213) S. 379.
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delende Godhed, men den kan næppe med Hensyn til sit
Mål siges fri for at tilstræbe det behagelige og eudaimonistisk gavnlige. Ved Siden af Bønnen opstiller han Kra
vet om Bibellæsning214), og endelig ender Bogen med en
i Oplysningstidens almindelige Ånd affattet Fremstilling
af Sakramenterne215).
Trods det apologetiske Kompromis, der nødvendigt
måtte præge Fremstillingen, havde han overfor Kristen
dommens og Kirkens Angribere søgt at vise, at både Kri
stendom og Kirke vilde anerkende den oplyste Fornufts
Het og Sandhed. Dermed havde han gjort klart, at Kirken
ikke vilde tage Fornuften til Fange under meningsløse
Love216), men samtidig havde han vist, at Åbenbaringen
ydede et supplerende og for det harmoniske Menneskeliv
uundværligt etisk Ideal217).
De hasarderede Angreb på Præsterne for Dumhed,
Hykleri og Bedrageri218) og Oplysningens eudaimonistiske
Forfald i Kravet om den størst mulige Nytte er Baggrun
den for hans apologetiske Reformforslag, der udkom
samme År: »Korte Tanker til nærmere Eftertanke over
den Geistlige Stand«219).
I Skriftets seks Kapitler220) optager han Angribernes
2“) S. 385 f.
215) Dåben angiver Løftet om at arbejde på sin Sjæls Ren
selse, S. 400, og Nadveren er et Erindringsmåltid, S. 406.
21fl) Stærkt betonet S. 6.
217) Da Bogen udkom, opholdt Sønnen sig i Gottingen; da
han havde læst den, skrev han i sin Dagbog, at den var for
naturlig og fattelig til at gøre Opsigt eller frembringe et stort
Indtryk. Denne Dom er fuldt ud rigtig. Når en Forfatter —
så sent som i 1794 — vilde give sig til at demonstrere en så
anerkendt Sandhed som Enheden mellem Fornuft og Åben
baring uden i nogen særlig Grad at urgere Fornuftens revide
rende Supremati overfor Åbenbaringen, var hans Skrift ikke
længere egnet til at vække Opsigt.
218) Samleren, 3. Årg., I, 346 f; Polit. — fysisk Mag. August
1796 — Juni 1797. Horrebows personlige Spot mod Balle i
»Harlekin Præst«. Jvf. Drews: Ånf. S. 142.
219) Schebel 234; Helveg 258; Koch: Oplysn. 273.
22°) I. Hvad Kundskaber udfordres hos en Folkelærer? II.
Er den gejstlige Stand nyttig og nødvendig, eller var det nyt
tigere, om den blev afskaffet? III. Er Folkelærernes Ind
komster for store? IV. Skulle Folkelærerne have Rang, Titler
og Udmærkelser? V. Er det fornuftigst, at Folkelærernes
23*
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Anker og gennemgår dem Punkt for Punkt. Overvejelser
nes stadige Refrain er »Hvad er fornuftigst? Hvad er nyttigst?« En Række Tanker har han hentet fra Spaldings
Bog: »Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren
Beförderung« (1792). Hans Bestræbelse er at gøre Præste
standen fornuftmæssig, forsvarlig og nyttig. Dertil kræ
ves, at gammel Slendrian og gamle Fordomme må udryddes og ny Reformer indføres. Hvad disse sidste angår,
er Fremstillingen et gyldigt Samlingsudtryk for Oplys
ningens energiske og opfindsomme Iver for Almenvellet,
som også Staten gjorde sit for at støtte221), og den praktiske
Kristendom, som også konservative Oplysningstilhængere,
som f. Eks. Balle, vilde realisere222). Bastholm vilde både
sikre Præstestanden dens Eksistensret og forsvare den
blandt dens Foragtere. Derved kom hvert af hans Forslag
såvel om Afskaffelse som af Nyindførelse til at betyde en
Apologi mod to Fronter.
Han kæmper først for en menneskelig Betragtning af
Præsterne. Selve Betegnelsen Præst vil han dog lade falde,
da kun Jøder og Hedninger har Præster, ö: Midiere melKlædedragt vedbliver, eller er det fornuftigere at den af
skaffes? VI. Er Ordinationen nødvendig? Er den nyttig?
Kunde den være bedre indrettet? — P. Severinsen: Folkekir
kens Ejendoms-Historie. 1920, 94.
?21) Holm, V, 445; VI, 1; 139: VI, 2; 428, 593.
222) Således havde Balle ti År tidligere på Landemodet 13.
Okt. 1784 i Overværelse af Stiftets Præster og for at opmuntre
dem til alsidig Aktivitet, overrakt Præsten Thomas Sev. Heiberg i Såbye-Kidserup Guldmedaljen for hans Iver for Spindesagen. Udskrift af Landemodeforhandl. i Balles Indberetn.
1783—86. R. A.). — Den kendte Præst Beyer i Bringstrup
skriver i sin Ministerialbog (Bringstrup Præstegård): »A°
1784, d. 18. Maj fik jeg Brev og Invitation fra Land-Huusholdnings Selskabet i Kiøb. at komme for at modtage af Cron
Prindsen den mig af Selskabet for Bringstrup Præstegaards
Fælledsskabs Ophævelse tilkiændte største Sølv Medaille, i
Værdi 30 Rdlr. Jeg indfandt mig, og havde den Fornøyelse at
modtage bem’te Medaille af Cron Prindsens Haand med Gra
tulation — 2 saadanne Medailler har jeg erholdt fra Høybem’te
Selskab forhen; den store Sølv Medaille for et indleveret
Skrift til Jorde Godsernes bedre Administration, — den anden
Dito for i Aaret 1780 forfærdigede uldne og linnede Tøy mod
7 å 800 Rdlr. — altsaa erholdt 3 Medailler«. Hans Efter
mand, Kantianeren Bindesbøll, har tilføjet: »Gud veed, hvor
ledes Hr. Beier kunde vinde Medaille for Skrivter«.
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lem Gud og Mennesker223). I Stedet foreslår han at kalde
dem Religions- eller Folkelærere224). Alt efter deres Virke
måde skal deres Uddannelse være forskellig. Bypræster
må af apologetiske Grunde, da Kristendommens Angribere
navnlig hører Byen til226), have den sædvanlige teologiske
Uddannelse, medens Landsbypræsterne derimod kun af
Teologi behøver at kende »Christne-Systemet« — et dog
matisk-etisk Kompendium — og de Skriftsprog, som be
viser dets Sandhed220). Ellers må deres Kundskaber spænde
over alle Felter indenfor det almennyttige. Fysik må de
lære for at udrydde Overtroen; Kemi, Farveri, Brygning,
Bagning og Kærning for i alle Tilfælde at kunne stå deres
Menighed bi med Råd og Dåd i disse Anliggender; Zoologi
og Botanik må de have Kendskab til, dels for at kunne
skelne nyttige og skadelige Insekter fra hinanden, dels
for at kunne give Belæring om Ager- og Havedyrkning.
For at kunne behandle sunde og syge Husdyr må de være
inde i Veterinærvidenskaben, og skal de gøre Opmålinger,
er matematiske Kundskaber nødvendige227). Folkelæreren
på Landet må kunne uddanne sine Skolelærere og kate
kisere med Ungdommen både i Religionens og Landvæse
nets Katekismus228). — Besidder Præsten disse Kund
skaber, vil han ikke alene komme i det intimeste For
hold til sine Sognebørn, men tillige vise sig som sit Lands
nyttigste Borger. I dette Fremtidsprospekt vilde ingen
kunne nægte Folkelærernes Nytte. Men selv under de
nuværende Forhold mener Bastholm, at Præsten hverken
er overflødig eller kan afskaffes. Thi dels er Religionen
det borgerlige Samfunds vigtigste Støtte, og Præsten der223) Fortalen, parallel med Spalding, anf. Skr. 6.
224) Allerede Balle bruger i sin Ordinationsprædiken (Ål
borg 1771) Ordet Lærer om Præsten. »Selvbetegnelsen »Re
ligionslærere« eller »Folkelærere« vidner om den ringe Kirkeforstaaelse, men maa ogsaa vurderes ud fra den almindelige
Præste- og Kirkeforagt i Tiden; faa Tiders Præster har ar
bejdet under saa ugunstige Vilkaar og dog besjælet af op
rigtig Iver for at modarbejde det truende Sammenbrud«. I. O.
Andersen i Kl. N. Art. Supranaturalisme, IV, 415, Sp. 2.
225) Bestridt af Jacob Baden i Univ. Journal 1795, Hefte
2, 85 f.
22fl) S. 28.
227) S. 29.
228) S. 30.
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for som en Slags åndelig Læge, ligeså nødvendig som den
legemlige, hvis Nytte ingen vil nægte, og dels er Standen
nyttig ved gratis at aflaste en Hække verdslige Embeds
mandshverv, hvorved betydelige Lønninger spares. Og da
den selv gennemgående er dårligt lønnet, kan der ikke
være Tale om, at den er byrdefuld229). At han fuldtud
er Statsembedsmand viser sig både i hans Forslag om at
give Folkelærerne Rang, Titler og Udmærkelsestegn med
den dobbelte Motivering, at der derved gives dem en Op
muntring og Staten en Rangskat239), og i hans Forslag til
en ændret Ordination, hvor han lægger den største Vægt
på den kongelige Udnævnelse (»Kongen var Konge, før
end han blev salvet, Biskoppen var Biskop, førend han
blev ordineret, saaledes og Folkelæreren«, S. 110) og fore
slår en Ordination, omtrent som den nuværende, hvorved
Handlingen fra at vare tre Timer reduceredes til kun at
vare halvanden. Også Ordinationen falder indenfor det
Akkommodationshensyn, der må iagttages over for Almuen.
Den har vel ingen Indflydelse på Sjæleevnerne, og Erfa
ringen viser netop, at Ordinationen ikke har gjort Mirak
ler; den bør imidlertid ikke afskaffes, da den, når den er
vel indrettet, er en opbyggelig Handling. »At afskaffe
den turde blive skadeligt« (S. 114); den vedligeholder
nemlig en ydre Agtelse for Lærerembedet, idet Almuen
dermed forbinder et Begreb om Hæderlighed og Hellig
hed, og de enfoldige — der jo udgør den største Hob —
trænger til noget, der kan røre Sanser og Indbildning.
Når Erfaringen netop viser, at Almuen har større Agtelse
for en mådelig Folkelærer end for en duelig Skolelærer,
må Årsagen være den, at hin er ordineret, men denne
ikke (S. 115). Endelig foreslår han også Ornatet forandret.
Han kalder det med Rette byrdefuldt og kostbart og øn
sker en let og billig Dragt, som f. Eks. Højesteretsadvoka
ternes231).
229) S. 45—09.

23°) S. 85 f.
231) Jvf. allerede Pontoppidan i Theatrum Daniæ veteris
et modemæ 1730, II, 80. Birch: Håndbog for Præster, I, 425.
Selv siger han, at med den nuværende Dragt må man enten
køre, feje Gade med den eller løfte den op til Knæene; den er
at gå med som et Åg, hvori der hænger to Spande. »Dette
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Trods den almindelige gunstige Modtagelse af For
slaget232), sank det dog hurtigt hen i Glemsel. Dette skyl
des ikke, hvad Forfatteren mente, at også det, ligesom
Oversættelsen i 1780 og Liturgiforslaget i 1785, var kom
met for tidligt233), men dels var Forslagene om den æn
drede Præsteuddannelse praktisk* uigennemførlige, og dels
følte man, at nu, da Tiden var ved at løbe Linen ud, slog
ydre Reformer ikke til.
Skarpest blev han imødegået af den i Landbospørgs
målet konservative Baron F. G. Wedel-Jarlsberg, Forfatter
til Skriftet: »Den geistlige Stand bør afskaffes«234), et Ind
læg, han i sine Erindringer ganske forbigik.
Dette Indlæg er Udtryk for et deistisk Fornuftsværmeri,
Aag, som nedtrykker Legemet, skal vist ikke kunne opmuntre
Sindet« (S. 105). Selv den forsigtige P. Hansen, der i sin Æng
stelse for Standens Værdighed var meget tilbageholdende i
sine Indrømmelser af, hvad Præster kunde gå med til af For
nøjelser, var også utilfreds med den tunge klodsede Dragt:
Om en Religions Lærers Gravitet 1795; 21, 27, 50 f, 71 f. —
Den Forståelse i Forkyndelsen, som B. allerede i sin Talekunst
havde påkrævet hos Præsten for sin Menigheds specielle For
hold (Talek. 80 f), og her, ved Tilføjelsen af Forslag til prak
tisk Arbejde, uendelig overvurderet, er i modificeret Form
blevet anerkendt og krævet indenfor den nyere Pastoralteologi: Uckeley: Moderne Predigtideale (Leipzig 1910; 31, 37 f).
For Landsbyens Vedkommende er en speciel Landsbyfor
kyndelse blevet gennemført af Frenssen: Dorfpredigten 1900,
Erwin Gros: Auf der Dorfkanzel og Hesselbacher: Aus der
Dorfkirche 1909.
232) Lærde E. 1795, Nr. 22, 337 f, jvf. 1802, Nr. 5, 76 f. Tode i
Iris 1795, I, 107 f. I Iris 1795, II, 165 gøres nogle enkelte Ind
vendinger af en anonym Skribent mod Afskaffelsen af Ordet
Præst og Præsteuddannelsens Reform, men iøvrigt i en meget
urban Tone. Et Modskrift: Palæophilus: Strøe-Tanker ved
S. T. Dr. Chr. Bastholms korte Tanker til .... Han foreslår,
at Folkelærere for Øboere, Fiskere og Skibsfolk skal aflægge
Prøve i Bådebyggeri, Fiskeri, Navigation og Sejlmageri. An
meldelsen i Lærde E. 1795, Nr. 43 er absolut afvisende. Ano
nymt fremkom et andet Skrift: Betænkninger, foranledigede
ved Igiennemlæsningen af .... Forf. foreslår en Ridderor
den i blåt Bånd og to nye akad. Grader for Præsterne foruden
den Doktorgrad i Landvæsensvidenskaben, B. havde foreslået
i sit Skrift (S. 85 og 95). Jvf. Repertorium Hæfte 4, S. 6 f. Jens
Møller billigede ikke B.s Forslag. Han fandt, at han havde
bragt Tidens Ånd sin Stands ærværdige Ejendommelighed
som et velbehageligt Offer (Teol. Bibi. XVI, 375).
233) Selvb. 57.
234) 1—2. Hefte, 1795-96.
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der ånder det stærkeste Had til Gejstligheden, et Laug,
der er skadeligere for Staten end noget andet Laug, fordi
det er fortærende og ikke selverhvervende. Forfatteren
vil hverken vide af nogen Kristus, Luther eller Housseau
til at bringe Sandheden til Mennesket fra Himlen. Sand
heden ligger i Naturen. Den gejstlige Stand, der både har
usurperet Navn og Stand, er unyttig og bør afskaffes.
Vi kan alle være Præster, hvortil der kun kræves For
stand og ufordærvet Hjerte, hvad der ikke er nogen
Stands Prærogativ. Overalt i Fremstillingen varierer han
det samme Tema: Mennesket er godt fra Naturens Hånd,
ingen kan sige, hvilken Religion, der er den sande235);
kun har Præsterne tilranet sig en Magt, der ikke tilkom
mer dem. Parolen er: Jo mere Oplysning — des færre
Ceremonier236). Derimod foreslår han Kirkerne gjort til
Foredragsanstalter, hvor enhver Videnskabsmand kan lære
sine Medborgere noget nyttigt237). — Svarende til Deis
mens stigende Angreb blev tredie Hefte langt mere agressivt end de to første. For at gøre større Indtryk har han
skildret en Del af sin Udvikling i en Dialogform, hvor
han får Lejlighed til at destruere Modstandernes tænkte
Forsvar, men uden at tage særligt Hensyn til Bastholm.
Han retter sin Kritik mod »Hierarkernes Djævlesystem «,
som er repræsenteret ved Læren om det evige Helvede,
Afladen og Sjælemesserne, hvorved Menneskehedens Bød
ler, d. v. s. enhver Religions Præster har sat Mennesket
langt under Dyret238). »Langt/ hellere ingen, end Hierarkernes og Despoternes Religion.«239)
Indenfor Præstestanden var Bastholms velmente, men
praktisk uigennemførlige Reformforslag af de ældre
blevet modtaget med Reservation og har sikkert skilt ham
fra flere af dem, der tidligere havde fulgt hans apologe
tiske Arbejde med Sympati. Men for den yngre Slægt, der
følte sig generet af Ornatet, bidrog hans Ideer til en videre
Fortsættelse af den Emancipation, som den franske Re236) Han anfører Lessings Eksempel fra Nathan der Weise
med de tre Ringe II, 6.
23ft) II, 68.
237) II, 72.
238) III, 59 f.
2a«) III, 90.
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volutions Indflydelse havde indledet Der fremstod en
helt ny Præstetype, der i det private Liv til Balles store
Sorg aflagde Embedsdragten, Parykken240), deltog i Sel
skabs- og Klublivet, red241), gik i Teatret og spillede
Kort242).
I 1795, hvor han mistede sin Svigerfader243), udgav han
af literære Arbejder en Sørgetale over Arveprinds Frede
riks Gemalinde Sophie Friederike, der var død i November
1794, og sin Tale over Enkedronning Juliane Marie. Han
berørte ikke denne sidstes politiske Interesser, men skil
drede varmt hendes omfangsrige Godgørenhed. Uden at
gøre hende til et Idealbillede, dulgte han ikke hendes
medfødte iltre Sind og Hidsighed, som hun dog gjorde,
hvad hun kunde for at bekæmpe. — Året i Forvejen var
i Februar Måned Kristiansborg Slot brændt, og 5.—6. Juni
1795 udbrød en voldsom Ildebrand, der bredte sig fra
Gammel Holm til Nørregade og både lagde hans Bolig,
hans store Bibliotek og hans talrige, uerstattelige Ekserpter i Aske244).
24°) Jvf. Blichers Skildring i »Fjorten Dage i Jylland« af
den gale »Provst«, der sidder i Skriftestolen med Parykker
på en Tid, hvor denne Hovedprydelse var ved at forsvinde.
(Gamle og nye Noveller 1847, VII, 89. Dette Træk er forbigået
hos Brix: Blicher-Studier 1916, 87 f).
241) Hans Bastholm bemærker flere Gange i 1792, at Fade
ren red mellem 9 og 11 i Ridehuset.
242) Palæophilus bemærker m. H. t. Bestræbelserne for at
aflægge Ornatet for at kunne deltage i Selskabslivet, at det er
ubekvemt, hvis man skal spille Kegler eller danse i det; anf.
Skr. 35. Jvf. Werlauffs Erindringer H. T., 4. R., IV, 290.
243) Rothe d. 16. Jan. Rahbek i Tilskueren 1795, Lærde E.
1795, Nr. 52; Minerva August 1796.
244) Jvf. Selvbiografien 57 f. Holm VI; 2, 343; Bruun: Kbhvn.
III, 696, 711. Fra Hoffet og Byen 25. Lærde E. 1795, Nr. 22.
Bastholm: Alle Jesu Christi Taler 1797, 14. Denne Begivenhed
gør det desværre umuligt at bestemme, hvilke enkelte Bøger
han har benyttet til sine systematiske Fremstillinger. — Kir
kens Brand gik ham nær til Hjerte, og hans egen Gård, GI.
Strand 13, havde været så truet, at han og hans Hustru måtte
flygte af Sted og lade den lille Pige bringe ud i Byen, medens
de overlod Indboet til den uvisse Skæbne. — Efter Branden
lagde den almindelige Offervillighed sig for Dagen ved en stor
Subskription (Holm VI, 95, 157. — Fra Hoffet og Byen, 12).
Også Konfessionarius gav nogle Hundrede Rigsdaler, men
denne Generositet kom til at gå ud over Sønnen, der intet fik
af den »aparte Understøttelse«, Faderen havde lovet ham.

362

Vaj senhusets Skæbne.

Da Branden også havde raseret Vaj sen huset, opstod
snart det Spørgsmål, om det skulde genopbygges eller
ej246). Da der var udsat en Præmie for det bedste Forslag
om dets Fremtidsskæbne, blev der nedsat en Kommission
til at bedømme de indkomne Forslag. I denne fik Bast
holm også Sæde246). Han havde ikke tidligere gjort sit
Arbejde i Vajsenhusets Direktion con amore, fordi han
ikke indså dets Nytte. På Forhånd måtte han altså være
sympatetisk stemt overfor det Forslag, der var mod at
ombygge det. Han stemte også for dettes Præmiering og
offentliggjorde sin Recension247).
Foråret og Sommeren 1796 var for de kirkelige Forhold
af katastrofal Karakter. København havde vel flere an
sete Prædikanter, som stod Oplysningen nær, men ingen
af dem formåede at dæmme op for den deistiske Be
vægelse248). Det syntes, som alle onde Ånder var sluppet
245) Gudes Optegnelser 130 ff.
240) De øvrige Medlemmer var Etatsråd Trant, Højesterets
assessor Falsen, Abr. Kali og Hee Wadum.
247) Minerva, December 1796. Forslaget skyldtes Garnisonspræsten i Helsingør, Sandal (Lærde E. 1796, Nr. 16, 252). Falsen
og Kali vilde give Forslaget om Vajsenhusets Genopbygning
Fortrinnet; Trant gik sammen med B., og på samme Stand
punkt stod nærmest også Hee Wadum. Ved kgl. Bevilling af
28. August 1796 blev Ordningen således, at Børnene blev sendt
ud til »gode Folk« i Købstæderne og på Landet. Disse fik for
hvert Barn 20 Rdlr. årligt.
248) Foruden Bastholm må fremfor alle nævnes den dogme
løse Neolog Marezoll, fra 1794 ved Petri Kirke (Krit. og
Antik. 1794, Nr. 41). Han var navnlig søgt af Akademikerne og
Aristokratiet. Jvf. Grevinde Charlotte Schimmelman, Febr.
1795: ».... son église est remplie comme un oeuf, on y accourt
pour entendre des choses nouvelles, mais son éloquence ravit
et entraine«. Han vakte betydelig Opsigt ved i en Prædiken
åbent at erklære, at ikke hvert Ord i Bibelen var Guds Ord;
»il a parlé assés clair sur le vieux testament«. Rev. Pap. IV,
157, jvf. 153. Jvf. Geheimerådinde Løvenskiolds Indignation,
Rev. Pap. VI, 78 f. Baden i Univ. Journal 1799, 31. Uden Sky
gik han ofte praktisk ind på Tidens og Dagens Problemer
(Portrætmalerens Dagbog 95). I Dispositionen var han nær
mest Elev af Reinhard, og hvad Prædikenens moraliserende
Indhold angår, står han Zollikofer nærmest, og hævder lige
som denne Akkommodationen. (M. »Bestimmung des Kanzelredners«, 15, 23, 27.). Hans Andagtsbøger fik vid Udbredelse.
»Andagtsbog for Fruentimmer« I—II, 1794, en moralsk Opbyg
gelsesbog i 1. Person, uden Bibelhenvisninger, men med en
minutiøs Opregning af Kvindens Pligter; en Andagtsbog »af
en sielden Art og fortrinlig god«. Krit. og Antik. 1793, Nr. 23,
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løs. Malthe Møllers Repertorium249) importerede Heidelbergerteologen Paulus’ Bortforklaringer af Underet250).
IJorrebow, for hvem Tro og Fornuft var modsatte Princip
per251), angreb i »Jesus og Fornuften«252) Jesu Person og
Apostlenes Troværdighed. »Samleren« og »Politisk-fysisk
Magazin« smædede enhver Form for Kirke og Kristendom.
De kristne erklæredes enten for dumme eller for Hyklere
og Bedragere. Teologien var et foragtet Studium253).
Selv om Bondestanden gennemgående var konservativ
353. »Om den gejstl. Talers Bestemmelse«, oversat 1795. »Præ
dikener over Religiøsitet« 1799, hvor Akkommodationstanken
skinner igennem. »Einige Lehren und Warnungen« 1801. 1803
gik han som Superintendent til Jena. — Fra 1785 virkede A d1 e r ved Frederiks Kirke (Præd. I—II, 1797). Han var Wolffianer, men med Krav om, at Prædikanten måtte stå inde for
Forkyndelsens Sandhed (Tiltrædelsesprædiken 14 f). Han greb
stærkt Mynster og var forbilledlig for ham i at fremsætte Te
maet. Hans Forsøg i 1796 på at forandre Ritualet i Oplys
ningens individualistiske Ånd mislykkedes. Tidligere havde
Lars Smith som Kapellan ved Holmens Kirke (1789—92)
samlet en meget stor Tilhørerkreds. Mange Tilhørere sam
lede Treschow ved Garnisons Kirke (Præd. I—III, 1796),
påvirket af Bastholm, stærkt moraliserende, men noget mo
noton, den elegiske P a v e 1 s (Præd. 1800) og den blomstren
de Følelses Retor G u t f e 1 d (jvf. hans vercificerede Tale, Til
skueren 1819, Nr. 21) og Liebenbergs besindige Dom:
Danske Saml. 2. R., II, 253. Schmidts Dagbøger 137). — Blandt
dem, hvem det nye Årh. kom til at tilhøre, var i første Række
H. G. Clausen, fra 1797 ved Frue Kirke. Hans Prædikener
fra 1795 havde fået den gunstigste Bedømmelse (Teol. Bibi.
XX, 286, Lærde E. 1796, Nr. 36; Univ. Journal 1796, 123 f. Fall.
Mag. IV, 666 f). Han var dogmefjendsk (jvf. Benedicte A. Kali:
Livserindringer 126; Pastorinde Pauline Petersens Erindrin
ger (1919), 131), indførte den rene Kantianisme i sin Forkyn
delse og må kaldes Rationalist. Jvf. Kh. S., 3. R., IV, 28 f. For
den akademiske Intelligens kom han til at betyde meget. Et
Prædikeselskab under hans Præsidium privatis auspiciis in
deholdt Spiren til det senere Pastoralseminarium (1809).
2«) I—V, 1795—97.
25°) Jesus går ikke på Søen, men ved Søen og vader et
Stykke ud til Skibet, I, 70 f. Forsoningen er temporær Akkom
modation og den gængse Opfattelse ganske ubibelsk, II—III,
310, 315. Balles Brevveksling, 133 f.
251) Jvf. »Beviis, at det er en retsindig Theologis Pligt ..«,
195, 10.
252) Fra 28. Febr. 1796 til 31. Marts 1796, påny fortsat fra
17. Jan. 1797.
2M) Jvf. Rektor Worm i Nyt teol. Bibi., XIX, 166. Mynsters
Meddelelser 24, 68, Kh. S., 4. R., IV, 255.
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»Aristokraternes Katechismus«.

i religiøs Henseende254), virkede de nye Seminarister, som
både beskyldtes for Vigtighed og Vantro, som Deismens
og Naturalismens Talsmænd i Folket255). De gammeldags
troende af den gamle Observans, der samledes om Balle
som Føreren og Spottens Centrum256), måtte skræmmes
over at se mange i Præstestanden række Hånd til An
griberne. Det måtte stå for dem, som om disse Menne
sker, der selv tænkte at vinde Modstanderne, kun indgik
et forargeligt Kompromis og opgav Trosmysteriet for en
Anerkendelse af Frisind fra Radikalernes Side257). —
Blandt alle Tidens talrige Godtkøbspjecer vakte Malthe
Conrad Bruns »Aristokraternes Katechismus« den største
Opsigt. Det var et demokratisk Programskrift rettet mod
de bestående Øvrighedsformer, skrevet af en gennemsnitsbegavet Demagog, men uden Martyrblod258). Når Balle
under Påberåbelse af Danske Lov 6—4—14, der drejer sig
om Modstand mod kongelige Forordninger, sendte Skriftet
til Kancelliet med sin Betænkning259), viser det ikke blot
den loyale Statsembedsmand, men hans alvorlige Frygt
for, at Staten langt snarere end Kirken kunde tage Skade
af et sådant Angreb260). Følgen var, at han blev Genstand
for de heftigste Angreb, ikke alene fra Deismens Side,
men også fra liberal kirkelig Side261). Med sit letbevæge
lige Sind tabte han snart Modet og tvivlede om Kristen
dommens Opretholdelse i Danmark. Han nærede Planer
254) Junge: Den nordsiællandske Landalmue 1824, 285.
255) Teol. Bibi. XX, 304, Kh. S., 3. R., IV, 6.
266) Jvf. Repertorium V, 187 f.
257) Jvf. Gregersen: Om Årsagerne til Bondens sieldne Kir
kegang 1797, 33.
258) Schulz: Briefwechsel des Herzogs Fried. Chr. zu Schl.H. mit Friedr. VI, 100.
259) »Biskop Balles Indberetning til det Kgl. Danske Canc.
ang. Skrivtet Arist. Katechismus«, Kbhvn. 1795.
26°) Han havde frarådet Kancelliet at anlægge Sag mod
Repertoriet. Hans principielle Standpunkt var, at man ikke
måtte øve nogen ydre Vold eller Tvang overfor Kættere. Evan
gelisk Pastoral Theologie. 1790, 322 f. Han havde intet mod
Diskussioner om religiøse Emner, men indskærpede Præster
ne, at deres Embedsed forpligtede dem overfor Kirkens Lære.
Jvf. Pligtankeret II, Hefte 3, 137 f; Bib. forsvarer sig selv, II,
385 f. Kh. S., 3. R., I, 656 f.
261) F. Eks. fra Trykkefrihedens begejstrede Talsmand Præ
sten Birckner; Birckners saml. Skrifter IV, 87.
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øm at ekspatriere, men atter var det hans Ven Guldborg,
der satte Mod i ham862).

Medens Balles første Ordinationstaler havde været milde
og formanende, opmuntrende og kærlige, idet de stedse
påmindede Lærerne om at blive et Mønster i Tro og gode
Gerninger og opfordrede dem til at virke for Dyd og Kund
skab263), anslog hans Præstevielsestaler efter 1795 en an
den og langt mere dyster Tone. De blev nu stærkt ad
varende overfor de farlige Tider med deres moderne For
søg på at forny Kristendommen ud fra en selvstændig,
men vildledt Fornuft, de er polemiske mod den fornuftbegejstrede, deistiske og symbolfrie Oplysning264), hvis
Tilhængere var Modstandere af Kirken, men de er også
apologetiske med Henblik på ham selv265). På dette sidste
262) Rimeligvis til Reinhard i Sachsen, Kh. S., 3. R., IV, 23 f.
Jens Møller: Balle, 180. Guldberg var ganske enig med ham i
hans Aktion mod Bruns Skrift: Balles Brevveksling, 42.
263) »Han« (d. v. s. den ideale, evangeliske Lærer) »er et
Redskab i Menigheden til Freds og broderlig Kierligheds al
mindelige Forplantelse. Hvo nægter, at han er god, som den
bør være, der elsker det Gode? Eller meget mere, hvo levner
ham ikke, hvad der end udsættes paa ham, alligevel den Roes,
at han er Menneskeven uden Forstillelse«; i hans Pastoralteologi (1790), S. 249.
204) Symbolforpligtelsen faldt for den kirkelige Oplysning
bort. I det lille Skrift »Hvad ere symbolske Bøger?« af den be
rygtede naturalistiske Teolog K. F. Bahrdt, oversat på Dansk
1797, tog Oversætteren direkte Afstand fra Balles Symbolkrav,
endog med Navns Nævnelse (Forord S. 5). Skriftet søger at
vise, at symbolske Bøger hverken var nødvendige for Kirken
eller Staten; at kræve symbolske Bøger vilde være at falde
tilbage til Katolicismen. De kristne har oprindelig været for
visset om Jesu Læres Sandhed i Totaliteten, men i det enkelte
har der hersket den største Uoverensstemmelse; enhver for
klarede Kristi Historie og Taler, som han forstod dem; nogle
havde højere, andre lavere Begreber om Jesu Person. Overalt
var der Forskellighed i Læren og i Måden, på hvilken man
forklarede Kristi Taler (S. 43 f). Først den katolske Kirke har
gennemtvunget en tyrannisk Enhed og den protestantiske Te
ologi har videre fornyet dette Onde. Bibelen selv skal være
den eneste Norm, da Symboler stedse kan omfortolkes (S. 79).
265) »Om da mit Navn maae tiene til Spot for ubliid Vittig
hed, fordi jeg hænger bestandig ved saadanne Lærdomme,
som holdes for gamle og forældede, desuagtet forlader jeg dog
ikke mine Begreber, forandrer dog ikke min Røst, saalænge
der ikke vorder antændt et klarere Lys for min Forstand, end
Jesus selv og hans Sendebud have antændt i de hellige Skrif
ter«. Et Ord i Tide til christl. Medlærere 1795,13.
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Område kan de ligefrem antage en klynkende Karakter,
og af og til kan den stærkeste Modløshed komme til Ud
tryk og bliver kun holdt i Ave ved Fortrøstningen til
Guds uendelige Magt over det onde, og den herlige Be
lønning, der på Regnskabsdagen skal blive de tro Tjenere
til Del266). Disse Taler afspejler hans egne heftige Kampe
med Modløshed og Tvivl og viser, hvordan hans medfødte
Melankoli har ført en voldsom Strid med Håbet om bedre
Tider, selv om Udsigterne efterhånden blev »alt mørkere
og mørkere, i Særdeleshed for retskafne Christi Tienere«,
medens det derimod måtte overlades til Båls Præster at
hinke og halte omkring Alteret267).
Det Kærnepunkt, han indskærper, der i Troen må fast
holdes, er Læren om Kristi Guddommelighed. Heraf af
hænger alt. Thi »saa vide vi tillige, at vor Broder i Himlen,
som engang har øpofret sig til vor Frelse, fremdeles an
tager sig vor Sag, som sin egen, og strider for os, og be
skytter os med uovervindelig Guddoms Vælde«268).
Des mere pessimistisk måtte da også i Kraft og Udvik
lingens Gang hans Syn på Fornuften blive. Medens Bast
holm allerede i 1790 lod Fornuften antage en udødelig
Sjæls Eksistens med al overvejende Sandsynlighed, fra
skrev Balle netop Fornuftens Evne til at afgøre et sådant
Spørgsmål, da hele Historien udtrykkelig viser, at For
nuften har måttet kapitulere overfor dette Problem. End
ikke Sokrates, Oplysningens beundrede Heros, har kunnet
nå til Vished herom. »Monne da vore Dages vittige Hove
der kunne maale sig med en Sokrates, en Plato, en Cicero,
en Aristoteles, de største og navnkundigste Oldtidens
Mænd?«269)
I denne Kampagne lod Bastholm også høre fra sig.
Men medens Balle metodisk besvarede Angrebene hver for
sig, vilde Bastholm skrive mere i Almindelighed, fordi han
ikke fandt det opportunt at skrive direkte mod Angrebene.
Han mente, at han ved at røre i Ilden skulde få den til at
blusse desto stærkere op og således forårsage, at den ud266)
267)
268)
269)

Anf. S. 17.
Anf. S. 21 f.
Stds. 29.
Stds. 47, 56.
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bredte sig videre. Han foretrak at skrive et Skrift, ved
hvilket han virkelig tiltroede sig at kunne standse Skrivemanien, fordi han vilde foreslå en Slags modus vivendi,
der kunde gælde som Forligsgrundlag for konservative
og radikale270). I Tidens almindelige Pjeceform udgav han
derfor i 1796: »Tanker om Vor Tiids Fremgangsmaade
for at befordre den religiøse Oplysning«.
Dette Skrift er den deistiske Populærfilosofis kirkelige
Programskrift. I Kraft af sit Indhold måtte det indenfor
Kirken sætte et skarpt Skel mellem konservative og fri
sindede. Han erklærer sig her afgjort uenig med Deismens
Fremgangsmåde, dens Spot og uovervejede Angreb, hvor
de halvtfordøjede Ideer stilles ufærdige frem. Han vender
sig så bestemt som muligt mod dens Praleri og Vind
mageri og kræver ikke alene en forstandig Ro i Oplys
ningssagen, men ligefrem Censur271). Med disse Udtalel
ser har han ikke Deismens Program for Øje, men dens
hjemlige, ungdommelige Kombattanter, for hvem intet
var helligt. Nutidens Folk spotter kun; de præker Tole
rance uden at udøve den; de river ned, førend de har byg
get noget bedre; de realiserer en Praksis, som er Stik imod
deres Teorier, og deres Klogskab er ikke forbundet med
Nidkærhed272). For at kunne slå Bro fra den kirkelige
Trosopfattelse til den deistiske Trosbekendelse indrøm
mede han Akkommodationens Berettigelse og Nødvendig
hed på to Punkter. For det første overfor Forsonings
læren, som var et tidshistorisk jødisk Levn, der i og for
sig kunde fjernes, om end kun lempeligt på Grund af Al
muens Vedhængen ved denne Forestilling273). Men så
længe denne Lære kunde give nogen Trøst på Dødslejet,
krævede han den bevaret og opretholdt. Det samme
Standpunkt indtog han overfor Spørgsmålet om Forholdet
mellem Fornuft og Åbenbaring. Så længe Fornuften alene
27°) Selvb. 60.
271) S. 9, 12, 32.
272) S. 9, 10, 13, 22.
273) Den, der bruger Forsoningslæren uden selv at tro på
den, er efter Bastholms Mening som den erfarne Læge, der
helbreder en Patient; han er en klog Kristen, der befordrer
den gode Hensigt at berolige sine Medmennesker. »For den
Syge er det ligegyldigt, hvorledes Lægemidlerne have været
beskafne« (S. 21).
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ikke kan oplyse Mennesker, må Åbenbaringens Autoritet
vejlede dem. Målet er, at Fornuften alene skal kunne gøre
det, men Tiden dertil er ikke endnu, og heri ligger de for
hastede Skribenters store og samvittighedsløse Fejl, at de
vil berøve Mennesket Åbenbaringens Lys, førend det kan
støtte sig til Fornuften alene. Og at lade Fornuften råde
alene, er en stor og meget vanskelig Opgave, som end
ikke de gamle hedenske Filosoffer, der dog ofrede hele
deres Tid derpå, har kunnet opnå. Hvor meget mindre
Grund er der da ikke til at tro, at den samme Opgave fore
løbig vil mislykkes for »den almindelige store Hob, vore
Bønder, vore Krigsfolk, og den heele øvrige store Sværm,
som maae opoffre Dagen for at forhverve sig Livets Nød
vendigheder, og Natten for igien at samle Kræfter til den
paafølgende Dags Arbeide« (S. 24 f). Ingen har altså Ret
til at gøre Vold på Skriftens Autoritet, førend Fornuften
har nået den Grad af Kultur, at den kan vejlede sig selv
på Sandhedens og Dydens Bane (S. 29). Indtil den Tid
må Argumenterne ligeligt tages af Skrift og Fornuft.
Men han så den samme Tid i Mødie som Mendelssohn og
Populærfilosofien, da den af Skriften uafhængige kultive
rede Fornuft kunde vejlede sig selv på Sandhedens og
Dydens Bane274). Hvad han tidligere i sit Skrift om Kristi
Hensigt (1793) havde antydet med Hensyn til Kristendom
mens objektive Perfektibilitet, slog han nu her fast, at den
historiske Åbenbaring i Forbindelse med Skriften er en
Slags Forberedelse til den rene Fornuftreligion, hvor de
uadæqvate Billeder er afløst af de rene Begreber. Men
før den Tid må man ikke gøre Vold på Skriftens Autoritet.
Afhængig af Semier gjorde han en bestemt Adskillelse
mellem Religion og Teologi. Religion er de til Menneskets
Forbedring nødvendige Lærdomme, som skal forkyndes
for Folket og appliceres på Vilje og Hjerte. Teologi og
teologiske Stridigheder skal derimod holdes borte fra Fol
ket, da ingen kan blive bedre eller lykkeligere derved.
Som Statsembedsmand tænker han sig en af Regeringen
nedsat Kommission, der skal gennemgå de religiøse Me
ninger og slette de fornuft- og skriftstridige Lærdomme i
274) S. 29.
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Lærebøgerne. Men han aner, at det er for tidligt endnu
og tænker sig et Par Generationer frem, førend denne Ad
skillelse kan gøres. »Herom maae vore Efterkommere
dømme«275). — Bag dette lille Skrift ligger den fuldstæn
dige Opgivelse af den historiske Kristendom i den For
stand, at denne anerkendes at være kongruent med Popu
lærdeismens Trosindhold. Dette vil fremgå af en Analyse
af de to Punkter, hvor han bryder Forbindelsen mellem
Anerkendelsen af Jesu guddommelige Plan og hans Lære.
1. For det første gælder det det brændende Spørgs
mål om Kristi Guddom. »Man prædiker høit mod Læren
om Ghristi Guddom, som en exegetisk Vildfarelse. Om
jeg var ubesindig nok til at tilstaae disse nye Lærere, at
deres Meening var Sandhed, og*at denne Lære var en Vild
farelse, saa blev Fremgangsmaaden til at kuldkaste denne
formentlige Vildfarelse dog i mine Tanker ikke sindig«276).
— Har nu Bastholm sagligt skilt sig fra Populærfilosofiens
Trosindhold og fastholdt den kirkelige Tro på Jesu Gud
dom? Eller har han været enig med den i Opgivelsen af
dette Dogme? Umiddelbart kunde hans Protest tages til
Indtægt for den første Opfattelse; en nærmere Prøvelse af
Sammenhængen vil imidlertid vise, at han har været enig
med den deistiske Populærfilosofi i at lade Dogmet om
Gudmennesket i kirkelig dogmatisk Forstand forsvinde.
— For det første må man gå ud fra Sammenhængen og
Eksemplernes Rækkefølge. Bastholm har med en Række
Eksempler vist, at Løn og Straf, Dogmerne om Helveds
straffene og Forsynet er omtalt i Skriften med håndgribe
lige, foreløbigt gyldige Billeder for at drive Mennesker til
Dyd og afholde dem fra Last. Men hans Mening er, at
disse Billeder skal afløses af fuldkomne Forestillinger. I
nøje Flugt med denne Relativitetstanke ligger dette Eks
empel med Kristi Guddom, som er anført til sidst — måske
som det farligste, måske som det mest overbevisende. —
Dernæst kan man med Rette slutte e silentio ud fra Bast
holms Tavshed med Hensyn til hans »Modstanderes« Lære.
Han vil for Kortheds Skyld ikke gå ind på den; men intet
steds angriber han deres Kirkepolemik, og intetsteds an275) s. 35.
27e) S. 16 f.
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fører han et Punkt, hvori han er uenig med. dem om Trosindholdet. Hvad han stadig pointerer, er, at han ikke vil
tage Afstand fra deres Lærdomme, men fra deres Metoder.
Han har ikke ønsket at blive taget til Indtægt af dem ved
sin Tavshed eller i den almindelige Bevidsthed at blive
slået i Hartkorn med dem. Netop derfor ønsker han at
pointere Forskellen mellem dem og sig — men kun på det
formelle, ikke på det reelle Område. Efter den Tid og
Plads, han giver Fremstillingen af sin Uenighed med dem
med Hensyn til deres metodiske og uforstandige Stormløb,
kunde man have ventet, at han — hvis det drejede sig om
langt vigtigere Væsens- og Læreuoverensstemmelser —
havde anvendt en endnu langt større Plads, ja, med en
eneste Sætning kunde han have gjort Forskellen mellem
dem og sig klar. Men end ikke en Antydning af en sådan
Uenighed finder vi. — Fremdeles er der ud fra det fore
gående Materiale ingen Grund til at mene, at Bastholms
Standpunkt adskilte sig meget fra den populære Deismes
Syn på Kristus som Læreren, sendt fra Gud i den For
stand, det kunde siges om enhver moralsk Storhed. I Al
mindelighed betragtedes Dogmet om Kristi Guddom af
Populærfilosofien som et i Nikæa tilblevet Stykke Menighedsteologi. Således behøvede en almindelig Anerkendelse
af hans guddommelige Lære ingenlunde at medføre Aner
kendelsen af hans Guddom, en Tanke, som vilde bryde
den af Oplysningen så stærkt krævede Lære om Kausal
sammenhængen. — Endelig kan der være Grund til at
mærke sig, at Relativeringen af Kristi Guddom ikke var
ny for Bastholm. Den var kommet sporadisk frem ved
Oversættelsen af det nye Testamente 1780, var dengang
blevet holdt nede ved et Magtbud fra oven, men så nu af
klaret Dagens Lys på ny. Af disse fire Grunde må man
anse det for hævet over al Tvivl, at Bastholms Opgivelse
af Tanken om Kristi Guddom ikke skulde falde sammen
med Populærfilosofiens Vurdering af ham som Læreren,
hvis Person kan udskilles fra hans Lære.
2. For det andet vil dette fremgå endnu klarere af
Bastholms Syn på Opstandelsen. Han udtaler her direkte,
at Visheden om Kristi virkelige Opstandelse og Visheden
om et Liv efter dette ikke behøver at høre sammen. Den
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græske Tanke om Sjælens Udødelighed er blevet omsat
i deistisk Form og konsekvent løsnet fra den bibelske Be
grundelse277). Deismens Fornuftreligion er således aner
kendt som selvstændig og uafhængig af Åbenbaringen.
Kristi Lærdommes Guddommelighed må indlysende og
klart udledes af deres egen indre Beskaffenhed; det vil
sige, det må demonstreres, at de er fornuftmæssige, filo
sofisk uangribelige og har moralsk Indflydelse på den
menneskelige Karakter. Når dette sker, vil de kristnes Til
lid til Kristi Lærdomme intet tabe, »om de tabde Tanken
om hans Guddom«278).
Forfatteren har her opgivet alt supranaturalt; trængt
inde af Populærfilosofiens konsekvente Fornufthævdelse,
der efterhånden umuliggjorde Kompromiset mellem For
nuft og Åbenbaring, har han måttet stille sig på deres
Stade og har samtidig måttet opgive den konservative
Neologis relative Fornuftanerkendelse279) til Gunst for For
nuftens absolutte Autoritet.
Vistnok havde han ventet, at der vilde komme til at
stå Gny om dette Skrift. For i hvert Fald selv ikke at blive
blandet ind i Striden havde han tilføjet: »I øvrigt erklærer
jeg herved, at jeg over denne Materie ikke indlader mig
i Pennestrid med noget Menneske, da jeg haver andet og
nyttigere, hvortil jeg kan anvende Tiden«280). — Bortset
fra Datidens kristelige Standpunkt, som måtte fælde en
absolut forkastende Dom over denne Bedømmelse af Åben
baringens relative Værd, beklagede man selv fra neutralt
Stade den, der til egen og andres Beroligelse skulde frem
stille de Sandheder, han mente kun havde en foreløbig
og traditionsbegrundet Værdi. Dette forklarer den Utryg
hed overfor Præstestanden hos Lægfolket, som i sin skarpeste Form kom til Orde i dem gamle Kirkefjende Otto
Horrebows agressive Skrift: Er det en christelig Lærers
Pligt at lyve for Almuen? (1799)281), og som Bastholm ikke
22.
278) S. 16 f.
270) Less: Anf. S. 622, 630, 661.
280) s. 36.
281) Venlig Anmeldelse i Krit. og Antik. Journal 1796, I, 202,
ivf. Iris 1796, II, 405.
277) s.
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synes at have følt Brodden i282). Udover den Sejr, Skriftet
betød for den deistiske Propaganda283), afsatte det intet
Præg, men han havde med sit udviskede og metodisk
uklare dogmatiske Standpunkt akkommoderet sig overfor
Deismen i Håb om ved dette sidste apologetiske Forsøg at
stille den kirkelige Kristendom i det gunstigst mulige Lys
overfor dem, der nu mere var Modstandere af Navn end
af Gavn.

I Foråret 1797 kom Hans Bastholm hjem fra Studie
rejsen. Efter godt tre Års Fravær kom Hjemmet til at stå
i en ny Glans for ham. Navnlig til Faderen, hvis Navn
han nu havde set kendt og agtet udenlands, nærede han
den største Kærlighed og Beundring284). Men i deres Dis
kussioner — enten ved Tebordet om Morgenen eller på
deres Fodture ud på Østerbro, hvor Familien ejede et lille
Landsted, enhver blot nogenlunde velsitueret Borgers Am
bition285) — kom der intet kammeratligt frem. Det 18. År
hundredes ofte dybe Svælg mellem Forældre og Børn viste
sig også her. Overfor Faderen nærede han både Frygt og
Kærlighed286). På Rejsen var hans stærke Trang til Selv
beskuelse og Stemn ingsbevægeth©d blevet endnu mere
282) Selvb. 60: ».... men ikkun een (Angriber), det jeg er
indrer mig, viiste sig. Jeg svarede ham ikke, og saaledes var
denne Sag tilende«. Jvf. Teol. Bibi. XVI, 388.
283) I »Jesus og Fornuften« citeredes hans Populærdeisme
Side om Side med Lessings programmatiske, skriftuafhængige
Fomuftreligion.
284) Det er sjældent at se en Mand, som er ved Hoffet —
som er Theolog — at være saa oplyst og tolerant. Jeg havde
ikke før troet, at han kunde leve saa godt og saa vel tilfreds.
— Held mig, om jeg kan bidrage noget dertil (Dagb. 8. Juni
1797). En herlig Embedsmand (stds. 29. Juni 97). Han forun
drer sig over Faderens Tolerance, Blidhed og Beskedenhed
(4. Juli 97). »Jeg giør mig al Umage for at giøre Livet behage
ligt for min Fader .... ved at lade ham føle Værdien af hans
Fortienester, det gode, som han virkelig har stiftet, at han
ikke skal troe sig miskiendt eller upaaskiønnet« (24. Febr. 98).
285) Jvf. Bobé: Fra Renaissance til Empire, 1916, 20.
286) Han frygtede for at blive uenig med Faderen om politi
ske Emner og for, at denne skulde undersøge hans Rejseud
bytte nøjere. Han ængstede sig på en Måde, han ikke kunde
forklare og føler sig som en Forbryder, siger han etsteds, da
han konverserer Faderen ved Tebordet (18. Juni 97).
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udviklet. Han spurgte ofte sig selv, om han behagede alle,
om hans Organ var velklingende nok, om han overhove
det kunde blive til noget her i Verden. De forskelligste
Følelser brødes inden i ham. Forfængelighed og Ærger
righed287), Følelsen af egen Godhed288) og Bevidstheden
om at besidde savoir vivre, Ufuldkommenhed289) og Hypo
kondri209) og dertil de skiftende Følelser overfor Faderens
Person. Den ene Studieplan afløste i hans Fantasi den an
den, og den sidst valgte indeholdt altid de fleste Fag. —
Spørgsmålet var jo nu om hans Fremtid. Faderen lagde
ikke Skjul på, at han ønskede at se Sønnen gradueret291),
men han henstillede til denne at tage en Bestemmelse,
nærmest af økonomiske Grunde292). Han foreslog ham og
så flere Embeder293), men intetsomhelst drog Hans Bast
holm til Præstegerningen, fordi han følte, at han skulde
tale mod sin Overbevisning294). Han søgte at trække Afgø
relsen ud så længe som muligt, men indvilligede dog i at
prædike nogle Gange i Efteråret 1797 som en Indledning
til at søge Embede i det kommende Forår295). Han var
287) Han klager ofte over Utilfredshed med sig selv og sit
Ydre og drømte om et teologisk Professorat.
288) Når han f. Eks. gav Almisser (7. Jan. 98; 31. Febr. 98;
7. Febr. 99).
289) Egentlige Udtryk for Syndsbevidsthed finder man ikke
i Dagbogen. I Oplysningens Sprog klager han over Ufuldkom
menhed.
29°) Hans temporære Melankoli kunde slå over i Gråd i Fa
derens Nærværelse (28. Sept. 97); han frygtede for Kræft i
Næsen (5. Marts 98) og var på sine Spadsereture ængstelig for
at møde Tyre og Hunde (26. Maj 98).
281) Dette vægrede Sønnen sig afgjort ved: »fik ham lidt
denne Doktorgrad udaf Hovedet« (8. Aug. 97).
292) Dagbogen fortæller, at Faderen p. G. a. økonomiske Sor
ger kunde være i ondt Lune (29. Nov. 97), og han mindede
Sønnen om at spare på Brændet (1. Dec. 97).
293) Således Kaldet på Rosenkrantz Gods (28. Nov. 97) og
Sorø Sognekald (18. Dec. s. A.).
294 ) 20. Jan. 97; 27. Maj s. A.; 7. Nov. 98. »Jeg glæder mig
ikke saa farligt ved at tænke paa at blive Præst paa Landet,
og især ved at faa et Proprietær Kald« (5. Dec. 97). Han blev
i slet Humør, når Faderen talte derom (11. Dec. 97). Ved at
overvære den kateketiske Prøve skriver han, at han »gyste
ved at lære alle de Absurditeter« (15. Nov. 97).
295) Besøg i Horsens i Aug. og Halvdelen af Sept. 1797; han
prædikede 26. Okt. 97; 9. Dec. s. A.; bestod den kateketiske
Prøve 7. Jan. 98 (som en Forberedelse dertil læste han i Lære-
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Werth erbegejstret og revolutionær296), nød Klublivet297),
spillede Billard og Kort og følte, hvor foragtet både Teo
logi og Præstestand var. Den eneste Præst, der formåede
at fængsle ham, både når han læste og hørte ham, var
H. G. Clausen, som han nærede stor Beundring for298).
Selv om han ved Læsning af Faderens Bøger fik vakt no
gen pastoral Interesse, var denne dog kun af forbigående
Betydning. Hans Standpunkt, som ganske svarer til
Grundtvigs i dennes Studenterliv og første Kandidatår,
var deistisk299). Indholdet af hans Trosbekendelse var, at
Religion er velgørende for Menneskets Håb og moralske
Følelse300). I Slutningen af 1798 lod hån sig bevæge til at
indgive Ansøgning om de ledige Embeder i Slagelse og
Ringsted, og 22. Februar 1799 blev han udnævnt til det re
siderende Kapellani ved Set. Peders Kirke i Slagelse for
bundet med Sognepræstembedet i Hejninge301). Hans Ind
trædelse i Kirken måtte nøde ham til en højst åndelig
Symbolopfattelse, der krævede en betydelig Akkommoda
tion. Efter at have bestået Bispeeksamen 15. April 1799302)
blev han ordineret 3. Maj og indsat i sit Embede 12. Maj
1799pO3).
bogen, »et stygt Arbeide«, 24. Dec. 97); prædikede 11. Febr. 98
og spillede siden Kort med nogle Klubvenner; prædikede 4.
Marts 98.
296) 15. Febr. 97.
•297) Jvf. Rahbek: Erindringer V, 48.
298) 25. Nov.; 1. Dec.; 3. Dec.; 11. Dec.; 24. Dec. 97.
2") Han læste »Jesus og Fornuften«, men, skriver han, bæ
ver ikke for Ortodoxiens Fald. »Jeg haaber paa Sandheden«,
hvorved han utvivlsomt forstår den deistiske Fornuftsandhed
(22. Dec. 97).
30°) 22. Dec. 97; jvf. Spalding: Ueber die Nutzbarkeit des
Predigtamtes 55
301) Sæll. Reg. 1799, Nr. 202 (R. A.). Da han endnu ikke var
25 År, måtte han søge Dispensation (stds. Nr. 386). Efter Balles
Indberetning 1792, var dette Embede lønnet med 264 Rdlr. 2 Sk.
(Danske Kancelli A, II, 5. R. A.).
302) I Dagbogen siger han, at Bispen er en honnet Mand,
god og følsom for sin Religion; han havde været fornøjet med
B.s Kundskaber, »men ærgerligt er det, at man skal forstille
sig og bedrage« (15. April 99).
303) Fra 1800 blev Hans B. tillige ansat ved Latinskolen,
hvor han fik Tilladelse til at undervise i levende Sprog og
Naturvidenskaberne mod en Godtgørelse af 200 Rdlr. årligt
(Sæl?. Reg. 1800. Departement I, Nr. 293, 4. Juli 1800. R. A.).

Oversættelse af Jesu Taler (1797).

375

§ 3. Oplysningens Nederlag.
(1191—1800).
Naturligvis ophørto de oppositionelle deistiske Angreb
ikke, fordi Bastholm havde udgivet sine Tanker om Op
lysningens Fremme. Han besluttede derfor at gå en anden
Vej, idet han vilde standse Skriveriets skadelige Følger
ved at fremstille Jesu oprindelige Lære, som den findes
i Ny Testamente, og som han mente, ingen vilde eller
kunde angribe. Hensigten var tydelig nok. Han vilde om
gå hele den organiserede Kirke, der med sin Embedsud
vikling, sit Geremonialkomplex og Læresystem var An
grebenes egentlige Mål. Han tog derfor igen fat på et Ar
bejde, som Branden 1795 havde afbrudt, nemlig en Slags
parafraserende Bibelbog, der efter engelsk Mønster også
indeholdt en fri Omskrivning af Jesu Forkyndelse. I 1797
udkom det under Titlen: »Alle Jesu Christi Taler, over
satte efter Grundsproget, og oplyste ved Forerindringer og
frie Omskrivninger«1).
Formelt er dette Skrift et udmærket Vidnesbyrd om
hans stadige Evne til at kunne variere et faststående Te
ma og udtrykke det samme Indhold med forskellige Ord2).
Han søger sin gamle, yndede Mellemvej, vil hverken lade
sig binde af den autoriserede Kirkelære eller de nyere
Meninger, men kun af Sandheden selv, som Kristus i en
kelt Form har udtrykt den3). Han gennemgår først Jesu
messianske Taler, d. v. s. sådanne, som handler om hans
Sendelse og Guds Riges Beskaffenhed4), og derefter hans
moralske, som udtrykker hans Lære5). Forud for hver Tale
sætter han en Forer indring, som angiver Anledningen og
Begrundelsen for Talen, derefter følger Talen selv og en
delig en fri Omskrivning af samme i Oplysningens dydsog lyksalighedsprægede Terminologi.
Selvb. 60. Teol. Bibi. XVI, 349 f.
2) Jvf. Baden i Univ. Journal 1797, 165 f.
3) S. 15.
4) F. Eks. Talen med Nikodemus og den samaritanske
Kvinde.
5) F. Eks. Bjærgprædikenen og Lignelsen om den rige Mand
og Lazarus.
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Reelt var her gjort Forsøg på at give Menigmand et hi
storisk Bibelsyn, og Skriftet må ses som et positivt Appen
dix til den Året i Forvejen udgivne Pjece. Vil man kort
sammenfatte hans Standpunkt på dette sidste Tidspunkt,
hvor hans Indflydelse var ved at ebbe ud, må man sige,
at netop hans to sidste Skrifter er typiske for den yngre
radikale Neologi, som reagerede mod et bestemt Dogme
system som Hindring for en personlig Trosantagelse af
Evangeliet, men dog ikke offentligt vil nedbryde det, så
længe det har Værdi for den enkelte6), men som på den
anden Side overfor Deismens og Populærfilosofiens An
greb henviser til Jesu eget Evangelium som den rene Re
ligiøsitets Kilde. Når Bastholm taler om Forsoning og Kri
sti Guddommelighed, har man hverken Ret til at dogmatisere Udtrykkene og presse dem indenfor det gamle Sy
stems Rammer7) eller kalde ham en snedig Bedrager, der
offentligt fremstillede andre Anskuelser end dem, han selv
hyldede8); thi hans Udtryk var billedlige Talemåder, der
for ham udtrykte en i og for sig ubestemmelig Kerne9).
Hans Kristendom var dogmeløs, og han anså Kristi Lære
for den fornuftige Livsanskuelse, der bar Borgerens Liv
her og hisset. At være Kristen er altså at følge Kristi Lære,
som er en Enhed, hvor alle Lærdomme nedbrydes, hvis
én falder, og som er Sandhed, fordi Kristi Tale er Guds
6) Vi finder derfor en Omskrivning, men ingen Fornæg
telse af Dogmet. Når han således i sit Skrift nægter Treenig
hedsdogmets Begrundelse ud fra Mt. 28, 19, vil han ikke nægte
Dogmets Sandhed i Almindelighed, men kun ud fra dette Sted
(368). Fadervor forstår han som en Embedsbøn for de davæ
rende Disciple, men ikke for de senere, der må forstå Ordene
anderledes, end Jesus forstod dem, hvis de vil bruge denne
Bøn (403). Forjættelsen om Ånden (Acta 1, 3) omskrives til: >1
skulle herovenfra, fra Gud selv, blive udrustede med de Ga
ver, som I behøve« (365). På alle tre Steder har han fjernet
sig fra Forklaringerne i sit Ny Test.
7) Jens Møllers Tendens. Teol. Bibi. XVI, 393.
®) Jvf. Horrebows, anf. Skr.
9) Parallelt med Homemann: Mysteriet i Kristi mentale
Enhed med Faderen må anerkendes, men vi kan intet udsige
derom. De liberale Neologer, Homemann og Moldenhawer,
hylder samme Anskuelse som Bastholm. Kristus som Forso
neren har givet Plads for Betydningen af ham som Forløse
ren; de lagde den største Vægt på Opstandelsens historiske
Kendsgerning og Mysteriets Samhørighed med Troen, men
følte sig ikke konfessionelt forpligtet.

Imm. Kant og A. S. Ørsted.
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Ord til os. Behøver de konservative en særlig Lære om
hans Guddom, kan den være berettiget for dem som et
interimistisk Gennemgangsstandpunkt, men det bliver
overflødigt, når Kristi Lære er bleven fornuftindlysende
for den Enkelte. Og dette Standpunkt er Målet.
Men Frelsen kom hverken fra Balles wolffiske Ortodoxi eller Bastholms neologiske Akkommodation. Som det
er påvist, kom den betydeligste Strømkæntring udefra og
uafhængig af Kirken med den kantiske Rationalisme. I
Forbindelse med Revolutionens Fallit og det følelsesbeslemte kulturelle og literære Opsving viste hans Kriticisme både for den tyske og danske Kirke på det mest af
gjorte hen til den protestantiske Kirkes kristocentriske
Gudsopfattelse10).
Kants filosofiske Tanker var allerede i 90ernes Begyn
delse kendt i Danmark. I den kirkelige Strid havde Malthe Møller i sit Repertorium hyldet Kant, men brugt ham
som en Murbrækker mod Kirken og dens Lære. Når Kant
havde hævdet Kirketroen som det statutariske, gjaldt det
om hurtigst muligt at få dette Stillads brudt ned for at
bane Vej for den rene Fornufttro. De kantiske Re
præsentanter i Danmark var Baggesen, Ghr. Hornemann
(d. allerede 1793)n), Gamborg og Præsten Birckner (d.
1798)12), det betydeligste Skrift, der med Beundring
for og virkelig Forståelse af Kant først satte ind
og indvarslede den oplyste, relative Populærfilosofis
Død, var den tyveårige Student Anders Sandøe Ørsteds
Prisskrift: Over Sammenhængen mellem Dydelærens og
Retslærens Princip (I—II, 1798), hvortil der Aret efter
knyttede sig det mod Deismen direkte rettede Skrift: Jesus
og Fornuften for Filosofiens Domstol13). I det førstnævnte
Skrift er den kantiske Filosofi indført med Krav om den
rene Agtelse for den moralske Lov som det imperative
Princip14), uden Hensyn til den Ære eller hvilketsomhelst
sanseligt Gode, der kan vindes. Pligten må gøres for Plig10) Kants Indflydelse er ikke vurderet hos Koch (Oplysn.
280). Jvf. Mynster: Meddelelser 102, Kh. S., 4. R., IV, 501.
xl) Jvf. Steffens: »Was ich erlebte« II, 222 f.
12) Nordisk Tidskrift 229 f.
13) Filosof. Repertor. I, Nr. 18 f.
14) I, 81; II, 140.
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lens Skyld15). I det andet Skrift, hvis Motto var: Den rene
Fornufts Evangelium er Dårskab for de heterodoxe og
Forargelse for de ortodoxe, blev Horrebow angrebet såvel
fra Forms som fra Indholdets Side16) og anklaget for
Ukendskab til Kants Filosofi17). Ørsted betoner her stærkt,
al Mennesket ikke er et Væsen, der af sig selv og uden
mindste Overvejelse opfylder Sædeloven, men et endeligt
Væsen, hvem det godes Udøvelse koster Kamp og Over
vindelse18).
Den populære deistiske Agitation, der i 1796 havde nået
sit Kulminationspunkt, var under Indflydelse af de nye
Strømninger, der endnu ikke havde fæstnet sig, dog i 1797
i Aftagende og blev nu absolut fravristet enhver Eksistens
ret. Selv om det brede Lægfolk ikke kunde følge de kantiske Demonstrationer10), forstod dog alle instinktmæssig,
at her var Horrebow, der nu blev tavs20), faktisk bleven
våbenløs. Hermed var den vulgære Deisme slået af Marken.
Men samtidig mistede også den akademiske Populærfilo
sofi al Betydning. Dette fremgår klart af det Nederlag, som
den vigtigste Kilde til Forståelse af den hjemlige Oplys
ning led, Rector Boyes store Skrift »Statens Ven« (I—II,
1793—97), med samt dets Angreb på Kant21).
Foruden den kantiske Filosofis Indflydelse på det prin
cipielle Opgør mellem Fornuft og Åbenbaring, kom der
et Tilbageslag på de to Områder, hvor Oplysningen havde
været svagest funderet, den svækkede Syndsopfattelse og
den bestemmelsesløse Kirkeforståelse. Med Hensyn til den
første satte Kants Tanke om »das radikale Böse« ind og
gav Grundlag for en ny Syndsforståelse, der førte i Ret
ning af Kristendommen. Tilskuddet til Forståelse af Kir
ken som Samfund skyldtes den stigende Interesse for og
Trang til det mystiske, allerede styrket ved den forgudede
schweiziske Mystiker Lavaters Besøg i 1793. Han virkede
15) I, 306, 310.
16) 288.
17) 387.
18) 385.
10) Portrætmalerens Dagbog 65.
20) Jvf. Filosof. Repertor. II, Nr. 3, 45.
21) Ørsteds Prisskrift I, 91. Jvf. Høffding: Danske Filosof
fer 33 f.
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Ler fornemmelig i en snævrere Cirkel indenfor den tyske
Kreds, hvor man beskæftigede sig med spiritistiske Åndemanerier og alkymistiske Forsøg, og hvor selv den nøg
terne A. P. Bernstorff var repræsenteret22). Dertil kom
Styrkelsen af Samfundsbevidstheden gennem Frimureriet,
hvori Mænd som Rahbek og Fred. Munter, der således op
tog Faderens Frimurer interesser23), deltog. For dem alle
betød »Logen« et stærkere Tilskud til det underbevidste
Liv24). Den stadige mystiske Strøm, der havde løbet under
det 18. Århundredes dagklare Intellektualisme, brød nu
som en Reaktion frem til Overfladen25). Og endelig beigyndte der blandt de såkaldte »Stærke Jyder«, hvis Første
mand var Peder Frandsen Rytter i Uldum ved Horsens,
at vågne et nyt åndeligt Liv i Landsbykredse ved Siden af
den stadigt virkende Herrnhutbevægelse.
På Bastholm havde den kantiske Filosofi ingen Ind
flydelse. Den wolffiske Filosofis Bestemmelse af Forholdet
mellem Fornuft og Åbenbaring, han som ung havde mødt,
og som havde bevaret ham fra Fritænkeriet, var med et
deistisk Tillæg blevet en Del af ham selv. Der findes i
hans senere Skrifter end ikke en Antydning af Påvirkning
fra eller Opposition overfor Kants Tankegang. I endnu
højere Grad end Sønnen har han sikkert betragtet Kant
som uforståelig, og i sin Selvbiografi har han ikke en Be
mærkning om den filosofiske Strømkæntring. Fra at have
stået midt i Udviklingen som Fremskridtets Talsmand og
en af Udviklingens Ordførere gled han nu ud til Siden
som en statistagtig Bifigur, en Type, der var ved at blive
forældet, og som ikke havde fulgt med. Udviklingen. Men
22) Bobé’s Udgave af Lavaters Rejse 1898, XII f, XXVII,
XLIV. Rev. Pap. IV, 143 f, 307; V, XCV, 253; VII, 372. Bernstorff.
Pap. I, Nr. 454. Mag. for Rel.lærere IV, 734 f. Jvf. Koch i H. T.,
6. R, III, 50 f.
23) Hencke: Archiv fur die neueste Kirchengeschichte I,
4. Kvartal, 69. Meddelelser fra Fred. og Frederike Munters
Ungdom ved C. L. N. Mynster 1883; 32, 58.
24) Jvf. Starcke: Frimureriet 184 f.
25) Hos Bastholm kan man flere Steder træffe den Tanke,
at de afdødes Ånder endnu svæver omkring blandt de efter
levende. Filosof. Breve (1790), 135 jvf. 2f, 94, 129, 133, 139 og
»Christnes Trøst« (1792), 22. Den filosofiske Baggrund herfor
er naturligvis den Descartes-Leibniz’ske Opfattelse af Sjælen
som en særlig Substans.
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endnu lod han sin Virkelyst komme til Udtryk og udgav
1798: Forsynets viise Foranstaltninger til Menneskeslæg
tens Forædling ved Jesu Religion, som et Beviis for Jesu
Chris ti Komme fra Gud«. Titel og Indhold er ganske det
18. Århundredes. Han forsvarer Jesu Akkommodation som
nødvendig overfor hans Samtid. Den var dikteret af Klog
skab, men forenet med Redelighed26). Bogens stærkeste
Partier er den apologetiske Påvisning af Guds Forsynssty
relse, idet han sender Kristus i »Tidens Fylde«27) og den
absolutte Betoning af Opstandelsens historiske Garanti
som Bevis for, at Kristus er kommet fra Gud28). Men med
Kristus er Religionens Udvikling ikke afsluttet; han har
lagt en Grundvold, på hvilken der kan bygges videre29).
Medens Bastholm i »Hovedlærdomme« (1783) havde ladet
Forudsigelserne gælde som et Hovedbevis for hans gud
dommelige Sendelse, idet han indrømmede, at hans Un
dere ikke kunde have samme overbevisende Kraft for os
som for dem, der overværede dem, har han nu her også
ladet Forudsigelsernes Bevis falde, da han må indrømme,
at de kan udlægges forskelligt (6). Det nye Bevis må derfor
søges i Kristi Religions omskabende Karakter. Denne Ud
vikling griber tilbage til og er en udvidet Gentagelse af
Argumentationerne fra Skrifterne i 1783 (Kort Udsigt) og
1793 (Jesu Plan). Kristi Religion er en etisk virkende Mo
noteisme, knyttet til Læren om Sjælens Udødelighed (11)
s«) 52.
27) 16 f. Tidens Fylde er det gunstigst mulige Sammentræf
af alle de Omstændigheder, der kunde forberede Kristi Kom
me. således Jødernes Adspredelse (17), Septuagintas Udbre
delse (21), den selvstændige etisk-religiøse Visdom (24, særlig
Platonismen), og det græske Sprogs vide Udbredelse efter
Alexander den Stores Erobringer (32). Var Kristi Religion så
ledes kommet 400 År før eller senere, havde den intet udret
tet, og var den blot kommet 50 År før eller 30 År senere, hav
de den måske ingen Fremgang gjort (38).
2®) 69. — I dogmatisk Henseende er Udtrykket om Kristus
»kommet fra Gud« uklart. Den kirkelige Inkamationstanke
er omsat til Anerkendelsen af en Sendelse af Kristus fra Guds
Side på samme Måde, som det kunde siges, at den gamle
Pagts Profeter var sendt af Gud (Skriftets Fortale S. 5). Mere
må der i denne Forbindelse ikke lægges ind i Oplysningsliteraturens gængse Udtryk: komme fra Gud, udgå fra Gud, sendes
af Gud.
s») S. 92.

Kirkefolkets Sympati.

381

og ©r indgået som et Led i Forsynets Plan til Slægtens
Forædling (13). Jesu Religion er den rensede og etiserede mosaiske Religion, der ved Fjernelsen af sit nationalt
jødiske Islæt fik Mulighed for at blive universalistisk.
I Forhold til Skriftet om Oplysningstankerne (1796) er
dette ved sin afgjorte Betoning af Opstandelsen et Skridt
i konservativ Retning. Det er et Forsvarsskrift for Kristus
mod den deistisk materialistiske Agitation, der vil sætte
ham ved Siden af eller under Sokrates eller endog gøre
ham til Sværmer og Bedrager (Forordet S. 3).
Sympatien hos det store Kirkefolk var nu gennemgå
ende langt mere på Balles end på Bastholms Side. Overfor
den Reaktion, der var i Gang mod Deismen, klar edes Be
vidstheden om, at hvad man end skulde falde tilbage på,
måtte man langt hellere vælge Balles positive Biblicisme
end Bastholms usikre og mistillidvækkende Akkommodation. Balle stod nu i den almindelige Bevidsthed som den
ene30), der havde taget til Orde mod Vantroens Skrål, og
et Slags Taknemlighedsudtryk fandt denne fælles Følelse,
da man, både med Henblik på, hvad han havde gjort for
Religionen i Almindelighed, og hvorledes han frygtløs var
optrådt overfor M. G. Brun, der havde truet Statens Sik
kerhed, i 1797 lod præge en Medaille til hans Ære med
Påskriften »Statens Ven — Religionens Ven«. Denne An
erkendelse gik udenom Bastholm, som derover utvivlsomt
har følt sig forstemt. Han tog selv til Orde mod, at han
skulde have været tavs og hævdede, at han havde udgivet
fire Skrifter til at bestyrke de kristne mod Angrebene31).
Efter Udgivelsen af sit Skrift om Forsynets vise For
anstaltninger blev han meget alvorlig syg af en ondartet
Nervefeber. Han stod på Gravens Rand, og alt tydede på,
at han ikke kunde stå Sygdommen igennem32). En lykke
lig Vending bragte ham dog over Krisen, men kun lang3(>) Klart udtrykt af Schack Rathlou, der indtil 1788 som
Kancellipræsident havde været Balles varmeste Støtte efter
Guldbergs Fald, Balles Brevveksling 96.
31) Han tænker her på Skrifterne: Kristi Hensigt (1793),
Tanker om vor Tids Fremgangsmåde (1796), Jesu Taler (1797)
og Forsynets vise Foranstaltninger (1798). Jvf. Selvb. 61: »Ney,
jeg taug ikke, men jeg skrev paa min Viis, og gjorde, hvad
jeg troede, at jeg med Klogskab kunde og burde giøre«.
32) Selvb. 62.

382

Bastholms Afsked 1800.

somt vendte Kræfterne tilbage, og fuldt restitueret blev
han aldrig. Dertil kom, at Sygdommen både efterlod en
kronisk Svimmelhed, der hindrede ham i at bestige en
Prædikestol og dermed afsluttede hans Præstevirksomhed,
og en nervøs Hovedpine, der umuliggjorde ethvert anstren
gende, intellektuelt Arbejde. Der var derfor ikke andet for
ham at gøre end at søge Afsked fra sit Embede, ligesom
han tidligere havde søgt Fritagelse for sin Virksomhed i
Skolekommissionen33). Sønnen skrev Ansøgningen, der i
sin Pessimisme vel ikke er uden Henblik på Pensionen,
men som dog sikkert giver et meget sandfærdigt Udtryk
for hans deprimerede Stilling, og den gamle satte sit Navn
under34). Uden nogen Vanskelighed blev hans Ansøgning
fuldt ud bevilliget35).
Nogen ydre Påskønnelse fra Hoffets Side fik han ikke.
Sandsynligvis havde han hellere set en anden end just
Balle, hvis Position ved Hoffet nu var fast36), blive hans
33) 22. Okt. 1799; han angav Hovedsvindel og Nervesvaghed
som Grund (Forhandlingsprotokol III, Nr. 560. R. A.).
34) Ansøgn. er dat. 9. Jan. 1800. Han gør her Rede for sine
tidligere Embeder og sin svækkede Helbredstilstand, der un
der Opholdet i Smyraa fik sit første Knæk og yderligere blev
nedbrudt i Citadellets fugtige Præstebolig. Han tiltrådte sit
Embede som første Hofprædikant med et yderlig svækket Le
geme, men syntes fra nu af at samle flere Kræfter, men Ner
vesvagheden og det stærkt anspændte Hovedarbejde gav hans
Svaghed ny Tilvækst. Han forrettede sit Embede til Tider med
usigelig megen Møje ved en overspændt Anspændelse af Kræf
terne, men en hård Galdefeber (i Selvb. Nervefeber, S. 62) be
røvede ham i 1798 hans sidste Kræfter. »Kraftløs i høy Grad,
maa jeg med Bedrøvelse see, at jeg er uskikket næsten til alle
Forretninger, som udfordrer nogen Anspændelse af Siæls eller
Legems Kræfter«. Forgæves har han anvendt alle mulige Mid
ler, har rådført sig med flere Medici, men ingen har givet
ham Håb om at genvinde Kræfterne. Han ansøger om at be
holde fuld Gage til April Kvartals Udgang, da han i Anled
ning af Konfirmationen ikke kan nedlægge sit Embede før
April Måneds Udgang og på Grund af Huslejens og Levneds
midlernes Kostbarhed må opsøge sig et andet Opholdssted
udenfor København, hvortil Sommerens Begyndelse i det
mindste vil medgå. Han ansøger om at måtte beholde sine
visse Indkomster, Huslejen iberegnet, ialt 1700 Rdlr. (Sæll. Reg.
1800, Depart. I, Nr. 63. R. A. — Allerede i et Brev til Bulow
af 4. Maj 1792, hvor han anmoder denne om at skaffe sig Au
diens, klager han over sit svage Bryst. Pakke 67 i B. A. S.).
35) Stds. 7. Febr. 1800 og Civilregiementeme i R. A., 1801 fL
36) Balles Brevveksl. 66; Danske Saml. VI, 91 f.
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Efterfølger. Men den Opmuntring fik han dog, at nogle af
hans Venner anmodede ham om at udgive endnu et Skrift.
Han efterkom Opfordringen og udgav en Oversættelse af
Lidelseshistorien37). Der er en betydelig Forskel mellem
Forordet, hvor man mærker den affældige Forfatter, som
gentager sig selv, og hvis Stil ikke er præget af den Frisk
hed og Klarhed, som tidligere havde bragt ham så megen
Navnkundighed, og selve Talerne, der ligger forud for
hans sidste Sygdomsanfald og fra Formens Side viser ham
i hans bedste Kraft. De er overordentlig stærkt moralise
rende, ofte deklamatoriske, men kan ikke kaldes sentimen
tale.
Denne Bog er Bastholms sidste større homiletiske Ar
bejde. Som praktisk Kirkemand var han nu færdig og
havde sagt sit sidste Ord. Han kunde altså trække sig til
bage for at nyde sit Otium i Bo. Allerede dette Skrift står
som en Anakronisme. Den apologetisk supranaturalistiske
Behandling af de evangeliske Beretningers Troværdighed
ud fra deres ensstemmige Overlevering og fælles Træk33)
var ikke mere Tidens Problem, og hans Omgåen af Un
derne39) gik direkte mod Tidens Søgen. Det stadigt varie
rede Tema er Jesu Storhed, Ydmyghed, Tålmodighed og
Mandighed i Lidelsen. På den ene Side skildrer han med
stærke Farver og stor Koncentration om Emnet de Farer
og Lidelser, Jesus var udsat for, og på den anden Side
den Standhaftighed, han udviste. Begge Sider er lige
stærkt udpenslet, og ikke mindre stærke er Formaningerne til at efterfølge ham som Forbilledet, det store Mønster
og Eksemplet i alle menneskelige Dyder. Idet han ensidigt
urgerer det store Menneske, besvarer han ikke Lidelsens
Hvorfor og forbigår både Forløsningen og Forsoningen.
Størst Interesse har Prædikensamlingen ved at være Ud37) Fuldstændig Titel: »Åndelige Taler over Jesu Christi
Lidelseshistorie tilligemed en forbedret Oversættelse af sam
me, forsynet med oplysende Anmærkninger«. 1800. Af Forordet
fremgår, at han stadig tænkte på en Ændring af Liturgien,
ved hvilken f. Eks. den nu af ham udgivne Lidelseshistorie
kunde læses i Sammenhæng.
38) S. IX f.
39) S. 5, Anmærk, q; S. 8, Anm. b; S. 31, Anm. e; S. 47, Anm.
a jvf. S. 45, Anm. r; S. 46, Anm. x (Underet ikke som en Na
turkatastrofe, men som et Led i Natursammenhængen).
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tryk for Oplysningens bevidste og pædagogiske Akkommo
dation. I ingen af Bastholms Prædikensamlinger er Jesu
Menneskelighed så stærkt fremhævet. Lidelsens dogmati
ske Indhold er ikke behandlet med et Ord. Jesu Standhaf
tighed er kun Eksemplet for os; hans Lidelseshistorie er
en hel Moral i Eksempler for os40). Vi skal nå videre end
Peter, hvis Fald netop skyldtes, at han ikke forstod, at
Jesus vilde stifte et åndeligt Rige, med andre Ord hans
jødiske Fordomme41). Hvad Jesus vilde, var at reformere
— ikke Staten — men Forstanden, som skulde ledes ind
på Dydens Bane, idet Fornuften skulde herske over San
serne og Lidenskaberne42). Vilde nogen indvende, at Jesus
først blev det store Forbillede ved at være forskellig fra
andre Mennesker, afviser Bastholm afgjort dette Syns
punkt. Netop i hans Lidelse var han fuldt ud Menneske,
»omringet med alle Menneskehedens uskyldige Svaghe
der«43). Således har han ydet, hvad der er menneskeligt,
og han står ikke for os som et uopnåeligt Forbillede44).
— På to Områder viser således Akkommodationen sig.
Dels argumenterer Forfatteren stadig ud fra Fornuft og
Åbenbaring, selv om han i 1796 indrømmede, at det ide
elle vilde være Fornuftens Eneherredømme, men at man
af Hensyn til Tilhørerne gjorde bedst i at tage Åbenba
ringen med45). Dels er her gjort et praktisk Forsøg på i
Forkyndelsen at adskille Jesu menneskelige Eksempel og
dermed hans Lære, det vil sige hans Moral, fra hans gud
dommelige Baggrund. At anerkende ham som det største
Idealforbillede og være forpligtet overfor hans Lærdom
me, er således uafhængigt af hans Guddom. Også dette
hænger nøje sammen med hans Program fra 179646). I beg
ge Henseender har han givet et praktisk Eksempel på,
hvorledes hans eget Forslag kunde gennemføres, nemlig
at skrive alment moralsk, men udogmatisk, om Guddom
men, Forsynet og Menneskets moralske Natur og Pligter
*°)
41)
*2)
«)
44)
45)
40)

S. VIII f.
S. 175 ff.
S. 227 f.
S. 371.
S. 365.
Tanker om vor Tids Fremgangsmåde, 24 f, 27.
Stds. 16.
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i den Hensigt lidt efter lidt at gendrive de herskende For
domme uden dog at gøre Skade47).
Både på filosofisk og kirkelig Område betød Århun
dredskiftet en fuldstændig Signalændring48). Indenfor
Kirken var Stillingen ved Overgangen til det nye Århun
drede karakteriseret ved en almindelig Følelse af ganske
at stå på bar Bund, hvad Kirke- og Skriftopfattelse, som
Grundlag for en kristocentrisk Trosforståelse, angik.
Mere end Oplysningens samlede Forkyndelse havde den
franske Revolutions Fallit vist Oplysningens fire gradue
rende Standpunkters uholdbare Deficit, Optimisme, tole
rant Indifferentisme, Deisme og Ateisme, og peget mod
en positiv Trosopfattelses Nødvendighed40). Det 18. Århun
drede havde gennem de hjemlige, folkelige Symbolbøger,
Lærebogen (fra 1794) og den evangelisk-kristelige Salme
bog (1798)50) banet Vej for en billedlig og åndelig Symbol
opfattelse. Denne Forståelse optog og billigede det nye År
hundrede som et fast, principielt Standpunkt, hvortil Kir47) Stds. 30.
48) I filosofisk Henseende, hvorom der i det foregående er
talt, jvf. Høffding: Den menneskelige Tanke 1910, 123.
40) Jvf. om Revolutionens Tilbageslag: Fra Hoffet og Byen,
45. Jens Møller: Balle, 217. Ludv. Daae: Claus Paveis Dagbø
ger (Chria 1889), 99 f.
50) Kochs Dom om denne Bog (Balle S. 108 jvf. Oplysn. 230 f)
er uretfærdig: evang. Salmebog har været en Hindring for, at
sand og levende Kristendom kunde trænge ind i Menighe
derne, og de har været lykkelige, som er blevet fri for den. —
Salmebogen er ganske vist ikke en Samling dogmatiske Sal
mer. Den betoner afgjort Åbenbaringen og dens Nødvendig
hed; Kristus er Forløseren, overfor hvem den kristne i Tak
nemlighed bringer sit Liv som Takoffer, d. v. s. den daglige
Opfyldelse af Pligterne er en sand Gudstjeneste. Den inde
holder ingen fladbundet Eudaimonisme, Lyksalighed er en
Tilstand, vi når på den anden Side af Graven, når Døden som
den venlige Gæst har ført os derover, og vort Legeme hviler i
den stille Grav (jvf. Prams »Stærkodder«: »Venlige Grav! I
din Skygge bor Fred, din tavse Beboer af Sorgen ej ved« og
Tidens Gravpietet Kh. S., 5. R., I, 695 f). Så godt som alle Sal
merne indeholder Tanken om Guds Forsynsstyrelse, og det
vilde være uretfærdigt at undervurdere, hvad denne religiøse
Forestilling har indeholdt af Værdier for den Slægt, som med
Resignation måtte gennemgå det nye Århundredes tunge
Trængsler. Jvf. fra Datiden: Univ. Journal 1793, 85; Iris 1793,
4; Krit. og Antik. 1794, Nr. 38.
25
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kens officielle Øverster sluttede sig, da de første Gang i det
nye Århundrede udtale sig ved Udsendelsen af Hyrde
brevet 1817.
Det var Lægfolket, der måtte bygge op fra Grunden51).
Den frivole Materialisme og Deisme var blevet forbudt
ved Presseloven af 27. September 179952). Hvad man vend
te tilbage til, var hverken Radikalismen eller et neologiskdeistisk Kompromis, der begge havde vist deres Utilstræk
kelighed, men Biblicismen og selve Bibelordet, hvad der
fik sit Udtryk i den interkonfessionelle Samlingsbevæ
gelse, som Oprettelsen af Bibelselskabet 1814 betød. Forsåvidt genoptog man Balles Standpunkt53), men uden at
fortsætte hans formelle Tørhed og Intellektualisme. Hans
Grundlag havde vist sig at være det eneste brugbare, og
i Forbindelse med Principperne for et historisk Bibelsyn
som Arven fra det 18. Århundrede kom en åndfuld og
fantasirig Begejstring fra tysk literært og filosofisk Ånds
liv, der virkede ind på det kirkelige Område og støttede
Sansen for det mystisk-underbevidste. Hermed står vi
overfor Romantikkens historiske Baggrund, til hvis religiøst-filosofiske Program Schleiermacher med sine »Reden«
havde ydet et værdifuldt Bidrag.
Hos os blev Romantikken ligesom i Tyskland forberedt
gennem det 18. Århundrede. Først igennem de af Rous
seau og Voltaire påvirkede Historikere Gerhard Schiöning og Tyge Rothe, der begge med patriotisk Begejstring
vilde mane Fortidens Storhed frem og lade den blive et
Pant på Fremtidens Kraft, men navnlig af Førr om antik
kens egentlige Repræsentant Ewald, hvis Kilder til Digt
ningen er Naturen og den nordiske Sagnhistorie.
Gennem Rahbeks og Baggesens literære Produktion og
større Stilfærdighed blev der ikke skabt nye Emner. Disse
havde, hvad Naturen angår, i Ewalds Skildring af dennes
farefulde Voldsomhed (det sortladne Hav) ikke alene fun51) Jvf. fra Norge Gustav Jensen: Indledning i Prestetjene
sten 1888, 85.
52) Holm: Den offentlige Mening 175 f og hans Historie, VI,
2, 698.
53) Dette forklarer den Ære, man også ydede ham i de 16
År, han levede i det nye Årh., og hvor han selv vandt et lyst
Syn på Forholdene (jvf. hans Bispevielse af Munter 1808, 37).
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det en Pendant til den ny indførte Romance og Ballade,
men også til Hyrdepoesiens »zirlige Stiil«, der som oftest
stod uden Forbindelse med en egentlig Naturforståelse.
Ikke alene i Henseende til Formen, men også hvad Ind
holdet angår, var enhver Forudsætning til Stede for Ro
mantikkens Gennembrud. »Redskabet var slepet som
skulde brukes til at forme den romantiske digtning«54).
De ydre Omstændigheder, der skabte Romantikken som
historisk Fænomen, som Genstand for Digt og Tro, blev
Slaget på Rheden d. 2. April 1801 og Henrik Steffens Fo
relæsninger 1802—0355). Den danske Romantiks Programskrift blev »Guldhornene«. I dette Digt går Oldtidshistorie
og Natursans op i en højere Enhed og forenes i Gemyttet
til Religion™}. Imidlertid kom Romantikken kun til at be
tegne et interimistisk Indskud. Både Oplysningen og Ro
mantikken omfortolkede på sin Måde Bibelordet, hvis
Indhold dog virkede for stærkt, og gennem Mynsters,
Grundtvigs og senere også gennem Steffens egen Omven
delse viste det sig, at hvor mange Tilskyndelser Roman
tikken end havde kunnet give i Retning af et udvidet Ver
densperspektiv og større Følelsesfrigjorthed, besad den
med sit uhistoriske Bibelsyn, sin aristokratiske Genidyr
kelse og sin ringe Forståelse af protestantisk Kirkeliv ikke
Bæreevne i kristelig Forstand57). Hverken Schellings idé
rige Komposition af Naturvidenskab og Religion eller
Schleiermachers panteistiske Univers-Dyrkelse i »Reden«
viste sig at slå til58). Tidens Trang var en bibelsk, histo
risk Kristendom på luthersk Grund. Spørgsmålet var nu
M) Francis Buli: Romantikkens Forberedelse, »Samtiden«
1920, 516 ff, 537.
56) Steffens: Indledn. til philosoph. Forelæsninger (sidste
Udgave 1905). Steffens: Was ich erlebte, V, 45 f. Oehlenschlåger: Ungdomserindringer 207. Grundtvig: Verdenskrøniken
1812, 353. H. T., 4. R., IV, 292 f.
56) Vilh. Andersen: Guldhornene 1896, 8, 34, 203.
B7) Trods det, at Schleiermacher i »Reden« ofrer Kirkedan
nelsen en selvstændig Behandling (Vierte Rede) og bringer en
Hymne til den romantisk tænkte »sande Kirke« (232 f), for
mår han ikke at klargøre Kirkens Væsen udover, at den er
en selskabelig Sammenslutning (182).
68) Jvf. fra det 18. Årh. Daniel Smith Kh. S., 3. R., IV, 65 ff.
Kyrkohist. Årsskrift, 1916, 216.
25
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flyttet bort fra, hvorledes den bedste, det vil sige mest
fornuftmæssige Apologi for Åbenbaringens Sandhed lod
sig føre, til at hævde Åbenbaringens Sandhed i den kon
fessionelt lutherske Form. Selv de gamle Kirkeskikke slog
man sig til Tåls med, og hvor Oplysningen kun havde
fundet Overtro og Barbari, følte man nu en dyb, mystisk
Sammenhæng med Fortiden. Man anså den tidligere
Slægts Ringeagt for og Forkastelse af det gamle og over
leverede for manglende Forståelse af de virkelige Vær
dier59). Nye Liturgiforslag, f. Eks. Boisens i 1806, fandt in
gen Jordbund, og den radikale H. G. Clausen kom ved sin
Afvisning deraf faktisk til at redde Liturgiens konserva
tive Karakter. Også af Balles naivt kedelige Liturgi i
Vartov trak man medlidende på Skulderen60).
Det nye Århundredes samlende Hovedtype i det kirke
lige Liv blev Mynster. Selv æstetisk interesseret og påvir
ket af den tyske Idealisme fældede han ingen ensidig For
dømmelsesdom, således som Grundtvig, over det 18. År
hundrede61). Men igennem sin Forkyndelse, som var præ
get af en følsom og dog mandig Veltalenhed62), og igen
nem sin harmoniske, rolige og faste Personlighed formå
ede han at drage Mennesker til sin Forkyndelse, hvad en
ten så disse kom fra Romantikken, hvis ringe etiske og
bibelsk-religiøse Kraft han selv havde erfaret, eller deres
Udgangspunkt var det 18. Århundredes Tankegang, som
han også selv havde været et Barn af.
Mynster vilde ingenlunde fornægte Fornuftens Ret, men
han opfattede Fornuften og dens Virksomhed anderledes
end det 18. Århundrede havde gjort. Her var Vægten ble
vet lagt på den menneskelige Evne, hvorved Mennesket
svang sig op til en Erkendelse af Guds Væsen og den rette
Skriftforståelse. Nu blev Vægten lagt på Fornuften, Ev50) Således Mynster i »Minerva« 1806; jvf. Teol. Bibi., XIII,
1818, 302. En Række Afhandlinger i Teol. Bibi. belyser den
nye Tids kritiske Revision af det 18. Årh.s Arv: II, 11; VI, 151,
156; XIII, 305; XIV, 117, 123 (Noten); XVI, 115; XVII, 138;
XVIII, 240 ff, 249.
60) »Forsøg til en forbedret Indretning ved den offentlige
Gudsdyrkelse« 1810. Jvf. Schmidts Dagbøger v. Hancke, S. 141.
61) Jvf. Paveis: Biografi og Dagbøger (1864) 448.
82) Schmidts Dagbøger 97.
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nen, hvormed vi tror. Den teoretiske Erkendelses Funk
tioner blev derimod overdraget Forstanden68).
Også Kirkebegrebet blev hos Mynster belyst på en ny
Måde. Han fremstillede ud fra Hjemstedsfølelsen i Kirken
et kollektivt Kirkebegreb samlet om den historiske Kristus. Netop igennem Menigheden får den enkelte et For
hold til den historiske Kristus som den stadigt levende,
med hvem den enkelte kan blive samtidig, forsåvidt han
kan følge Kristi Historie og se den med Troens Øjne. I
Spjellerupprædikenerne skinner hans egne Oplevelser
igennem overalt, hvor Udviklingen drejer sig om Guds
Førelser med den enkelte og med Slægten, og mere end
noget andet står disse Prædikener, hvis Problemstilling
rækker helt ned til Kierkegård, som et Vidnesbyrd om,
at en ny Tid var indvarslet.

•’) Jvf. Mynster til Engelbreth Kh. S., 4. R., IV, 475, 498,
504 f og sammes »Blandede Skrifter«, I Afd., II Bind, 95. —
Sprogbrugen er som hos Jacobi: Forstanden formår kun at
fatte det betingede, Fornuften (af vemehmen), Gemyttet
Hjertet griber derimod det evige. Åndsbevidsthed og Gudsbe
vidsthed er = Fornuft. At besidde Fornuft og kende Gud er
eet. (Jacobis Werke, III, 19, 32 f, 400, jvf. II (1815), 343 f og
IV, 1 (1819), Vorbericht, XXI, XXXVI, XLII). Parallelt findes
Sprogbrugen hos Jens Møller: Fornuften er den Evne, hvor
ved vi kommer til Tro; den kristne Abenbaringstro kan kun
forsvares ved Fornuftens Hjælp, Kh. S., 4. R., IV, 288, Teol.
Bibi., XIV, 34.
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Bastholms sidste År (1800—1819).

KAPITEL X.

§ 1.

Bastholms sidste År.
(1800—1819).

Da Bastholm havde fået sin Afsked, foreslog Sønnen
ham at flytte ned til sig i Slagelse. Når han tog imod Tilbuddet, skyldtes det ikke alene, at han der kunde få Ad
gang til forskellige Bogsamlinger1), så han ikke ganske
henfaldt »til et vegetabilsk Liv«2), men også den Omstæn*) Geheimeråd Brandt, Konferensråd Fleischer og Prof.
Wøldike ejede større Biblioteker. Kh. S., 4. R., IV, 256 f.
2) Selvbiografien 63.
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dighed, at hverken hans Økonomi eller hans Sundhed til
lod ham at blive i København. Han købte Etatsråd Mandix’
Gård og ankom medio Februar 1800. Nu begyndte han
på det Tidsafsnit af sit Liv, som han kaldte det lykkeligste;
han følte sig som Sømanden, der efter at have været vi
den om Lande, endelig havde fundet en rolig Havn3).
Her i den stille Provinsby, hvor han på sine Morgenog Aftenture blev en kendt Skikkelse, var han Genstand
for den samme Ærbødighed, man viste Patriarken Balle
i København*). Han kunde i Ro og Fred pusle med sine
Samler- og Oversættelsesarbejder, der ikke greb ind i Da
gens Strid, men genkaldte de svundne Tiders Liv og Fær
den. Herfra kunde han følge det store Omsving i Literatur
og Kirke, uden vel altid helt at forstå, at det, han havde ar
bejdet med på, så fuldstændig blev brudt ned. Ofte har
han fulgt det med Hovedrysten, uden Bitterhed, men med
en Slags stoisk Gammelmandsapati. Han levede i Erin
dringen om sit Liv og sin Færden ved Hoffet, og ved kon
gelige Personers Gennemrejse faldt der ny Glans over
Minderne, når han var med til at repræsentere6).
Sønnen, der allerede i Maj 1801 forfremmedes til Sog
nepræst ved Skt. Peders Kirke og Hospitalet6), var, selv
om han i sine Optegnelser af og til udtaler Tvivl om Op
lysningen virkelig kan standse Irreligiøsiteten, en fuld
blods Type på en Oplysningspræst, der virkede for hu
mane Forhold, navnlig for Fattig- og Skolevæsen7). Hans
3) Stds.
4) Jvf. et Træk i Oehlenschlågers Ungdomserindringer 1850,
35 (Bobés Udgave 1915, 33).
5) Ph. T., 5. R., I, 3.
6) Hans Formand Lund døde 17. Marts; B.s Ansøgning er
dat. 18. Marts, varmt anbefalet af Provst Plum p. G. a. B.s
Interesse for Skolen; Faderen rejste 29. April til Kbhvn. for
at tale Sønnens Sag. Udnæv. 22. Maj. Sæll. Beg. 1801. Depart.
I, Nr. 188 (R. A.). Indsættelse 7. Juni (Dagbog).
7) I 1812 udgav han et Skrift om en Uldfabriks Indretning.
Et Par Afhandlinger af ham findes i Teol. Bibi., IX, 1816,
112 f og X 173 f. Endvidere redigerede han 1815—36 »Slagelse
Ugeblad« for at skaffe sig Penge til Bøger. »I 14 Aar har jeg
holdt ud at skrive Slagelse Avis for at tiene Penge til at
kiøbe Bøger for, som godt har lykkedes mig«, skriver han til
Rahbek 30. April 1829. Ny kgl. Saml. 2494, I, 4to (K. B.). Om
hans senere Liv: H. R. Magnus: En gammel Læges Liv og
Oplevelse 1920, 17 f. Han tog sin Afsked 1846, døde 1856.
Ægteskabet barnløst.
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Hang til Selvbeskuelse blev ikke mindre med Arene. I sine
Dagbøger førte han en stadig Kontrol over sin Dyd, sin
Flid og sin Godgørenhed. Hans Dagbøger svulmede op
med historiske, geografiske, astronomiske og meteorologiske
Undersøgelser8), og Side om Side med Beretninger om
hans psykiske og mentale Tilstand findes Udredninger af
hans økonomiske Forhold, der efterhånden blev ganske
gode.
Hans ømme Punkt var hans Prædikener. Han var højst
utilfreds, når han ikke kunde tale med en sådan Varme
og Bevægelse, at både han selv og Tilhørerne kom i Af
fekt. Kunde Tårerne styrte ud af Øjnene på dem som på
ham selv, mente han at have holdt et Unicum af en Præ
diken. I så Tilfælde var han lykkelig, og hans Begejstring
kendte ikke Udtryk svulmende nok til at tolke hans Fø
lelser. Men som oftest hørte disse ydre Resultater til Sjæl
denhederne, og da følte han sig kold og nedstemt og svin
gede lige så stærkt mod Nedtrykthed, som han før havde
været højt oppe. Mellem disse to Følelser bevægede hans
Præstegerning sig. Såvidt jeg kan skønne, har hans Præ
stegerning fra Formens Side været en Stemningssag og
realiter indeholdt det almindelige deistiske Skema. Hans
Standpunkt har nærmest været dogmeløst. Men når han
alligevel bevægede sig indenfor de gængse kirkelige Læreudtryk og Symbolernes afstukne Grænser, har det for ham
været en naturlig og selvfølgelig Akkommodation0). Den
ugentlige Søndagsforkyndelse sled på ham. Når han så
ledes ofte var i Bekneb med at få Stof til sine Prædikener,
klarede han sig ligesom Mynster, til hvis åndelige Stand
punkt inden 1803 Bastholm danner en Parallel, med frem
med Materiale. Enten tog han en af Zollikofers eller Fa
derens Prædikener, læste den igennem nogle Gange og
extemporerede frit over den10). Han følte ikke dette som
8) Det var hans Mål at samle, indtil han blev 50 År, og
først da skrive Bøger. Dagbog 7. Marts 05.
9) Om Bønderne skriver han: Kan I ikke modtage Oplys
ning, da bliver i Eders gavnlige Fordomme 29. Maj 1800. Han
præker ortodox, dog uden at komme frem med de krassere
Dogmer 21. Okt. 1804.
10) Mynster: Meddelelser 46, B.s Dagb. 22. Jan., 6. Marts
02, 4. April 03. Det synes ikke at være gået så godt, når
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nogensomhelst åndelig Falliterklæring, men var godt til
freds med disse Ydelser, selv om de var hentet fra frem
mede Kilder. Efter-Oplysningens blinde Fornufttro viste
sig i hans ringe Sans for Bibelens Værdi11). Uden Plan
læste han løst og fast, hvad han kunde få fat på, udvidede
sit Bibliotek og købte også, hvad Faderen efter Branden
påny havde samlet sammen12).
Forholdet til Faderen, som træder meget tilbage i Dag
bøgerne, har naturligvis stadig været præget af sønlig Ær
bødighed. De fulgtes ad på deres Ture, ofte både Morgen
og Aften, og det er kun sjældent, at en Ytring af Utålmo
dighed skinner frem, når den gamle, for hvem Tiden
navnlig i de senere År kunde falde lang, gik over til Søn
nen, tilbragte en Eftermiddag hos ham og således sinkede
hans Læsning13).
Her i sit Otium greb den gamle atter til Pennen. I 1802
udgav han det store Samlerarbejde på 719 Sider: Historisk-philosophiske Undersøgelser over de ældste Folkeslægters religiøse og philosophiske Meninger1*). Det føl
gende År forelagde han 3 store Bind på ialt 1271 Sider:
»Historiske Efterretninger til Kundskab om Mennesket i
dets vilde og rå Tilstand«1*), hvortil der i 1804 sluttede sig
et fjerde Bind, så at Værket ialt udgjorde 1700 Sider. Vær
ket er en Etnografi, den første i sin Slags, systematisk ord
net efter Folkeslagenes Livsanskuelser og Levevilkår, Over
tro, Dovenskab, Begravelsesskikke o. s. v. Var det kom
met frem i et større Land, vilde det have kunnet gøre
Faderen var til Stede, hvor han følte sig trykket af Situa
tionen 13. Juli 00, 6. Sept. 02, 22. Juli 04.
X1) I Skrivelsen til Bibelselskabet 1819 mener han, at Re
geringen i Landsbyer, hvor Oplysningen er i Fremgang, bør
standse Bibelselskabemes Fremgangsmåde (S. 24, jvf. S. 34).
Jvf. Danske Litt. Tid. 1819, Nr. 37.
12) Dagb. 15. Juni 06: han køber Faderens Bogsamling for
600 Rdlr.
13) Da Faderen i 1805, vistnok p. G. a. Utilfredshed med
Boligen, som Moderen også senere klager over (4. Juni 07),
vilde rejse tilbage til Kbhvn., frarådede Sønnen ham det af
gjort (Dagb. 8. Aug. 05).
14) Det inderholder intet af Interesse hverken for hans
egen Person eller for Samtiden.
15) P. E. Müller anmeldte det grundigt refererende og
meget anerkendende i Lærde E. 1802, Nr. 17, 19. Jvf. Sub
skriptionsindbyd. Lærde E. 1802, Nr. 48, 767 f.
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Regning på stor Opmærksomhed og været i Stand, til at
give den etnografiske Forskning nye Fremstød18). Året ef
ter det sidste Bind af Etnografien fulgte en Oversættelse
forsynet med oplysende og sammenlignende Noter af Mar
cus Aurels Leveregler17). Ved sine Parallelhenvisninger til
andre Forfattere, sine Kildeangivelser og sit tekstkritiske
Apparat fortjener det fuldtud Navn af et videnskabeligt
Arbejde, som bærer Præg af at være gjort con amore. Stoi
cismens Tanker, som hele Oplysningen, såvel den filoso
fiske som den kirkelige, havde været overordentlig sympa
tisk stemt overfor, dannede en stor Del af hans egen ånde
lige Struktur. De havde først under Opholdet i Smyrna
og senere i Livets Modgang givet ham Resignationens Ro.
At de for ham og den harmoniske Skønånd, han gerne
vilde være, gik i ét med den kristne Etik er utvivlsomt18).
Den videnskabelige Indsats, han i sit Forfatterskab havde
16) Bahnson: Etnografien, I, 1894, XIII. Prof. N. Schow gav
i Lærde E. 1803—04 en meget detailleret og anerkendende An
meldelse af Værket både fra Forms og Indholds Side. Forf.,
skrev S., er endelig en Mand, der har et rigtigt og fornuftigt
Begreb om Historie. Jvf. Lærde E. 1806, 175 f.
17) Børge Thorlacius gav en yderst anerkendende Recen
sion, næsten klassisk i sin Form, af B.s Tekstvalg og til Tider
frit gengivne Oversætt. Lærde E. 1806, Nr. 20.
18) Jvf. hans Glæde ved at gøre opmærksom på Lighederne
mellem stoiske og kristne Tanker (Forordet VIII f, 291, Anm.
b). Den eneste Lærdom, han fandt dadelværdig hos S., var
Læren om Selvmords Tilladelighed, som han selv havde be
stridt (1787). Ganske de samme Tanker møder vi i et lille
elegant formet Ungdomsskrift af den senere Stiftsprovst Bast.
Stoikerne måtte ganske vist fare vild i deres Filosofi; men
at de »ikke kunde undgaae de vildeste Urigtigheder og de
barnagtigste Selvmodsigelser« blev for Forfatteren et af de
Beviser for Åbenbaringens Nødvendighed, »som ikke kan igientages for ofte« (S. 62, 116, 133). Men de har uafhængig af
Åbenbaringen nået den højeste Erkendelse af Gud, som over
hovedet var mulig, ligesom deres Fornuftmoral, når man und
tager deres Lære om Selvmordet, var smuk og værdig. Den
bestemmende Forsynstro i Kristendommen er den nøjeste
Parallel til Stoicismens Fatum. (Bast: Stoikernes Tanker om
Skiebnen og Forsynet. 1782).
Allerede Montesquieu havde i L’esprit des lois sagt, at
hvis han et Øjeblik kunde lade være med at tænke på, at han
var kristen, kunde han ikke lade være med at regne Tilin
tetgørelsen af Zenons Sekt blandt Menneskeslægtens Ulykker
(Oeuvres complétes de Montesquieu, Udgave ved Laboulaye,
Paris 1877, V, 30).
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ydet, blev honoreret med, at han samme År blev optaget
som Medlem af Videnskabernes Selskab (1805)19).
På en Måde følte han sig gennemtræt og færdig med
Livet. Han mærkede, at Kræfterne, han rådede over, kun
var få og svage, og da han i 1806 afsluttede sin Selvbio
grafi, havde han lagt Pennen og med stoisk Ho sat sig
til at vente på Døden, selv om han ikke var ubelavet på at
kunne leve noget længere endnu. Han kendte fra Histo
rien det tragiske Skær, der kan være over store Personlig
heders og Skribenters sidste Leveår, og den Selvkritik,
han i de tidligere År havde øvet — navnlig overfor sine
Produktioners Form — meldte sig nu og advarede ham
mod yderligere Forfattervirksomhed. Han vilde ikke efter
lade Mindet om en affældig Olding, hvis Arbejdsvilje kol
liderede med hans Formåen. Han vilde slutte af med den
officielle videnskabelige Udmærkelse, som den sidste Ud
nævnelse betød, og som påny havde kastet Glans over
hans Navn20).
De huslige Sorger, som Datterens og Broderens kort
efter hinanden følgende Død, var21), tog så stærkt på ham,
19) B. var allerede 4. Marts 96 blevet foreslået til Medlem
af den historiske Klasse sammen med Balle og Nyerup; i et
følgende Møde skulde der foretages Valg m. H. t. dem. Imid
lertid frabad både Balle og Bastholm sig Æren, hvad der vist
nok skyldtes Frygt for at falde igennem ved Afstemningen.
I Mødet 4. Marts var Munters Optagelse blevet forkastet, og
i Mødet 1. April faldt Nyerup. Betænkningen fra den histo
riske Klasse, eksisterer ikke mere. Protokollen 6. Decbr. 05
indeholder Meddelelse om, at Bastholm skulde foreslås til
den hist. Klasse, og han blev også optaget. Molbech fortæller
(Videnskab. Selskabs Historie 528), at han blev proponeret af
N. Schow, som 18. Decbr. 07 oplæste hans Afhandling om den
stoiske Moral. Selskabets Papirer er for disse År mangel
fulde. (Velvillig Meddelelse fra Hr. Sekretær Høyer).
2Q) Hans Slutningsbemærkning i Selvbiografien er typisk:
»Saa meget bebude mine aftagende Siælekræfter mig, at jeg
ikke kan arbeide længe, og at udtappe saa længe af Fadet,
indtil Bærmen følger med, det skal jeg stræbe at vogte mig
for«. S. 64.
21) Datteren, Oldenburgs Hustru, døde 31. Marts 1807 i Bar
selseng (Trin. Kirkebog L. A.) og Jens Jacob B. Stempelfor
valter i Helsingør døde 22. April. Hans Hustru, Anna Ma
thiesen (f. 1766), døde 29. Oktbr. 1847; der var ingen Børn i
Ægteskabet. Hostrup Schultz: Fra Helsingørs Fortid, II,
1906, 176.
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at han blev alvorlig syg. Sønnen tvivlede om hans Liv22),
men Krisen blev overstået, og langsomt kom han sig, alt
medens han under sin Rekonvalescens glædede sig over
Oltidens Klassicisme23).
Under det engelske Overfald, som skabte den heftigste
Forbitrelse24), fik han endnu engang Livets Omskiftelig
hed at mærke. Men medens Balle, opmuntrende og for
manende, gik rundt ude på Volden som en Slags Feltprovst, alle Farer til Trods, flygtede Bastholm, formodent
lig drevet af Sted af alle Hånde meningsløse Rygter,
til Jylland for at være i Sikkerhed25).
Medens Englænderne tog Ophold i hans Gård, afven
tede han Begivenhedernes videre Gang, og da Overfaldet
havde nået sin Afslutning, vendte han tilbage til Slagelse,
hvor han blev et Årstid; trods alt drog København ham
til sig; dér flyttede han ind sammen med sin Hustru og
levede sine sidste År26).
Men endnu følte han Trang til at virke med sin Pen,
stadig sysselsat med sine kære Stoikere. Efter en Under
søgelse, om hvorvidt de nyere Stoikeres Lærdomme er et
Lån fra Kristendommen, hvad han besvarede benægten
de27), fulgte allerede i 1808 det store Skrift, der ved sin
Titel: »Moralske Tanker af Stoikerne bragte i systematisk
Orden«™) angiver sig som en stoisk Etik og faktisk er Af
slutningen af den etiske Trilogi, der begyndte med den gi.
22) 25. Maj skriver han om Faderen: hans Øjne er elendige,
hans hele Legeme mat, Humøret forstemt; 1. Juni: Brystet er
elendigt, han lider under en dødelig Mathed; 11. Juni: mon
han lever længe? Henimod Slutningen af Juni var han
næsten opgivet.
23) 28. Juli: Sønnen læser »den herlige Seneca« for Fade
ren.
24) Fra Hoffet og Byen, S. 99; Domprovsten i Roskilde 73,
Schmidts Dagbøger v. Hancke 31, H. N. Clausens Erindringer
17, 39; Werlauffs Erindringer 61; Grandmamas Bekiendelser
182 f. Overskous Erindringer v. Rob. Neiiendam, I, 38 f ; Mu
seum 1891, II, 242 f.
25) Laurids Engelstoft traf ham 17. Sept. i Vejle. Danske
Samlinger, III, 135.
26) Nørrevold 51 boede de.
27) Afhandlingen findes i Videnskabernes Selskabs Skrifter
1807-08 (5. Bind, 1. Hefte).
28) Børge Thorlacius, som også anmeldte dette Skrift og
roste dets Form, kaldte Bastholm en i Stoicismen dybt ind
viet Tænker. Lærde E. 1809, Nr. 8.
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testam en tlige Moral (1792), fortsattes med den ny testamentlige samme År29) og her afsluttedes med den stoiske.
Som en Forfatter fra det 18. Årh. har han her ydet den
sidste Anerkendelse af den naturlige Åbenbarings ratio
nelle Ret og af Moralen som det primære religiøse Livs
forhold30).
Kun én Gang endnu trådte han frem på den literære
Kampplads, og ligesom han ukaldet var trådt ind i Stri
den, måtte han også, trods alle Anstrengelser, forlade den
uden nogen Hæder. I den Strid, som fra Tyskland havde
forplantet sig herop, og som skyldtes Friederich Buchholtz’s Skrift: Moses und Jesus (1803)31), var det Spørgs
mål gjort aktuelt, om det var til Gavn eller Skade for en
Stat at huse de i moralsk Henseende stærkt angrebne Jø
der. En Typograf Eynarson havde af Bastholms »Jødiske
Historie« lavet et Kompendium i Pjeceform32) og beskyld
te deri Jøderne for Troløshed, Åger, Forræderi o. 1. Bast
holm nedlagde ingen Protest herimod, men lod 6. Juli
1813 i »Dagen« indrykke en Artikel: »Tanker i Anledning
af Jødefeiden«, hvor han i Spørgsmål fremsatte en Række
Anklager mod Jøderne for moralsk slet Vandel. Artiklen
blev trykt særskilt og gratis omdelt i Byen. Den Nimbus,
der endnu omgav Bastholms Navn, fik det mosaiske Tros
samfund til at udgive en Gendrivelse af Bastholms Spørgs
mål, der dog havde en indirekte Anklages Form33). Her
overfor måtte Bastholm indrømme, at det var det bedste
Forsvar, han endnu havde læst; han søgte at rense sine
Hensigter så meget som muligt, idet han erklærede, at
han havde fremsat sine Spørgsmål for på fyldestgørende
Måde at give Jøderne Anledning til at besvare Ankerne34).
20) Visdoms- og Lyksaligheds Lære.
30) I Biilows Stambog, hver alle Tidens Skønånder ind
skrev et bon mot, citerede han også Stoikerne: Senecas 59.
Epistel. 20. Jan. 1789. Ny kgl. Saml. 363. 8 °. (K. B.).
31) Såvel Skriftets Indhold som den Strid, det afstedkom,
er udførligt behandlet af Willads Christensen: »Den literære
Jødefeide 1813«. Museum 1890, 129 ff.
32) »Jødernes Charakteristik« (16 Sider).
33) Gendrivelsen, der blev trykt i »Nordlyset«, udkom sær
skilt.
34) Skrivelse i Anledning af De Herrer Bepræsentantere....
Jvf. Dansk Litt. Tid. 1813, 502.
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Den Retraite, dette Skrift var, søgte han yderligere at dæk
ke ved i et nyt Skrift: »Upartisk Bedømmelse« på én Gang
at hævde ikke at ville Jøderne noget ondt og dog fastholde
sine tidligere Sigtelser. Med disse for ham selv uheldige
Indlæg nedlagde han sin Pen for stedse.
Hans sidste År var formørket af ydre vanskelige Kår.
Hans fysiske Kraft var ikke stor, og hans Syn var svækket.
Han, der før havde skrevet bindstærke Værker, måtte nu
skrive et almindeligt Brev med stadige Afbrydelser. Uden
Mulighed for Selverhverv og med Pengenes synkendeVærdi
var hans økonomiske Kår, ligesom Balles, nærmest trange35).
Men trods alt dette var hans Ånd frisk. Hans Erindring
og Lune var usvækket. At han ved Dannebrogsordenens
Udvidelse 1808 fik tildelt Ridderkorset var ham en Op
muntring36). Han havde bevaret sin Tidsalders lyse Syn
på Tilværelsen. Hans Grundstemning var Glæde og Tak
nemlighed over den svundne Arbejdsdag, og i Modsætning
til den noget sløvede og ængsteligt urolige Balle37), beva
rede Bastholm overfor det tilkommende en ophøjet Ro,
som vakte Beundring i hans nærmeste Omgangskreds38).
Efter et Sygeleje, der var foranlediget ved et Fald i Be
gyndelsen af 1819, kom han første Gang op 25. Januar.
Han havde netop bevæget sig fra Sengen hen i sin Læne
stol, da han med et Smil udbrød: »Såvidt kom vi da« —
og var død med det samme39).
35) Ludv. Daae: Claus Paveis Dagbøger 1812—13 (Chria
1899) 128. Domprovsten i Roskilde 118 f. Ved Udgivelsen af
de mange Bøger var det Forlæggeren Gyldendal, der havde
fortjent mere end Forfatteren Bastholm. — Sønnen sendte
Faderen 17. Okt. 1812 1000 Rdlr., og sammen med Oldenburg
vandt den gamle 1818 1000 Rdlr. i Klasselotteriet. (Sønnens
Annaler). Jvf. Københavnsposten 1833, Nr. 19.
36) Kgl. åbent Brev af 28. Juni 1808. Balle blev samtidig
Kommandør, Hof- og Statskal. 1809, Spalte 31. De indsendte
Levnedsbeskriv, fra begge brændte i 1884, og Ordenskapitulets
Arkiv på Amalienborg indeholder ellers intet om Motiverin
gen for Indstillingerne til Dekorationerne.
37) C. Asper Courrosa (Cl. Rosenhoff): En Silhouetteur
1853, 174 f.
38) Paveis Biografi og Dagbøger 1864, 110, Noten.
39) Brev fra Liebenberg 14. Marts 1819: Ph. T., IV, 250. Søn
nen skrev i Dagbogen: »det afficerede mig stærkt og angreb
voldsomt mit Nervesystem«, Annaler 1819, 110 og 116: den
dybe, melancbolske Smerte, jeg følte, tabte sig siden »i en
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Hans Hustru, der havde været ham en såre trofast og
opofrende Støtte gennem Årene, bekendtgjorde hans Døds
fald40), og 30. Januar blev han under stor Deltagelse be
gravet på Assistents Kirkegård41). Ved en forudgående Sør
gehøjtid i Hjemmet talte Balles Efterfølger som kgl. Kon
fessionar ius, N. F. Liebenberg42). Uden Forsøg på nogen
egentlig Karakteristik er hans Tale præget af Sirlighed og
Skønsomhed. I den stærke Vurdering af Bastholms Betyd
ning som Kongens Skriftefader43) kan man snarere se Liebenbergs eget Mål udtrykt end Resultatet af Bastholms.
På Kirkegården, hvor Fallesen talte, modtog Biskop Mun
ter og Størstedelen af den københavnske Gejstlighed Føl
get. Det var den sidste Ære, man viste den Mand, der en
Menneskealder tidligere havde været den gejstlige Stands
Førstemand. Da også en Del Studenter havde indfundet
sig for at bære hans Kiste, udsendte hans Enke en Tak
sigelse44).
fiin og ædel Melancholie«. Engelstoft i Optegnelserne 30. Jan.
1819: B. gik ud som et Lys, han var meget liberal, lidt ortodox efter Systemet, uden Tvivl i Hjertet en Naturalist. Add.
182 q, II, Fol. (U. B.).
*°) Adresseavisen 26. Jan.: »Min retskafne og inderligen
elskede Mand Christian Bastholm, kongl. Confessionarius,
Doctor Theologiæ og Ridder af Dannebrog, blev mig den 25.
Januar ved Døden berøvet, i hans Alders 79 Aar. Han var
ædel som Menneske, oplyst og fordomsfri som Videnskabs
mand, Gud, Kongen og sine Venner hengiven, og hans Værd
som Ægtefælle paaskjønnes veemodsfuld af mig, der ved 30
Aars Ægteskab følede mig som den lykkeligste Hustrue og
altid vil velsigne hans Minde. Eet af hans sidste Ønsker
var, ei alene, at maatte være i kjer Erindring hos hans sande
Venner, men tillige, at disse ikke vilde uleilige sig med at
ledsage ham til hans Hvilested«.
«) Protokol over døde i Trinit. Menigh. I Anmærkningen
tilføjet Apoplexi. (L. A.).
«) Talen er trykt i Teol. Bibi., XVIII, 1820, 133 ff.
«) S. 136.
44) Adresseavisen 30. Januar: »Samtlige Kjøbenhavns Her
rer Geistlige, som ved deres Møde paa Assistents Kirkegaard
Løverdag den 30. Januar vare forsamlede for at bevidne min
hedenfarne Mand, deres forrige elskede Medbroder, det sidste
Farvel, være herved takkede paa det forbindtligste. Tillige
aflægges min rørte Taksigelse til de Herrer Studerende, som
assisterede med at bære ham«. Dagen i Forvejen fandtes i
samme Avis indrykket en anonym Lovprisningsbiografi, som
vistnok var tænkt som et Forslag til en Gravskrift. Jvf. »Til
skueren« 1819, Nr. 3: O, Danmark! Moder til mange bolde /
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Gravmonumentet

På samme Kirkegård, hvor Balles Grav findes, smyk
ket med et Monument, rejst af sjællandske Præster, blev
også Bastholm stedet til Hvile. På hans Grav findes et
lille Gravmindesmærke, som støtter sig op til Muren, men
som nu næsten er udslettet af Vind og Vejr. Det forestiller
en Marmor-Ligkiste og foran denne en flad Støtte i Relief.
Øverst står i en Nische en Marmorurne, hvorunder man
læser hans Navn, Fødsels- og Dødsår samt Sætningen:
Oracula Dei Eloquio Grovere tuo. Under disse Ord ses et
Basrelief en medaillon, og som forestiller en siddende,
kvindelig Figur, der må tænkes undervisende og formo
dentlig har Hensyn til Indskriften45).

Bastholms Begavelse var ikke det intuitive Gemyts rige
Originalitet, men den Forbindelse mellem det receptive og
aktive, der vel ikke skaber de nye Tanker, men i Optagel
sen af det forhåndenværende Stof og i dets førstehånds
Genfremstilling lader det fremstå i ny Form. Hans literære
Produktion var vel Oplysningens almindelige Kerne, men
Skallen var blevet ny. Optaget af dette genfremstillende
Arbejde viste Bastholm sig som et udpræget Flidsmenne
ske, hvis Ærgerrighed stod i lige Forhold til hans overNu høines atter dig en Sønnegrav / Og dine Børn et Minni
helligholde I Om Christian Bastholms sønderbrudte
Stav; /. Rahbek vilde gerne have haft Talerne ved Begravel
sen og had Oldenburg om dem. Denne skrev til Hans B., som
dog ikke kunde bestemme sig til »hvad Brug han ønskede
at giøre deraf«. Brev fra O. til Rahbek 17. Feb. 1819. 24941)
4°. Ny kgl. Saml. (K. B.). Muligvis har han tænkt sig at
skrive Faderens Biografi. — Chr. B.s Enke døde 65 År gam
mel 18. Dec. 1829 og blev begravet 24. Dec. Protokollen over
døde i Trin. Menigh. tilføjer som Dødsårsag: Nervesvag
hed (L. A.).
45) Mindesmærket er Torkil Badens Idé. Øst: Materialier
198 f; Nyt teol. Bibi., IV, 1823, 387. Gravstedet (G 38) henlå i
adskillige År uden Tilsyn og overgroet med Ukrudt. Men
både p. G. a. Bastholms Personlighed og Gravmonumentets
kunstneriske Værdi blev det tilplantet af Kirkegården, som
fremdeles vedligeholder det uden Vederlag. Uden at det er
angivet, er både Kammerherre Oldenburg (7. Feb. 1848) og
Datteren, Karen Ingeborg (12. Maj 1873), gift med Assessor
Chr. Ludv. Thorlacius og Forfatterinde til den i 1826 anonymt
udgivne Digtsamling »Lys og Skygge« og til et utrykt, moralsk-filosofisk aforistisk Skrift (Add. 373 a—c 4to. B. B.) be
gravet der (Meddelelse fra Kirkegårdsinspektoratet).
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ordentlige Produktionsevne46). Hans Liv var Arbejdet og
ikke Selskabeligheden. Dette forklarer, at han kun var
kendt personlig af få i sin Samtid47). Om hans literære
Virksomhed gælder, at den var mere reproducerende end
ny skabende, mere sammenfattende end skelnende og —
nøje knyttet til hans Person som den er — vidner den om
en forbavsende Perfektibilitet. Dette gælder både på Tan
kens og Sprogets Område.
For at kunne gøre Springet fra Barndommens tunge
Pietisme til det wolffiske Kompromis mellem Åbenbaring
og Fornuft krævedes der hverken en stærkt udviklet Be
gavelse eller et udpræget Martyrmod. Men for som leden
de Kirkemand indenfor Kirken selv, bundet af Symboler
og ved Tanken om en overvejende konservativ Gejstlighed
at kunne række Deismen Hånden til et Forlig, dertil kræ
vedes en Smidighed i den åndelige Struktur og en Bevidst
hed, der både regnede med det enkelte Øjebliks Gevinst
og med den kommende Udvikling. At Bastholm mente at
tjene Kirken på bedste — og måske også på eneste Måde
ved at vove det yderste for at retfærdiggøre Kirketroen
og bruge Oplysningen som Lægemiddel, derom er der in
gen Tvivl.
Med Hensyn til hans Sprogsans gælder det samme. Han
forefandt et betydeligt udviklet Sprog, som gav Udtryk
for Sindets Følelser og Stemninger, og samtidig med, at
han benyttede det, byggede han videre på det og hjalp dets
Udvikling yderligere frem. Der var ingen i Datiden, der
indenfor Kirken skrev så godt Dansk som Bastholm og
kun få udenfor den. Der er ingen kirkelig Forfatter fra
det 18. Århundrede, der allerede fra sine første Skrifter
at regne, står det nuværende Dansk så nær som Bast
holm48).
I sin Person og sin Gerning var han Personificationen
af sin Samtid. Derfor er han også fuldt ud faldet ind under
sin Samtids Dom49). Med sin store Belæsthed spændte han
46) 65 Skrifter og Afhandlinger bærer hans Navn.
*7) Jvf. Rahbeks Udsagn i Erindringer, III, 60 (og IV, 163 f).
48) Rørdam kalder ham Banebryder for vor Tids Literatur.
Kh. S., 3. R., VI, 247. Jvf. Koch: Balle 48.
40) Grundtvigs Verdenskrønike 1812, 338 f, 346. Steffens:
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som Oplysningens Koryfæer i det hele over forbavsende
mange Fag, i Kraft af sin udholdende Flid ejede han en
Viden, som dog ikke var kaotisk. Han var som ingen an
den på det Tidspunkt indenfor Kirken i Besiddelse af den
Kultur og Dannelse, hvis Kilder både øste af Oldtidens
Klassicisme og Datidens intereuropæiske Skønliteratur.
Som Hofpræst havde han let Adgang til de formående,
og han blev derfor søgt som en Slags Talsmand for Supplicanter50). Men han benyttede aldrig sin Indflydelse
hverken til Intriger eller til at favorisere Yndlinge. Som
de bedste i Tiden ejede han også Sans for de små Tings
Værdi og var samvittighedsfuld til det yderste51).
Stærkest vil hans Ry blive stående som Danmarks mest
fremragende kristelige Taler. Som sådan var han almin
delig anerkendt og beundret52). Medens Balle var snak
som53), var Bastholm kølig og klar; hans Varme var den
sunde Fornufts og den klare Tankes veltalende Overbe
visning. Medens hans samtidige Tilbedere nærede en
grænseløs Beundring for hans fremragende Begavelse på
dette Område, har hans senere Kritikere ofte kun bedømt
denne Evne som en tom Kling-Klang. Begge Synspunkter
er ensidige. Samtidens enstemmige Anerkendelse bevidWas ich erlebte, II, 175 f. Claus Paveis Dagbøger 1817—22
udg. v. Daae (Chria 1899) 488, jvf. Ph. T., I, R. IV, 249 f. Helveg
306, Clemens Petersen: Om Forh. mellem det gamle og det
nye v. Oehlenschlågers Fremtræden 79. Thortsen: Hist. Ud
sigt o. den dsk. Litt. 1866, 78 f. Schebel 196, 247. En ensom
anerkendende Røst fra det 19. Årh. Nyeste Skilderie af Kbhvn.
1824, Nr. 35.
50) Allerede Pontoppidan klagede over de mange Ansøgere,
der vilde bruge ham til at forebringe deres Sag på højere
Steder. Levnedsbeskriv. 88.
51) Teol. Bibi., XVI, 283, 308, 403 f. Jvf. Nordal Brun i »Vore
gamle Kirkeskikke ....«: Hans ustraffelige Forhold er kendt
(28) og »En Lægmands oprigtige Ønsker« 1785, 13. Iris og
Hebe 1796, 240.
52) Jvf. Rosings svulmende Begejstring ved at høre ham
Juledag 1778: Knud Lyne Rahbeks Ungdomskærlighed. 1911,
9f, og hans senere Udtalelse: »Hvo hørte Bastholms AfskedsTale i Kastellet, og kunde nogensinde glemme den? Jeg seer
og hører ham endnu, — det er dog vide tredive Aar siden«.
Herault Sechelles: Om Declamationen, oversat v. Rosing 1809,
8 (Noten). Jvf. Danmarks litt. Progresser 1782, 180. Ph. T.,
7. R., II, 70, Fali. Mag., II, 1794, 628. Jens Møller havde ikke
hørt Bastholm. Teol. Bibi., XX, 273.
M) Hans Schulz: Briefwechsel 1908, 364.
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ner hans klare og veltalende Forkyndelse, men Eftertiden
har villet springe den mellemliggende Tid over og bedømt
hans Tale efter Nutidens Skøn. Sandheden er, at han for
Forkyndelsens Form, som Kirken havde negligeret, brød
en ny Bane, og herigennem søgte han at skabe Respekt for
den Kultur, som havde hjemme i Kirken i Forhold til den
uden for. Hos ham er Antikkens klassiske Retorik for
bundet med Solkongehoffets blomstrende gejstlige Virak
og den tyske Oplysnings Forening af Folkelighed og
Smagfuldhed. Disse Elementer har han optaget i sin egen
naturnordiske Form; derved er de blevet præget på en ny
Måde, omend ikke som noget absolut nyt og selvstændigt,
så dog på den anden Side heller ikke som noget af frem
mede Forbilleder uselvstændigt afhængigt54). Han er År
hundredets største hjemlige Prædikant; under de mindre
Forhold ganske, hvad Bossuet og Fénelon, Jerusalem og
Zollikofer som Forkyndere var under de større. Ikke
alene gennem den af ham tilstræbte Sammensmeltning
mellem Kultur og Kristendom, men tillige ved sit Frisind
skabte han et Præcedens, som var banebrydende for den
Tid, der kom efter, og som den kunde bygge på.
Med et opladt Sind for alle menneskelige Værdier, re
ligiøse som kulturelle, var det ikke det snævert konfes
sionelle i dogmatisk Forstand, der var det afgørende, men
Viljen til at være god og til i Guds Tjeneste at gøre godt.
Hovedsagelig er Oplysningen blevet stående ved den første
Trosartikel. Gudsdyrkelsen er blevet skudt frem foran
Jesustilbed elsen. Gudsfrygt og Næstekærlighed var de
drivende Følelser. Også Dogmatikken blev Moral, fordi
den blev anvendt på Livet55). At betragte Alverden som
én eneste stor Familie og samles i Tro på én Fader hin
sides Stjernerne, var i Grunden Kernen i al Tro56).
Også Bastholm glædedes over alle ensartede Ligheder
i Tro, når de viste tilbage til den samme Gud, og i Natur
glæden over Årstidernes vekslende Farver og Universets
Vidundere, i Arbejdet på Almenvellet og en barnlig, naiv
54) Jvf. Nyt teol. Bibi., XX, 274. »Tilskueren« 1819, Nr. 2.
Jvf. teol. Bibi., XX, 277.
56) Bobé: Revent. Pap., I, S. XII. Jvf. Friederike Bruns
Ytring: »Jeg tror ikke alt, men trøster mig med, at det ikke
gik min Broder bedre«. Bobé: F. B. 315. Teol. Bibi., XV, 279.
26*
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Optimisme, hvad enten det gjaldt Synet på Menneskene
eller Troen på Oplysningens Magt i det hele57), forsvandt
både acedia og Dogmatik for at give Plads for Livsglæde
og Moral. I Bastholms Liv som i hans Tid træder en
stærk Selvbevidsthed frem. Han ved, at han har gjort sit
Arbejde forsvarligt og kan gå med Fred herfra, når Gud
har tilmålt ham hans Dages Tal. Det træder stærkere
frem, hvad han nåede at få gjort, end hvad der kom til
at mangle, mere, hvad han var, end hvad han ikke var.
Men han glemte aldrig til Gudsfrygten at knytte Følelsen
af den uendelige Forpligtelse overfor det gudgivne i Sam
vittigheden. Dette i Forbindelse med en alvorlig, sand
hedstro Flid og en dyb menneskelig Kultur er Hoved
præget hos ham, som hos hans Tids største.

§ 2. Bastholms Udvikling /784—1800.
Bastholms teologiske Standpunkt indtil Guldborgs Fald
1784 er tidligere behandlet. Udadtil har Hovedpræget trods
alt været supranaturalt konservativt, og kun Affæren i
1780 lader os ane nogle — om end ret skarpe — neologiske
Tendenser, som dog på Grund af Tidens Ugunst øjeblikke
lig forsvandt fra Overfladen for i Hovedlærdomme (1783)
at give Plads for en konservativ Wolffianisme. Han har i
1770—80 sikkert hyldet Oplysningens almindelige Supra
naturalisme og har stået på samme Standpunkt som B.
Munter. Men i 1780 sprang han med sit Nye Testamente
langt forbi Munter i Liberalisme, og kom dog med sine
Hovedlærdomme tre År senere til at stå til højre for ham
i Konservatisme. Denne sidste Vending gør En usikker
overfor hans Hjertens Mening, da det nye konservative
Standpunkt var influeret fra oven og tilmed for en Del
sikkert er blevet nøjere fremstillet i Hovedlærdommene
af opportunistiske Hensyn. Denne dobbelte Bund, man
57) Jvf. hos to så forskellige som Louise Stolberg (Rev.
Pap., III, XXX) og Tauber (Dansk Månedsskr. 1865, 79).
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Gang på Gang aner i den følgende Udvikling, umuliggør
en koncis og skarp Dom om hans Udvikling, som kun
lader sig skizzere ud fra de foreliggende Skrifter.
Fra 1784, da han ikke mere behøvede at frygte den
guldbergske Autoritets hårde og truende Hånd fra oven,
kunde hans Frisind uhindret få Afløb, men man må
stadig mærke sig, at man ved Behandlingen af hans Ud
vikling bestandig befinder sig på usikker Grund. Ikke
alene er hans uklare dogmatiske Standpunkt som oftest
ubestemmeligt, da det ikke tillader nogen ensartet Dom,
men om hans personlige Overbevisning kan vi intet sige.
Bag om hans Skrifter er det umuligt at komme. Alt taler
for, at han har forsøgt at bevare en konservativ Ramme
om sin Forkyndelse og i sine Skrifter så længe som mu
ligt, men selv hvor han udtaler sig i konservative Ven
dinger, må man vistnok tage noget Forbehold. Hans egen
Natur, hans svævende systematisk teologiske Habitus, den
uklare og kirkeligt agressive, politisk-teologiske Udvikling
fra 1784 til Århundredskiftet fik ham til at akkommodere
sig, til at gøre Indrømmelser, til at indskrænke Systemet
— altsammen sikkert i Håb om at komme Tiden i Møde
og tjene Kirken. Men det wolffiske System var som en
Glidebane; når man først var sat i Gang, var det ikke godt
at vide, hvor man endte, og Bastholm selv har næppe haft
stor Forestilling om sin Udviklings Fart og Mål. Han
har, gennem hvad han anså for ubetydelige Koncessioner,
villet styre Udviklingen, men er selv blevet revet med af
den. På den ene Side stod den nye Frihedsudvikling,
som han for Kirkens Skyld vilde komme i Møde, så langt
han kunde — men han havde på Forhånd ingen Taktik
over, hvor langt han kunde strække sig. Kun så han sik
kert straks klart, at det dogmatiske Standpunkt i Hoved
lærdommene fra 1783 var for konservativt og forældet.
Men på den anden Side nødte hans høje Stilling som Hof
præst ham både overfor Hoffet og overfor hans alminde
lige Renommé (som var et af hans ømmeste Punkter) til
at akkommodere sig og bevare et konservativt Anstrøg så
længe som muligt. Utvivlsomt har også her i hans Over
vejelser Følelsen af den religiøse Værdi, det gamle havde
for den læge Menighed, spillet ind med.
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Mellem dette Scylla og Gharybdis, mellem Liberalis
mens Fremrykning og Konservatismens Etappe skulde nu
hans vanskelige Fart bevæge sig.
Den første Begyndelse blev gjort med hans Forslag til
den forbedrede Gudstjeneste (1785). Forslaget rørte ikke
ved noget Dogme, men indeholdt til Gengæld en så skarp
Kritik af den gældende Liturgi, at man ikke kan tænke
sig, at den var blevet tålt under det guldbergske Styre.
Utvivlsomt har Forfatteren selv vidst, at det var mindst
ligeså farligt at røre ved den gudstjenstlige Ordning
som ved den dogmatiske Overlevering1), men han er nu
uden Forbehold og Ængstelse kommet frem med, hvad
der havde været umuligt at publicere tidligere og har der
til sikkert også følt det inopportunt at skulle afvikle det
konservative Læresystem så snart efter sin tidligere ortodoxt fasttømrede Lærebygning. Den nyvundne Konserva
tisme er blevet fastholdt foreløbig i hans Forfatterskab.
I sit Opgør med de mod hans Forslag gjorte Indvendin
ger, og som han udgav samme År som en Anmodning om
ikke alene at læse og tage Hensyn til Kritikernes Angreb,
men også gennemgå hans eget Svar derpå, har han her
påny præciseret sit Standpunkt og betonet dets Karakter
som Forslag. I Religionsbogen (1785) indtager han et
fuldtud skriftmæssigt Standpunkt, og et Skrift som An
dagtsøvelserne for syge og sengeliggende har naturligvis
ikke kunnet give Anledning til noget dogmatisk Heterodoxi. Sin Lærebogs konservative Dogmatik forsvarede
ban Året efter (1786) i Besvarelsen på et Par Ord fra en
erfaren gejstlig Mand, og det samtidig dermed udkomne
Skrift, der fremstiller de fire Evangelieberetninger, er et al
mindeligt historisk Samlerarbejde, der er blevet til i Flugt
med og som et Resultat af det almindelige Liturgiforslag
i 1785, hvor han netop havde foreslået at give Menigheden
et Helhedsindtryk af Kristi Person og Gerning ved at
læse Evangelierne i Sammenhæng. Hans Hovedværker fra
1787 er dels hans åndelige Taler over alle Evangelierne,
der er en Pendant til Münters Prædikener, ligeså supra1) Jvf. Udtrykket: Menneskene forandrer endog lettere nogle
Meninger i Religionen end visse Skikke i den ydre Guds
tjeneste. Hovedlærdommene 1783, 451.
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naturalistiske som disse ,men langt mere retorisk glim
rende, og dels hans brogede anden- og trediehånds Poly
historarbejde, Filosofi for ulærde, der er absolut re
ligiøst bestemt, idet Betragtningen af Naturen vidner om
Gud og skal føre os til et personligt Forhold til ham. De
mindre Skrifter fra samme År, »De rette Grændser for
vore jordiske Glæder« og hans Betragtninger over Selv
mord, er i denne Sammenhæng uden Betydning. An
dagtsøvelserne for Nadvergæsterne (1788) viser naturlig
vis Oplysningens almindelige reformerte Sakramentopfattelse. Den almindelige Aktivitetsiver viser sig også her;
det er Mennesket, der er den ydende i Forholdet til Gud,
idet Nadvergæsten ved at deltage i den hellige Handling
aflægger sin Bekendelse og derved forpligter sig til Lydig
hed overfor Kristus. Heri er der intet dogmatisk betænke
ligt; denne Opfattelse var hans Samtids egen. I Dæmonologien er han dog rykket et Skridt i liberal Retning, idet
han før 1784 altid har fremstillet Djævelen som et selv
stændigt og personligt Væsen2). Her hedder det imidler
tid, at det onde behøver han ikke at søge hos Djævelen;
det er tilstrækkeligt at søge det hos ham selv3). I den korte
Kirkehistorie, som han kaldte »Kort Udsigt over den
aabenbarede Religions Historie« (1789), er Synspunktet
for Kristus som Læreren rykket i Forgrunden. Bastholm
benægter intet af Kirkens overleverede Dogmer — han be
toner tværtimod Opstandelsens historiske Faktum, men
han lader Kristus akkommodere sig efter de gængse, over
troiske Forestillinger, han møder, samtidig med, at han
lader ham nedbryde dem indefra. Kristi Evangelium er
således en åndeliggjort og renset Jødedom, der i sig inde
holder den naturlige Religions Grundsætninger. Men
Kristus adskiller sig fra enhver som helst anden, der vilde
have gjort noget lignende og fra enhver af Oldtidens store
Morallærere ved sin Opstandelse, der netop bliver Garan
tien for hans Læres Sandhed. Hans følgende Skrift, de
2) I Lovtalen (1770, 1772) hedder det, at Djævelen er Gud
dommens Abe (43 Anm. c) og i Ånd. Taler (1783), at Synden
mod den hellige Ånd består i at tilskrive Jesu Gerninger
Djævelens Virkninger (259).
3) S. 157.
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filosofiske Breve over Sjælens Udødelighed (1790), hører
— trods dets Adskillelse i Tid — sammen med hans Frem
stilling af Kristus som Udødelighedens Lærer (1792). I
det første hylder han den Anskuelse, at Sjælens Udødelig
hed er en Realitet; de rent fornuftmæssige, åbenbarings
uafhængige Overvejelser yder denne Lære den højeste
Sandsynlighed, men den egentlige Vished skænkes først
gennem Åbenbaringen og Jesu Forkyndelse deraf. Åben
baringen yder altså den højeste og sikreste Garanti for
denne Lærdoms Sandhed, som dog Fornuften af sig selv
tilnærmelsesvis, ja — efter Bastholms Skrift praktisk talt
fuldstændig kunde nå; thi det viser sig netop, at Tvivle
ren, som han argumenterede med, blev fuldstændig over
bevist om Sjælens Udødelighed gennem de logiske, apolo
getiske Demonstrationer. At det første Skrift skulde be
høve en senere, åbenbaringsmæssig og yderligere Begrun
delse, har næppe nogen i Samtiden tænkt på, da det ud
kom; man har følt det tilstrækkeligt fyldestgørende, at
Fornuften i Kraft af sin egen Magtfuldkommenhed selv
kunde afgøre dette Spørgsmål. Bastholms Supplement i
1792 er derfor nærmest at opfatte som en Slags kirkelig
Apologi for Åbenbaringens Overlegenhed til at kunne be
svare dette Tvivlspørgsmål absolut, påny garanteret ved
Kristi Opstandelse. Ved selve Problemets Opstilling var
Fornuft og Åbenbaring ikke alene stillet på lige Plan,
men Fornuften havde praktisk ved sin Kendelse, der gik
forud for Åbenbaringens Udsagn, fået en Prioritet frem
for denne4). Det efterfølgende Udvalg af det gamle Te
stamente havde til Hensigt at vise den moralske Handlens
lovmæssige Karakter. Den stadige Henvisning til gam
meltestamentlige Antropomorfismer og den dermed sam
menhængende, nødvendiggjorte Akkommodation overfor
en gængs og konkret Billedtales abstrakte Indhold træder
stærkere frem end i noget andet tidligere Skrift fra hans
Hånd. Den fornyede og skærpede Kritik af de liturgiske
Forhold (1793) på Baggrund af de stedse siettere Kirke4) Jvf. Forskellen fra 1775, hvor det i Talekunsten hedder,
at Åbenbaringen er Fornuften langt overordnet, idet Åb.
skænker Fornuften et Lys, som den ikke selv kunde arbejde
sig frem til (S. 89, 95).
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forhold blev begravet i Tavshed, og hans groteske Forslag
til en Anstalt for at vække mulige skindøde til Live igen
var vel i Tidens udstrakte Nytteånd, men blev ligeledes
begravet, om end ikke i Tavshed, så dog snart efter i For
glemmelse. Interessant er Skriftet om Kristi Hensigt (1793),
idet det åbenbart vender sin polemiske Brod mod Wolffenbuttlerfragmentet fra 1778, og Bahrdts Udførelse fra 1784,
der begge havde behandlet samme Spørgsmål.
Hans liberale Udvikling lægger sig for Dagen i Op
givelsen af Offersynspunktet, hvorved Forsoningslærens
tidligere realt dogmatiske Indhold måtte forsvinde. Kristi
Gerning betyder blot en Bestræbelse for at skabe en uni
versel Enighed mellem Menneskeslægtens enkelte Med
lemmer indbyrdes og i Forholdet til Gud. Konsekvensen
af Tankeudviklingen i de filosofiske Breve er her klart
udtalt, Fornuften kan af sig selv nå til Vished om Sjælens
Udødelighed, der nu erstatter det bibelske Dogme om Le
gemets Opstandelse. Han bliver stående ved Fremstillingen
af Kristus som det store og enestående Menneske, hvis
Dygtighed og Klogskab alle må beundre, men om det irra
tionelle i hans Personlighed, hans Messias- og Guddoms
bevidsthed, siger han intet. Han har af apologetiske Hen
syn formodentlig fundet det klogest at standse ved Frem
stillingen af ham som det største Menneske for derigen
nem at afvæbne ide deistisk-materialistiske Angreb på
hans Person, og man kan sikkert anse det for ubestride
ligt, at han selv personlig har set mere i Kristus end et
Menneske, selv om hans famlende Dogmatik ikke kunde
udtrykke hvad og hvormeget?}. Fremstillingen er forsåvidt en Torso, som man kunde have ventet, at de fornuft
mæssige og intellektuelle Undersøgelser over Kristi Per
son, som afsluttedes i Anerkendelsen af ham som det
største Menneske, havde fortsat sig i en Fremstilling af
ham som Guds Søn, ligesom de filosofiske Breves Fort
sættelse blev givet i Fremstillingen af Kristus som Udøde
lighedens Lærer. Dette er imidlertid ikke sket, da han har
anset de historiske Undersøgelser over Kristi Person, som
måtte føre til en anerkendende Beundring af det største
5) Jvf. det vage Udtryk: Kristi Midler er på en særlig Måde
understøttet af Guddommen (S. 115).
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Menneske, for at være så ubestridelige, at de end ikke kun
de rokkes af de ar geste Modstandere, medens derimod et
bestemt Trospostulat om Kristi metafysiske Forhold til
Faderen kunde give Anledning til en ufrugtbar dogmatisk
Meningskamp. Forsåvidt fejrer Intellektualismens frisin
dede Oplysning en stor Triumf, som det er Fornuften og
den kritisk overvejende Undersøgelse af Kristi Person og
Gerning, men ikke Troen, der får det afsluttende Ord.
Dette gælder ikke alene i Spørgsmålet om Antagelsen af
Kristendommens Sandhed og Kristi og Apostlenes Tro
værdighed, hvor Oplysningen altid har betonet den hi
storiske og intellektuelle Afgørelse i første Række, men
også i de enkelte kristnes Trosliv.
Den kristne kan arbejde sig fremad på Religionens og
Dydens Bane gennem sin kolde Forstand og sit Overlæg.
Følelsen er i så Tilfælde ganske interimistisk og kun skik
ket til at sætte Viljen i Bevægelse6).
Kristi egen intellektuelle Klogskab er særlig trådt frem
for Dagen ved hans Indstiftelse af Sakramenterne. Endnu
i 1788 havde de i hans Andagtsøvelser haft en særlig Be
tydning som praktiske Menighedshandlinger og Beken
delseshandlinger, der skulde erindre os om Guds Kærlig
hed og anspore os til universel Næstekærlighed og til al
mindelig Dyd, men i 1793 var de nu ganske i Overensstem
melse med Relativismens Historiesyn konsekvent faldet
ind under en tidshistorisk Dom. Deres Væsen bestod i at
tale til Menneskets Sanser, og da ikke alene Jøderne7),
men i Grunden alle Mennesker lettere forstod, hvad der
håndgribeligt ved ydre Handlinger og Tegn talte til deres
Øjne og Øren, end blotte Begreber, som altid vilde forud
sætte en skolet Intelligens, havde Kristus klogt nok ind
ført disse Handlinger8). At de endnu kunde have den
største Betydning for sådanne Mennesker, hvis Fornuft
6) Andagtsøvelser for Communic. (1788), 162.
7) Jvf. i denne Sammenhæng GI. Test. 1792, 130—131.
•) Jvf. om Dåben som et alm. religionshist. Fænomen i den
uklare og uensartede Lovtale 40 Anm. c. og i Jesus Christus,
Udødeligh. Lærer (1792): Kristus taler om Gehenna i sit Folks
Sprog; hans Tale er indsvøbt i Billeder om Gråd og Tænders
Gnidsel, om Adskillelse mellem Får og Bukke ganske i Flugt
med hans Noter til Ny Test. (1780); S. 67, 84—85, 87, 89.
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ikke i nogen Henseende var modtagelig for højere Begre
ber, og som derfor sluttede sig til den autoritative Kirke
lære, vilde han næppe falde på-at benægte; thi her kunde
han påny berømme Jesu kloge og pædagogiske Akkommodationspraksis, men at de ingensomhelst Værdi havde
for de Tilhængere af Oplysningen, som havde erkendt den
historiske Åbenbarings geografiske og tidsbestemte Be
grænsning, måtte være en given Sag. Mod deres Bibehol
delse og Anvendelse i Kirken polemiserer han ikke med
et Ord; thi når de blev opretholdt som kirkelige Funktio
ner var det fra Oplysningens Side tænkt som en cadeau
til den guddommelige og menneskelige Pædagogik; til den
guddommelige, som havde lagt sig for Dagen i Kristi Ind
stiftelse, trods det Kristus selv efter Bastholms Opfattelse
måtte betragte dem som midlertidige Foranstaltninger, så
længe Mennesket kun stod på et lavt Fornufttrin, og til
den menneskelige, i Spidsen for hvilken Oplysningen gik,
og hvis dobbelte Opgave det dels var at akkommodere sig
overfor de i Henseende til Fornuftens Udvikling svagt be
gavede Mennesker, men dels også samtidig at føre dem
fra den historisk begrænsede Åbenbaring med dens Bil
leder og håndgribelige, ydre, men historisk betingede
Støttepunkter for Troen til en ren, historisk uafhængig
Fornufterkendelse af Guddommen. Et egentlig bibelsk Kir
kebegreb måtte herved falde sammen og gjorde det også,
ikke alene på Grund af Individualismen, men også på
Grund af Kirkens Ligestilling med et almindeligt Stats
samfund. Jesu Stat er ligesom den borgerlige Stat et Sel
skab, der har sluttet sig sammen og organiseret sig9).
Den store Fremstilling af Etikken, som 1794 bragte,
»Viisdoms og Lyksaligheds Lære«, har bevaret såvel de tid
ligere optrukne Linier for Akkommodationen10) som det
almindelige Sakramentsynspunkt; Sakramenterne behol
des, fordi de nu éngang som sanselige Ting, der er tilgæn
gelige for Øjne og Øren, kan yde Troen en foreløbig Støt
te11). En åbenbaringsuafhængig Moral er ikke nægtet, men
når Fornuftens og Åbenbaringens Lærdomme stemmer
•) Jvf. Andagtsøvelser for Communic. 187. Drews: S. 128.
1(>) S. 217 f, 226.
“) S. 400 f.
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overens, måtte man i Praksis ligeså godt kunde leve efter
og hylde en autonom Fornuftetik som en åbenbaringsun
derstøttet; den Tjeneste, som Åbenbaringen yder, er, at
den forstærker de etiske Motiver og giver en selvstændig
Begrundelse for Moralen, men disse to Plus har dog mere
med Etikkens Form end med dens reale Væsen og Ind
hold at gøre12). Endelig må man være opmærksom på, at
en egentlig Kristologi er bortfaldet; med et ganske neu
tralt og farveløst Udtryk hedder det, at Kristus er sendt
fra Gud for at bekendtgøre Guds Vilje, og da denne ten
derer mod Lyksalighed, billiges dens Indhold ganske af
Fornuften13).
I et andet Skrift fra samme År: »Korte Tanker til nær
mere Eftertanke over den geistlige Stand« med dets alle
rede på Forhånd dødfødte Forslag til en Adskillelse mel
lem Land- og Bygejstlighed, hver med sin Uddannelse,
var det afgjort den første, der med sin landøkonomiske og
ikke den sidste, der med sin minimalt teologiske Uddan
nelse havde hans Interesse. Hensigten med hans Forslag
var at vise Gejstlighedens ubestridelige Nytte.
Var hans Forslag blevet udført, havde han tænkt sig,
at selv de mest fanatiske Modstandere vilde høre op med
deres ætsende Angreb og anerkende Præstestandens Nytte,
omend Bastholm i så Tilfælde med sine Forslag vilde være
kommet til at demonstrere Præstestandens Nytte på et
Område, der lå ganske uden for dens egentlige Kald. Han
har sikkert anset sit Forslag for den eneste og sidste Ud
vej til overhovedet at bevare den ilde medtagne Præste
stand, hvis Eksistens han følte stod på Spil. Kun ved at
imødekomme Tidens Nytterasen og demonstrere Præste
standens universelle Nytte håbede han at kunne redde
dens Ry og Tilværelse. At Forslaget er et Projekt af peri
ferisk Rang og Værdi behøver næppe nogen Omtale, men
det vidner i al sin Naivitet om en første Rangs Smidighed
og Elasticitet, der her ikke ængstede sig et Øjeblik for at
foreslå et eklatant Brud på en århundredgammel tradi
tionsbestemt Uddannelse, Den skolastiske Tradition tog
12) S. 324 f.
13) S. 52.
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imidlertid i Forbindelse med Forslagets excentriske Ka
rakter straks Livet af Projektet.
Bortset fra de to Hof-Ligtaler over Sophie Friederike
og Juliane Marie i 1795 var hans Pen i Hvile. I det føl
gende År udgav han den lille Pjece: »Tanker om vor Tids
Fremgangsmåde for at befordre den religiøse Oplysning«.
Det er rettet mod de populærdeistiske Skriblere og deres
konsekvent moralnedbrydende Agitation. Forfatteren aner
kender Kristendommens objektive Perfektibilitet, der skal
ytre sig i en Simplificering af det overleverede dogma
tiske System. Som det er påvist, synes hans eget System
at falde sammen med Populærfilosofiens meget simple,
naturlige Gudserkendelse, men han er uenig med Popu
lærfilosofiens Profeter, fordi han finder, at de stormer for
brutalt og for lidt akkommodationsmæssigt frem. Havde
den kirkelige Oplysning tidligere fundet Garantien for
Kristendommens og Troens Sandhed i den bibelske Over
leverings historiske Troværdighed og de bibelske Skrif
ters tidlige og velbevidnede Affattelse, blev Kriteriet nu for
Trosindholdets objektive Gyldighed og Sandhed dets Over
ensstemmelse med Fornuften. Deismens Trias blev den
guddommelige Generalnævner, hvori alle Konfessioner og
alle Religioner kunde gå op. Således kunde Troens histo
riske Baggrund og Kristi Person løses fra det subjektive
Trosforhold.
I hele Bastholms righoldige Produktion er dette lille
Skrift det mest gådefulde. At komme bagom Forfatterens
Udviklinger til hans eget personlige Standpunkt er umu
ligt. Når han så decideret er uenig med Populærfilosofien
med Hensyn til dens Metoder, men derimod ikke med et
Ord nævner sin Afstand fra dens Mål og Program, så sy
nes det unægteligt, som om han er enig med den om dens
Idé og Program, men selv anser sin Metode for at være
klogere, ufarligere og sikrere frem for dens fremstormende
Felttog, og denne Opfattelse vil jeg anse for den sandsyn
ligste.
Men på den anden Side er der en Mulighed for, at
han i Stridens Alvor og Hede af Klogskabshensyn har
akkommoderet sig overfor sine Modstandere i det forfæn
gelige Håb at vinde nogle af disse, når han tav stille om
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Forskellen© og iøvrigt syntes at tone et liberalt kirkeligt
Flag. Det kunde ikke være ham ubekendt, at de liberalt
dogmatiske Præster havde ydet Kirken den Tjeneste at
trække Sammenbruddet ud så længe som muligt, fordi
de havde de fleste Tilhørere og iøvrigt søgte at komme
Tiden i Møde så langt som muligt. Men da Udviklingen
stadig skred fremad med hastige Skridt, og den liberale
Oplysnings dogmatiske Habitus var grumme elastisk, kun
de der komme det Punkt, hvor den svageste Part, nemlig
Forkyndelsen, kom til at akkommodere sig efter den stær
keste, som repræsenteredes af Udviklingen, selv om For
kyndernes dogmatiske Tro var stærkere og righoldigere,
end den fik Udtryk. — Denne Opfattelse er en Mulighed,
som man kan regne med i det glidende Uføre14), om jeg
end finder den minimal plausibel; thi i det af de følgende
Skrifter, der i denne Sammenhæng har nogen Interesse
for os, nemlig »Forsynets viise Foranstaltninger til Men
neskeslægtens Forædling ved Jesu Religion« fra 1798 kom
mer et i Sammenligning med det foregående Skrift
langt mere positivt Syn til Udtryk, og det dogmatiske
Spring fra det ene til det andet er for stort til, at man
skulde kunne tilskrive det en pludselig positiv Akkom
modation efter den deistiske Bevægelses Kulmination i
1796; dette, vilde simpelt hen være Historiekonstruktion,
og man må sikkert overfor Spørgsmålet om Bastholms
personlige Standpunkt i 1796 standse med et Spørgsmåls
tegn og erkende, at noget Svar eller nogen Løsning er
umulig at fremstille.
n) Hvor vaklende al Begrebsbygning er, fremgår af en
Sammenligning mellem et så tidligt Skrift som Helvedestraf
fenes Evighed (1773), hvor det hedder, at den, der forkaster
et Stykke af den hellige Skrift, kan af samme Grund for
kaste alt; thi enten er alt guddommeligt, eller intet er det
(S. 23), og disse mod den deistiske Agitation polemiske Tanker
fra 1796, hvor det samme virkelig siges igen, trods de vold
somme dogmatiske Forskelle mellem 1773 og 1796, og derved
straks giver Skriftet et vist ortodoxt Anstrøg, selv om Ud
talelsen fortolkes på en forsigtig Måde. »Thi, intet er almin
deligere, og intet mere bekræftet af Erfarenhed, end dette,
at den, som først begynder at forkaste een Religionsmeening,
efterhaanden forkaster den anden, hastig derpaa den tredie,
omsider det Heele .... Dette gielder vist ikke om den, der
ved længe og grundige Undersøgelser haver efterhaanden for
andret sine Meeninger i Religionen«, S. 4—5.
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I sin Oversættelse af Kristi Taler (1797), forsynet både
med Parafrase og Kommentar, har han vel flyttet sig en
Smule til højre, forsåvidt som han påny har stillet selve
Evangeliet frem og i sine Oplysninger givet dette en hi
storisk Baggrund. Men et Skridt videre gik han i det føl
gende År med Skriftet om Forsynets vise Foranstaltnin
ger. Det teleologiske Bevis i det 18. Århundredes Ånd blev
påny oppudset ved Henvisning til Guds vise Styrelse, der
manifesterede sig i Kristi Sendelse på det allerbelejligste
Tidspunkt. Tankegangen er væsentlig kun et Opkog af
Skriftet fra 1793 om Kristi Hensigt, idet han også her sø
ger at godtgøre Foreningen mellem Kristi for sit Formåls
Skyld nødvendiggjorte Akkommodation, og hans absolut
pletfri Karakter, der forener Klogskab med Redelighed.
Forfatterens positive Kristologi viser sig i hans Betoning
af Kristi Komme fra Gud, en Oprindelse, som hans Op
standelse aflægger Vidnesbyrd om. Derimod er hans Død
unddraget en dogmatisk Vurdering og nærmest sat op
som en Tilbageslutning fra Opstandelsen; thi Opstandel
sen var i Forvejen vis og sikker, da den skulde bevise hans
guddommelige Herkomst, men Opstandelsen nødvendig
gjorde, at han måtte dø først! Perfektibilitetsdogmet er
endnu opretholdt; thi Kristus har kun lagt en Grundvold,
på hvilken der kan bygges videre; vor Opgave er at bringe
de religiøse Sandheder til en fornyet Højde og Klarhed,
som han ikke nåede. Da dette Ideal kun er skizzeret, men
ikke nærmere udført, er det muligt, at den deistiske For
nuftreligion, der er løst fra enhver historisk Baggrund og
ethvert Forhold til Underet, stadig foresvæver ham, og det
er så meget sandsynligere, som Indholdet af Kristi Evange
lium ikke nærmere er angivet, og Kristi menneskelige Si
de — den talentfulde, rigt udrustede og begavede Mand —
er stærkt understreget.
Dette er Bastholms sidste dogmatiske Skrift. Efter sit
Indhold er det ligeså uklart, som navnlig den sidste Del af
hans Udvikling har været, men forsåvidt ligger det i Linie
med og er et typisk Udtryk for hans Forfatterskabs sidste
Afsnit og Tidens egen gærende Udvikling, som han i høj
Grad var et Barn af.
Hans sidste Prædikensamling over Kristi Lidelseshisto-
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rie er stærkt uensartet, da Samlingen utvivlsomt indehol
der nyt og gammelt i Flæng mellem hinanden. Til det
gamle hører Påvisningen af Kristendommens historiske
Side som Bevis for dens Sandhed; til det nye, det vil sige,
det allerede ved Århundredskiftet forældede, hører både
Adskillelsen mellem Kristi Person og hans Lære og Ak
kommodationen overfor Åbenbaringens Prioritet i For
hold til og som Støttestav for Fornuften, trods det, dens
Ligeberettigelse tidligere reelt var blevet forudsat.
Hermed er Bastholms Betydning og Udvikling til Ende.
Hvad han havde stridt for som nye og liberale Resultater,
der skulde løse alle kommende Tiders Spørgsmål og Van
skeligheder, blev kasseret af den følgende Tid som foragte
lige Kompromisser, og hvad den gamle Tid havde udran
geret som antikvarisk Teologi, blev påny taget frem og i
modificeret og verificeret Form bragt til Ære og Værdig
hed gennem en fornyet historisk, bibelsk og luthersk Tros
opfattelse.

KAPITEL XI.

Oplysningsbevægelsens Indhold.
Afsluttende Vurdering.
Oplysningsbevægelsen har på sin århundredlange Sejrs
gang fra England, over Frankrig, Tyskland og Norden be
handlet et vidt forskelligt Materiale og grebet dybt ind i
alle Samfundsforhold og i al almenmenneskelig Tænke
måde.
Dens Metoder og Opgaver har væreit lige så forskellige
som dens kritiske Styrkegrader og dens ydre Fænomen.
Dens overordentlige Spændvidde både i religiøs, human
og videnskabelig Henseende gjorde den hverken til en
religiøs reformatorisk Vækkelsesbevægelse eller til et vi
denskabeligt Triumftog, men til en interkonfessionel og
intereuropæisk Kulturbevægelse. Men hvor forskellig end
dens historiske Fremtræden har været — hyppigst bestemt
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af de foreliggende sociale, politiske og kirkelige Forhold
— og hvor indgribende Virkninger den end har haft over
store Dele af det menneskelige Åndsliv som Helhed, har
dens fremherskende Karaktertræk, der er gået som en
rød Tråd gennem al dens Virken — således som det alle
rede er blevet fremhævet i den orienterende Karakteristik
til Indledning, og som det efterfølgende Materiale end
yderligere har klargjort — været en gennemført kritisk
Sans. Denne Ejendommelighed skyldes ikke først og frem
mest en religiøs Interesse, men Begæret efter en Befrielse
fra Fortidens autoritative religiøse Normer1).
Oplysningens Kritik har kunnet optræde i mange Gra
dationer, ligefra en tilsyneladende uskyldig Skepsis til
den stærkeste Foragt og Hån overfor den i dens Samtid
alt dominerende Autoritet: Kirken og den traditionelle
Kirkelære. Den har således spillet på vidt forskellige To
ner og er fremtrådt i alle de Styrkegrader, der ligger mel
lem Mol og Dur.
Midtpunktet for alle dens Undersøgelser, i hvilke intet
menneskeligt har været den fremmed, har været Menne
sket selv. Renaissancens Begejstring for og optimistiske
Tillid til det menneskelige Judiciums sunde Autoritet
overfor alle Problemer, både af dybt personlig og streng
videnskabelig Art, forbundet med Menneskets suveræne
Ret til at udvikle sig efter sin egen Trang til det fuldkom
ment menneskelige, gav den både en sejrrig Overlegen
hed i Gennemførelsen af sine Mål og en vid, livsbekræf
tende Kulturbaggrund, der stillede den i Modsætning til
al statskirkelig dogmatisk Doktrinarisme og enhver Form
for pietistisk Askese og Mystik. Dens Program var, at alle
Menneskets Evner skulde udvikles til at erobre Verden,
både Tankens og Materiens. Med de Ord, Lessing, Oplys
ningens mest konsekvente Digter og Tænker, lagde Na
than den Vise i Munden: »Es g’niigt ein Mensch zu heissen« (2. Akt, 5. Scene), udtalte han slående Tidens høje
Vurdering af Menneskets Adelsværd. At være mere end
et Menneske, Skabningens Herre og Krone, kunde ingen
ønske. Enhver måtte slå sig til Tåls med at have nået det
*) Troeltsch: Gesamm. Sehr., I, 874, Noten 479.

27

418

Oplysningens Uro og Søgen.

højeste. Den exakte og filosofiske Videnskab kunde skride
frem, Religionen kunde udvikles til højere og spiritualiserede Former, alt i den synlige Verden var Arbejdsma
teriale og kunde reformeres og revolutioneres, men Men
nesket skulde øve det hele i denne den bedste af alle Ver
dener. Mennesket var på éngang Middel til det heles Ud
vikling og tillige det Mål, for hvis Skyld alt var skabt. Men
nesket blev den Generalnævner, hvori al alsidig ideelmen
neskelig Stræben efter harmonisk Udvikling måtte gå op.
Denne Humanitets-Tanke var for Tysklands og Nordens
Vedkommende teologisk forberedt gennem Typerne Melanchthon og Galixt og den melanchthoniansk frisindede
Skole i Helmstadt og filosofisk gennem Leibniz. I Oplys
ningens Udvikling fandt Humanitetstanken sit Udtryk på
dobbelt Måde, dels i en uendelig Virksomhedstrang og
dels i et åndeligt Demokrati.
Det kunde ligge nær at tænke, at Menneskebegejstrin
gen var gået over i en mæt Selvtilfredshed, der slog sig
til Ro med det allerede opdagede. Dette lå Oplysningens
Koryfæer og dens Program fuldstændig fjernt. Men når
en vis naturlig Selvglæde alligevel kan skimtes i det be
vingede bon mot: Wie wir es so herrlich weit gebracht,
hænger dette næppe alene sammen med Tidens urokkelige,
næsten fanatiske Tro på sine Metoders Rigtighed og sin
Kulturglædes Berettigelse, men også med den Skæbne,
Oplysningen måtte dele med alle andre »Bevægelser«, der
efterhånden slår sig til Ro og bliver det vel tilfredse Bor
gerskabs Ejendom og Parole. Dens Førere og dens betyde
ligere Forfattere anede Verdens Uendelighed og så stadig
nye ubegrænsede Problemer dukke op af de allerede løste.
Rousseau, Lessing og Sømler blev aldrig færdige. Deres
ideelle Gridskhed efter Viden og Oplysning forplantede sig
gennem deres Personer til deres Omgivelser, og til videre
Kredse gennem deres Bøger som en ejendommelig abstrakt
Uro og uendelig Søgen, der dirrer gennem Tiden, og som
næsten gør den uafladelige Søgen efter Sandheden til det
absolute Kriterium på Sandhed. I Bevidstheden om det
umulige indenfor Relativiteternes Verden at nå den abso
lute Sandhed, der er forsvundet, ligesom den ægte Ring i
Eventyret (Nathan. 3. Akt, 7. Scene), vil de dog give Men-
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neskeværdigheden det højeste Udtryk i denne Søgen efter
Sandheden. Men denne stadige Søgen blev aldrig til For
tvivlelse over ikke at kunne nå Sandheden; den var i al
sin Virksomhed optimistisk præget i Bevidstheden om, at
selve Forskningen var den højeste Sandhed. Denne Side
af Århundredet har i religionsfilosofisk Henseende fået sit
mest slående Udtryk hos Lessing, der på dette Punkt mere
end nogen anden var påvirket af Spinoza’s evige Uro. Den
videnskabelig-religiøse Skepsis, der i »Nathan den Vise«
fik sit digterisk profetiske Udtryk, skulde forberede Men
neskets moralske Selvstændighed2).
Dog blev Tidens Higen ikke ensidig filosofisk eller
religiøs; den blev rettet mod alle de Sider, som det men
neskelige Åndsliv har frembragt. Konsekvensen heraf lå
ikke fjernt; en samlet og grundig Helhedsviden blev
meget sjældent opnået; men' hvad der vides og doceres
såvel i Bøger som Breve havde ofte Karakteren af en
kaotisk Poly historvid en. Således måtte det blive, sålænge
Oplysningen ikke selv formåede at udvikle metodiske
Principper for sine Undersøgelser, men kun øvede Kritik
overfor det traditionelt nedarvede.
Og på den anden Side skabtes under Oplysningens be
standige Fremmarsch ud fra Begrebet Menneske en Føling
med andre Mennesker, som både skulde gavnes ved Op
lysningens Fremskridt og være Medarbejdere på den fæl
les Livssag. Denne ideelt tænkte og sympatisk følte Kon
takt mellem Menneskeheden indbyrdes afslørede sig i Op
lysningens almenmenneskelige, demokratiske Følemåde.
Mennesket er Menneske. Det må hjælpes som Menneske
til at udfolde sig som et fribårent og frit-tænkende Men
neske, uafhængigt af Fødsel og Rigdom. Hvor meget Be
vægelsen end i videnskabelig-humanistisk Forstand er be
slægtet med Renaissancen, så er her i hvert Fald et direkte
oppositionelt Træk overfor den middelalderlige Renaissances Aristokratisme. At dette Demokrati, som efter sit
Væsen og sin Udvikling var dybt beslægtet med Tolerancetanken, ikke alene har været af åndelig Art, har Historien
vist. Lutherdommen, som til det yderste var konservativ
2) Dilthey: Anf. S. 148.
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overfor de bestående Samfundstilstande, behandlede det
fra det 16. Århundredes Slutning tiltagende Livegenskab
på samme Måde, som Paulus havde betragtet Slaveriet
(1. Kor. 7.); overfor den sociale Frihed kunde den enkelte
være ganske indifferent, når blot han kunde glæde sig
over at have fået Del i den kristelige Frihed. På dette Om
råde udvirkede i Tyskland Oplysningen både en moralsk
og en retslig Anerkendelse af Menneskerettighederne3), og
når disse i det 19. Århundrede tilligemed Respekten for
den enkeltes Individualitet er blevet bragt til Sejr, er det
Oplysningens Ære. Og denne Kamp for, hvad der den
Dag i Dag forekommer det moderne Menneske at være en
naturlig Ret, gjaldt ikke blot som en Reaktion mod en tid
ligere Tids aristokratiske Kapitalisme — hvori både Ortodoxien og den senere Pietisme havde sin Skyld — de små
i Samfundet og de arbejdende Klasser, men lige så fuldt
og måske endnu stærkere Åndens Arbejdere. Oplysnin
gens Sejr for den frie Tankes og den dogmatisk kirkelige,
uafhængige Forsknings Ret betød et Kæmpefremskridt og
er en af Bevægelsens smukkeste Sejre. Videnskabens Pio
nerer behøvede ikke mere at frygte, at de skulde komme
til at bøde med deres Liv eller trues til Tavshed, hvis
deres Opdagelser generede de statslige og kirkelige Auto
riteter. Gennem Oplysningens literære Propaganda og
navnlig gennem dens gennemgribende Skolereformer
rejstes Kravet om Respekt for anderledes tænkende tillige
med en vidtgående Anerkendelse af Sandhedsmomenter
i andre religiøse Anskuelser end den lutherske Konfes
sion. Fjernest måtte man ifølge Sagens Natur føle sig
Romerkirken, som den uforsonligste Fjende af Tænke
frihed og Trosfrihed, med dens Krav om blind Lydighed
overfor Kirken og Tro på Helgener og de af Præstebedraget
skabte legendariske Undere4). Mest forargede i Princippet
selve Kirkebegrebets Objektivitet, og af enkelte Dogmer
oprørtes man over Transsubstantiationen. Den største
3) Troeltsch: I, 580 f og Noten 282. Noten til Side 76 (sær
lig S. 764).
4) Jvf. lige fra det stadigt varierede Tema i den engelske
Deisme Bastholms Opfattelse af Pavekirken som det nye He
denskab, der først må omvendes, førend Jøde- og Hedninge
mission kan tage fat (Jødiske Historie, III, 418 f, 440, 444).
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Sympati var på de tidligere forfulgte, sandhedssøgende
Sekters Side, men deltes iøvrigt ligeligt mellem de ædle
Hedninger og den frie Tankes Blodvidner, som Kirken
havde dræbt.
Allerede den engelske Oplysning bærer den negative
Kritiks Selvstændighed til Skue. Tolands Undersøgelser
over den mysteriefri, fornuftige Kristendom var præget af
den skarpeste oppositionelle Dristighed. Kristendommens
Indskrænkning til en rational Etik og Metafysik var ikke
alene et foregivet Resultat af Lockes filosofiske Kompro
mis mellem Åbenbaring og Fornuft, men drog et for Kir
ken ganske nyt Arbejdsmateriale ind under Bedømmelsen
af Kristendommens Oprindelse og Væsen. Ved at bort
eliminere de Indflydelser, Kristendommen havde været
udsat for fra Jødedommen, den platoniske Filosofi og
Mysteriekulterne, vilde man nå til den oprindelige Tro.
En Enkeltmand, i hvis Spor andre kunde arbejde videre,
havde her haft den Dristighed at bestemme, hvori den
sande Kristendom bestod, og Resultatet var fjernt fra Kir
kens Overlevering. Med samme Frimodighed reducerede
Tindal Kristendommens Kerne til at være en letfattelig
Fornuftreligion, en Religionernes Generalnævner, der
skulde løse alle konfessionelle dogmatiske Stridigheder.
Denne Kækhed i Kritiken drev Oplysningens Undersøgel
ser frem til at behandle alle de Felter, som overhovedet
kunde underkastes en Undersøgelse. I dens Dristighed til
hverken at udskyde noget som for småt eller for stort til
at være Genstand for dens sondrende Kritik, fandt den sin
Ret. Oplysningsårhundredet følte sig som det første i Ver
den, den forudsætningsløse Grundlægger af al Kultur og
oplyst Udvikling og i Forhold til sin Fortid som Lys til
Mørke. Som Forholdene lå, måtte dens banebrydende Ar
bejde sætte stærkere Spor som kritisk nedrivende end
dens tilsvarende restituerende og opbyggende.
Den ætsende Kritik af den overleverede Kristendom
træder intet Steds så evident frem som i Frankrig. Hvad
den agitatorisk hånende Bolingbroke havde begyndt i
England, blev i rigt Mål fortsat af Voltaire i Frankrig.
For så vidt man overhovedet vil kunne tale om kritiske
Metoder hos Voltaire, var disse af engelsk Oprindelse.
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Men den lige så glimrende som journalistisk-overfladiske
og æggende Form, Argumenterne fik hos Voltaire, var
fuldt ud hans egen. Gennem Popularisationer og elegant
formede Slagord, født ud af den lette, causerende franske
Nationalkarakter5), blev hans Indflydelse af vidtrækkende
Betydning. Den franske Oplysning var i Forhold til den
engelske mere af historisk kritisk end af religionsfilosofisk
Art. Både Jean Bodin og Montesquieu behandlede social
økonomiske Statsteorier, som ved Siden af Montaignes
dybt gennemtrængende Skepsis og Bayles historiske Bibel
kritik forberedte Encyclopædisternes deciderede Materia
lisme. Gennem Kongedømmets og Kirkens Absolutisme
fik denne Agitation en uforsonlig Karakter, og gennem
Voltaires lettilgængelige literære Spot kunde Deismen og
Materialismen fra Salonerne trænge ud i de bredere Lag.
Voltaire har fremfor nogen givet Smag for at tvivle; han
henstillede al Sandhed som relativ og Genstand for Skep
sis og Kirken som Dumhedens Apoteose. Mere end nogen
anden har han, som selv var Mesteren i den Kunst ikke
at være overbevist, givet den franske Oplysning dens på
en Gang nonchalante og charmerende Præg6).
Intet Sted ligger Oplysningens kritiske Konsekvenser
klarere for Dagen end i dens franske Form, hvor Kund
skaber og sprudlende Intelligens er gået Side om Side
med den vildeste Kynisme og den mest tøjlesløse Sensuali
tet, og intet Steds er dens Mangel på en Enhedstype som
Fører trådt stærkere frem. Ud over sit Udgangspunkt, et
alment Kritikprincip, var den i egentlig Forstand principløs. Bestemte metodiske Normer som Udgangspunkt
havde den ikke; derfor måtte dens Metode som dens Re
sultater ofte blive planløse og tilfældige. En blivende Be
tydning har hverken den engelske eller franske Oplysning
haft; men af disse to har den sidstnævnte utvivlsomt fået
den største Betydning i Samtiden, dels teologisk gennem
Tolerancetankens Realisation, dels socialt gennem Revolu
tionens Forberedelse. Når da Oplysningsbevægelsen med
5) Fred. Nielsen: Kirkehistorie, II, 2 ved Ammundsen S.
118 f. Ammundsen: Krig og krigsførende Kristne, 1916, 135,
139.
6) Faguet: Dix huitiéme siécle. Paris 1890, 5.

Den tyske Oplysning.

423

Beundring påny er bleven taget op i det tyvende Århun
drede, skyldes det hovedsagelig den rolige og afklarede
Form, Oplysningen har fået i sin tyske Form, hvor den
gennem sine humane, socialpolitiske og bibelkritiske Un
dersøgelser har overleveret et kritisk sigtet Stof til Efter
verdenens senere Viderebehandling.
Når man, sikkert med Rette, som en af Ejendommelig
hederne ved den tyske Folkekarakter har fremhævet dens
Grundighed7), der ofte har kunnet grænse til et filistrøst
Pedanteri, så er denne Egenskab kommet til fuld Udfol
delse i den tyske Oplysning i dens Blomstringstid. Den
bærer lige så lidt Spor af den typisk engelske Sandsyn
ligheds common sense, som af den franske Kynisme.
Leibniz og Lessing, Semier og Michaelis, Walch og Less
gav, om end indbyrdes lige så forskellige i Karakter som
i Studieinteresser, både stringente, grundige, om end også
til Tider vidtløftige Undersøgelser indenfor deres Special
studier. Deres Metoder er ofte blevet reviderede, men
deres Resultater er efter Tidens Lejlighed beundringsvær
dige.
Den tyske Oplysnings mest iøjefaldende Træk er ikke
dens Grundighed i logisk Tankes'tringens, hvad det prin
cipielle, lettilgængelige Fornuftkompromis på Forhånd
udelukkede, men dens på en Gang både jordbundne og
dog ideelle Grundighed i Tilliden til dens gavnlige Virk
somhed, med andre Ord, dens Eudaimonisme.
Mennesket var vel Arbejdets Centrum, men Verden
var Arbejdsområdets Periferi. Alt Arbejde, hvad enten det
var af videnskabelig eller praktisk Art, blev gjort med
Henblik på Folkets store Masse. Tidens Virksomhed rum
mer derfor en Dobbeltbevægelse i sig. På den ene Side
føler Videnskabsmanden aldrig sit Arbejde ufrugtbart,
fordi det kun kommer de få udvalgte til gode. Det viden
skabelige Arbejde bliver aldrig Mål i sig selv. Det ses
under en pædagogisk Synsvinkel som et Middel til at op
drage den enkelte i Folket til større Selvstændighed i
Tanke, i Valg og Begrundelse af Livsanskuelse og Hand
len. Det videnskabelige Arbejdes Værdi måles efter den
7) Fred. Nielsen: Kirkehistorie, II, 2 ved Ammundsen S.
208 og Ammundsen anf. Krig og krigsførende Kristne S. 36.
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Grad, hvori det når at opfylde denne sin Bestemmelse,
som blev lettet ved en Popularisation, hvor Tidsskrifterne
kom til at spille den største Rolle, og hvor Forhandlingerne
ikke længere førtes for de Lærde på Latin, men for Fol
kets brede Masse på Folkesproget. Og på den anden Side
må Folket kunne opdrages til at tage mod denne Belæring
og vurdere den efter dens Værdi. Dette sker i den efter
sine Principper fortræffeligt gennemførte Skoleundervis
ning, gennem Rousseau den franske Oplysnings bedste og
varigste Bidrag til den tysk-nordiske Oplysning. Disse Be
stræbelser fremkaldte i de videste Lag den mest optimi
stiske og levende Virketrang. Det videnskabelige Arbejdes
udstrakte Popularisation gik Hånd i Hånd med det pæda
gogiske Skolearbejde. Videnskabeligt, pædagogisk og so
cialt øvedes der et enestående, forgrenet Arbejde, som
næppe nogen anden Tid har set Magen til. At det måtte
blive Oplysningens virksomme Præstetype, som bar dette
treleddede Arbejde frem, er kun naturligt, og for denne
er der i det foregående gjort Rede.
Formålet for denne udstrakte Virksomhed kan sam
menfattes i Ordet Oplysning — dette Ord forstået i sin
videste Betydning. Efter sit Indhold er Betegnelsen Op
lysning ligeså omfattende som Begrebet Kultur, men det
står i Tiden i snævreste Forbindelse med religiøs Oplys
ning om Menneskets Væsen og Bestemmelse. Gennem
denne religiøse Oplysning bøjes nemlig den engelsk
franske Oplysnings kirkefjendtlige Form om på en sådan
Måde, at Oplysningen i Stedet for at angribe Kirken og
Troen i Virkeligheden kommer til at tjene disse sidste.
Dette er den tyske Oplysnings ejendommeligste Fænomen;
thi ved den nye Problemstilling blev Oplysningen spaltet
i sit Væsen. Hvad der før var blevet brugt til at angribe
Kirken, blev nu anvendt som Apologi for en fornuftig
Kirkelære. At angribe Kristendommen som fornuftstridig
blev således i sig selv meningsløst, da Fornuft og Åben
baring var en Enhed. Den engelske og i særlig Grad den
fransk-materialistiske Deisme havde gennem sin rationale
Metafysik, mekaniske Filosofi og historiske Undersøgelser
ikke alene skabt en vidtforgrenet Indifferentisme og Skep
sis overfor Kirketroen, men en direkte agressiv Modstand
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mod denne. Men det samme Materiale, som af Kirkens
Modstandere var blevet brugt .som Murbrækker mod
denne, neutraliseredes gennem den populære Udformning
af Leibniz’ Filosofi, som Wolff gav, til at være en direkte
Apologi for Kirkens og Troens Sandheder. Gennem bindstærke Påvisninger af Fornuftens og Åbenbaringens,
Troens og Skriftens Enhed viste det sig, at det samme Ma
teriale lod sig benytte lige .så vel til Angreb på som til
Forsvar for Trosindholdet. Striden stod ikke om Guds
Eksistens. Den havde Deismen stillet i Bero, og dette
Dogme ansås for urørligt ud fra de almindelige Gudsbe
viser. Men Problemet var, om der gaves en Åbenbaring
eller ej (Supranaturalisme kontra Antisupranaturalisme,
Materialisme), og i hvilket Forhold denne Åbenbaring
stod til Fornuften. Gennem de neologiske Demonstra
tioner viste det sig, at intet i Skriftet var stridende mod
Fornuften, om det end kunde være hævet over Fornuften.
Når den samme Gud både var Ophav til Åbenbaringen,
som den fandtes i Skriften, og til Fornuften, som stedse
fremhævedes som Menneskets guddommeligste og koste
ligste Evne, kunde der ingen Strid være mellem dem.
Uoverensstemmelser var kun tilsyneladende og fjernedes
ved en fornuftmæssig Exegese. Gennem disse Overvejel
ser var Kirken blevet tvunget til et betydeligt apologetisk
Arbejde for at fastholde Åbenbaringen ved Siden af det
nyvundne historiske Bibelsyn, og det er den tyske kirke
lige Oplysnings Fortjeneste, at den gennem sin Hævdelse
af Åbenbaringens Supranaturalitet og Konformitet med
den menneskelige Fornuft bevarede Kirken for en total
Fallit. Ingen Oplysningsven, læg eller lærd, behøvede
mere at fornægte sin Fornuft for at fastholde sin Tro og
for at blive i Kirken. Men Vanskeligheden kom unægteligt frem, da Oplysningen måtte forlade den almindelige,
tilsyneladende uangribelige Bestemmelse af Forholdet
mellem Fornuftens og Åbenbaringens Overensstemmelse
for at gå over til en nærmere speciel Redegørelse for den
indbyrdes Sammenhæng mellem disse to Funktioner. Thi
her, i selve Gennemførelsen af Princippet, viste Oplys
ningens fuldstændige Mangel paa et kritisk Princip sig —
og i to parallelle Retninger.
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For det første gled den kirkelige Supranaturalisme
ved sin fornuftmæssig apologetiske Fortolkning af Skrif
tens og Troens Lærdomme snart over mod Deismen. In
gen kunde fornægte sin naturlige Fornuft, der var Krite
riet på al Sandhed, og stammede fra Gud selv. Den var
det umiddelbart virkende Princip i Mennesket, dets gud
dommelig kritiske Evne, der sigtede selve Åbenbaringen
ud fra den Motivering, at Åbenbaringen som en historisk
Overlevering måtte formodes at være blevet forvansket i
Tidens Løb. Denne Sigtning skete først gennem en Om
fortolkning, hvorved en tilsyneladende Kongruens opnåe
des, og dernæst gennem en Beskæring af selve Åbenbarin
gens supranaturale Indhold. På denne Måde faldt det
ikke vanskeligt at vise, at den fornuftmæssige Åbenbaring,
givet af den fornuftige Gud, fuldt ud faldt sammen med
den menneskelige Fornuft, med andre Ord, at naturlig
Åbenbaring og religiøs Åbenbaring var den samme. Som
Oldtidens Stoicisme havde rationaliseret Folketroen for at
kunne gå i Spand sammen med den8), således rationali
serede Oplysningen Åbenbaringen, først for at bryde Brod
den af de polemiske Angreb på Åbenbaringen, men til
sidst — og kun som en Konsekvens af selve dens Princip
— at gøre den til et med den deistiske Fornufttro.
Men dernæst gik der ved Siden af denne indrekirke
lige Bevægelse, som blev båret frem af Størstedelen af
Gejstligheden og sikkert også repræsenteredes af Største^
delen af den »oplyste« Landbefolkning, som alle har været
i begrundet god Tro på at have den virkelige Kristendom
og den sande Filosofi, en anden Bevægelse uden for Kir
ken, i Filosofien og Literaturen, som langt tidligere og
uden Vaklen nåede til det samme Standpunkt som Kirken
og også, førend Kirken, konsekvent skred ud over det.
Klarest er denne kirkeuafhængige Deisme repræsen
teret af Mendelssohn og Nicolai, og mest konsekvent er
den gennemført af Fragmentisten, som påviste den uop
løselige Modsigelse mellem Skrift og Fornuft. Denne an
den Bevægelse lejrede sig som en koncentrisk Kreds uden•) Jvf. Wendland: Die hellenistisch-römische Kultur in
ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Tübingen
1912, S. 114.
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om Kirken og gik for så vidt en Del af de kirkelige Mod
standeres Ærinde ved at tvinge Kirken ind på en Revision
af dens Åbenbaringsbegreb, idet den stadig fremholdt det
af Kirken selv anerkendte Fornuftprincip og således nødte
den til at bringe det til konsekvent Anvendelse.
Fornuftprincippets tveæggede Karakter havde klart
vist sig i Opgøret mellem Supranaturalisme og Antisupranaturalisme. Langt mere rolig blev Princippets Gennem
førelse af Spørgsmålet om den menneskelige Fornufts
Forhold til Samvittigheden, et fra den foregående Udvik
ling uadskilleligt Problem.
Her greb Oplysningen tilbage til den ældre Lutherdom,
der i sin klassiske Form ligesom den middelalderlige
Katolicisme havde skabt en virkelig Enhed mellem Kri
stendom og Kultur.
Den naturlige, filosofiske Etik og den supranaturale
bibelske Etik var smeltet sammen til et Hele0). Den En
hed mellem Dekalogen og Naturloven, som Katolicisme,
Lutherdom og Calvinisme var enige om at hævde10), var
vel for Protestantismens Vedkommende teologisk syste
matiseret af Melanchthon, men dens filosofisk naturrets
lige Grundlag skyldtes Stoicismen og Cicero, og var for
Melanchthons Vedkommende formidlet gennem den ari
stoteliske Humanisme. I den lutherske Etik tilføjedes de
bibelske Elementer som nyt Stof, der skulde yde en nød
vendig supplerende Autoritet og Begrundelse. Det etiske
og sociale Liv måtte derfor føres indenfor Kirkens Ram
me, og den højeste Autoritet blev Henvisningen til det
inspirerende, guddommelige og kirkestiftende Ord. Oplys
ningens Fornuftprincip frigjorde Samvittighedslivet og
stillede det uafhængigt af Skriftordet, som behandles som
et literært Dokument. Gennem Anerkendelse af Fornuftog Samvittighedslivets Selvstændighed i Hedenskabet, et
Resultat af Handels- og Kolonisationsiveren, faldt Kirkens
Missionsinteresse bort. Havde Kirken tidligere afgrænset
den enkeltes Virkeområde, kom nu det naturbetingede,
sækulariserede og interkonfessionelle Statsgrundlag til at
afløse det lutherske Kirkeideal; det blev ikke mere HenÄ) Troeltsch, I, 549.
“>) Troeltsch, I, 530, 542, 543.
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visningen til Ordet, der blev det afgørende, men den en
keltes højeste Kriterium for godt og ondt, sandt og usandt
blev Samvittigheden. Først efter denne nye Problemstil
ling, hvor den kirkelige, bibelsk teologiske Etik er blevet
skudt til Side, er en selvstændig Personlighedsetik, uaf
hængig af den dogmatiske Retfærdiggørelses- og Genfødel
seslære, blevet mulig11).
Den Etik, Oplysningen har frigjort til Selvstændighed,
er en umiddelbar praktisk Fornuft, forbundet med en be
kræftende Livs- og Verdensanskuelse, hvor den lutherske
Ortodoxis Pessimisme og Pietismens Askese er tilintetgjort12).
Oplysningens Etik er ligesom den ældre lutherske Etik
en Kaldsetik. Men medens Luthers Fremstilling af det
daglige Livs Pligter som en Gudstjeneste altid var set i
Sammenhæng med den kirkelige Gudstjeneste, er dette
sidste Synspunkt trængt tilbage i Oplysningens Etik. Ikke
alene mangler den mangesidige, dybt religiøse Begrundel
se af Kaldet, Luther giver13), men for Oplysningen er den
rette Gudstjeneste i Grunden et med Udøvelsen af Kalds
pligten, nærmest fremstillet som en af alle Stænder aner
kendt Selvfølgelighed, der ganske vist kan begrundes bi
belsk (»Vorder frugtbare og mangfoldige og opfylder Jor
den«) eller snarere ud fra rent fornuftmæssige Overvejel
ser om Gud som Verdens Skaber og hans Ret til som dens
Herre at kræve den menneskelige Aktivitet — men det
står fast som et Aprior i for Oplysningen, at den gode Bor
ger også må være den gode Kristen og omvendt. At den
tysk-danske Oplysning på det sociale og etiske Livs Om
råder har ydet noget betydeligt, vil det næppe mere falde
selv dens skarpeste Kritikere ind at nægte. Den alminde
lige Aktivitet og Gavnelyst er tidligere behandlet, og dens
centrale Betoning af Samvittighedens Suverænitet med
førte en stærk Bevidsthed om Ansvar og Pligt, både per
sonligt og socialt. Den almindelige Moralstandard, som
var slet i Ortodoxiens Tid, havde Pietismen ikke formået
A1) Troeltsch, I, 525 og Noten 239 b.
12) Troeltsch, II, 566.
13) Eger: Die Anschauungen Luthers vom Beruf. Giessen
1900, 152 ff.
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at hæve synderligt, dertil havde Pietismen med sine ynde
de, aristokratisk udvalgte Småkredse stået i for ringe Kon
takt med Folket og selv med Menigheden som Helhed.
Først Oplysningen bidrog væsentlig til at hæve Masser
nes Gennemsnitsmoral, både fordi den var en Folkebevæ
gelse, og fordi den appellerede til noget forståeligt, fælles
menneskeligt. Det alment fattelige i dens intellektualisti
ske Moralisme var en Frigørelse fra en kirkelig Tvangsautoritet og indeholdt et Kald til en stedse større selvstæn
dig Frigørelse. På Moralens Område kom Oplysningen til
at betyde ganske det samme som på de øvrige Områder,
den kom i Forbindelse med, og konsekvent gav den inden
for Etiken det samme Svar, som den havde givet på det
religiøse Livs Område, om en supranatural Faktor var
nødvendig, nemlig et afgjort Nej.
Vor Tids Forskning af Oplysningstiden vil fuldt ud an
erkende den nye Tidsånd, den har skabt. Dens Frihedsprincip er kommet alle Videnskaber og al videnskabelig
Forskning til Gode. Først fra Oplysningstiden er den vi
denskabelige Forskning blevet autonom. Skolastikens
Genoptagelse af Aristoteles, og Kirkelærens videnskabe
lige Afhængighed deraf er for alle Tider brudt. Bacos
Kamp mod Menneskehedens Idoler, Descaries universelle
Tvivl, Balthasar Bekkers og Thomasius’ Aflivning af alle
Fordomme tilsigtede alle Oplysning14), og går igen overalt
i Samtiden i de forskelligste polemiske Forklædninger.
Nutiden vil med Rette kunne beundre Oplysningens
Kamp for Sandheden og det store Arbejdsmateriale, den
under sin Kamp har skaffet frem og kritisk bearbejdet.
Naturvidenskaben blev befriet fra at trælle under Alkymi
og Mystik og fik sin Selvstændighed gennem den empi
riske Anerkendelse af Tilværelsens mekaniske Lovmæs
sighed, som af Descartes overførtes på Filosofien, og hvor
ved der skabtes en autonom Filosofi. Gennem det nye Ver
densbillede blev Antropocentrismen skrinlagt, og den nye
Historieforskning søgte uafhængig af Daniels fjerde Ver
densmonarki at efterforske Årsagen til de historiske Be
givenheder og behandle den historiske Fremstilling efter
n) White: Anf. S., 198, 359. Biedermann: Anf. S., II, 1,
355, 376.
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Kilder. Alle disse Fremskridt er berettigede til fuld An
erkendelse, fordi de danner Forudsætningen for Nutidens
forudsætningsløse Videnskab. Det samme gælder den mo
derne, fra Kirken adskilte verdslige Socialpolitik, som
over Machiavelli og Hugo Grotius først i England blev
fremstillet af Locke og i Tyskland af Pufendorf og Thomasius. Staten hviler på en gensidig menneskelig Kon
takt, hvis Eksistens skyldes Menneskenes sociale Trang.
Grundprincippet for Statens Virksomhed er det menne
skelige Velfærd, og Statens Opgave er at føre en tolerant
og verdslig — men ikke kirkelig — Politik, der dikteres af
Statsraisonen. Medens Kirken før havde haft Højhedsret
tigheden over Staten, blev nu det omvendte Tilfældet;
Böhmers Udvikling af Territorialprincippet gav Staten
Forrang frem for Kirken, Kirkemagten afledes af den ter
ritoriale Magt, og Juristerne, hvis Videnskab også blev
selvstændig, måtte ordne de kirkelige Forhold. Kirken
blev en Religionsforening, hvis Anseelse sank til Gunst
for den almindelige Statsinteresse. Oplysningens kirke
retslige Teori, Kollegialismen, reddede Kirken fra den
Sprængning, som kunde ventes ud fra Oplysningens Kir
kebegreb, indenfor hvilket det almindelige oplyste Bor
gerskab blev, hvad det almindelige Præstedømme havde
været for Reformationen. Det gængse Synspunkt for Kir
ken var Opdrageren, en Vurdering, der stod i nøje Sam
menhæng med Oplysningens fremragende pædagogiske
Interesse. Hvad Rousseau havde krævet i Emile, Oplysnin
gens pædagogiske Standardværk, realiseredes på tysk
Grund i Basedows, Salzmanns og Gampes humane Filan
tropiner. På Folkeoplysningens Område har Oplysnings
tiden ydet et virkeligt første Klasses Arbejde. — Oplysnin
gen er således en moralistisk Intellektualisme, absolut
revolutionær overfor ethvert Autoritetsbegreb; dens For
mål er gennem Fornuft-Jeg’ets Frigørelse en personlig
Selvstændighed og gennem en Udvikling af alle Menne
skelivets Kræfter at skabe et humant, teknisk fuldkom
ment, religiøst og moralsk fritstillet, tolerant Samfund. —
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Spændingen i Danmark fik aldrig den engelsk-franske
Oplysnings skarpe, revolutionære Form. Dette skyldtes
ikke alene den rolige danske Folkekarakter, men også de
særlige historiske Forhold, under hvilke Oplysningen vir
kede hos os.
Den kunde ikke her som i England komme som et be
friende, interkonfessionell Program, der ved sin Virke
liggørelse vilde løse alle komplicerede dogmatisk-kirkepolitiske Vanskeligheder. Der fandtes heller ikke her som
i Frankrig et socialt Samfunds- og Standssvælg, den gen
nem en Revolutions Forberedelse kunde opfylde, ej heller
et bureaukratisk Samfund, der med den franske National
karakters ildfulde Glød skulde sprænges i Luften. Men
den formidledes hovedsagelig fra Tyskland ind over Dan
mark som en religiøs, fremskridtsvenlig, men afledet og
derfor mere afdæmpet Kulturbevægelse.
Dens første, fuldt ud konservative Præg blev i første
Omgang teologisk sikret ved en Sammenknytning med
den ortodoxe Dogmatik (Rosenstand-Goiske) og filosofisk
hovedsagelig ved en Optagelse af Lockes principielle Be
stemmelse af Forholdet mellem Fornuft og Åbenbaring,
hvor hver på sit Område anerkendtes som primær, men
hvor Åbenbaringen i det indbyrdes Forhold mellem begge
anerkendtes som overordnet (Holberg).
I sin første egentlige Stormtid var den hverken i sin
mildere tyske eller skarpere franske Form blevet mødt
med et Magtbud fra oven, hvad der utvivlsomt blot vilde
have fremkaldt en større Agitationsbasis. Men den havde
fået Tid til at sætte sig i sin egentlige, på Forhånd sikrede
konservative Form, og når den ikke greb om sig i sin kon
sekvente, skarpere antikirkelige Form, men tværtimod der
mødtes med Antipati, skyldtes det, at den i denne Skikkel
se i den almene Bevidsthed knyttedes sammen med Struensees Person og protegeredes af ham. Derfor kunde den
kun vække den største Forbitrelse. Den konservative Form
var dens første, og den var på Forhånd sikret. Men alle
rede inden den engelske Deismes og den franske Materia
lismes Skrifter var blevet Allemandseje, var de blevet gen-
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drevet gennem Holbergs common sense Ræsonnementer,
der umiddelbart i deres typisk danske Form blev en let
tilgængelig Åbenbaringsapologi.
Under Guldborg skabtes en konservativ Traditionsvægt,
der var stærk nok til at imødegå den voldsomme senere
Opblussen, som blev en Konsekvens af den franske Revo
lution, men som socialt ingen Jordbund kunde finde i
Danmark. Systemet opløstes her som i Tyskland, da det
havde løbet Linen ud og ikke i nogen Henseende havde
kunnet give et positivt Trosindhold. Indenfor Kirken var
det i Almindelighed blevet en filistrøs-stereotyp Demon
stration af den yndige Harmoni mellem Fornuft og Åben
baring, men dets Hovedprincips tidligere apologetiske
Kraft var som Helhed tabt, og Systemet evnede ikke at
forny sig selv.
Bevægelsens betydeligste Arv, dens enkelte historiske
og filologiske Fremskridt, blev her som i Tyskland gemt
til det tyvende Århundrede. —

BILAG I.
Brev fra Christian Bastholm til Hans Bastholm.
(Originalen i B. A. S.).

> Kjbhvn. 25. Maj 1817.
Min kiære høitelskede Søn! Jeg havde for lang Tid si
den skullet svare paa Din meget kiærlige Skrivelse af 24.
f. M.; men dette Arbeide er nu ikke mer en saa gandske
let Sag for mig, men helst vilde jeg giøre det selv, naar
jeg nogenledes kunde, da Pennen er det eneste Middel til
at communicere hverandr(e) sine Tanker. — Min Hoved
pine vedvarer endnu med Svingel og megen Mattighed,
paa sin bestemte Tid, hver Dag. Det er, i Sandhed, en lang
Taalmodigheds Skolegang, nu paa syvende Maaned. Jeg
har ikke længe brugt nogen Medicin. Lægerne, som synes
ikke at kunde, henvise mig til Naturen; den er og det bed
ste Apothek. Jeg gaar ogsaa ud hver Dag, naar Veiret er
taaleligt, for at nyde den, men endnu har jeg ikke mærket
den mindste Nytte af Kuren. Det er et saa almindeligt Expedient hos Lægerne, naar de blive kiede af deres Patien
ter, at henvise dem til Badet eller til Luften; undertiden
til Graven, og den Kur er den bedste, da man er vis paa, at
blive helbredet uden Frygt for Recidiver. — Imidlertid
formoder jeg, at jeg, om Gud vil, skal kunne krybe denne
Sommer igiennem, men, at jeg skal overleve nogen Vin
ter mere, derom tvivler jeg meget.
En Deel af denne Vinter haver jeg tilbragt med at læse
hvad der er kommet ud over Magnetismen, blandt hvilke
Kluge1) er den vigtigste. Her i Kiøbenhavn disqutere vore
x) Karl Alexander Ferdinand Kluge (1782—1844), Professor
i Berlin i Kirurgi og Fødselshjælp. Det af Bastholm antydede
Skrift er det vidt udbredte: »Versuch einer Darstellung des
28
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Lærde drabeligen over denne Materie. Den henhører tit
Discour du jour. Nogle lee og spotte over den. Det skal
være et Middel til at skjule deres Vankundighed om Da
gen. De Sindige opsætte deres Dom, og, som den navn
kundige Hufeland2), vente paa flere Erfaringer. Jeg, for
min Part, er, af de sikkre Erfaringer, man allerede haver,
fuldelig overbevist om, at der er Sandhed i Sagen, men,
om derfor ingen falske Erfaringer skulde hist og her have
kunnet indsneget sig, derfor tør jeg ikke indestaae. Vist
nok er det, at denne Opdagelse haver noget vidunderligt i
sig, og vil i sin Tid lede til meget vigtige Resultater, hvor
ved baade Physiken og fornemmelig Psychologien vil
lide en Rystelse. Vi haver her tvende uimodsigelige Erfa
ringer, den ene med Frøken von der Maase, den anden
med en Kammerjunker Kofod. Den sidste var lam paa
begge Benene, og gik paa Krykker; Lægerne og Chirurgerne havde gandske forgieves udtømt deres hele Kunst;
ved Magnetismen blev han i omtrent 3 Maaneder gandske
fuldkommen helbredet og sees nu uden Krykker paa Ga
den at gaae saa rask som den, der aldrig havde været syg.
— Det samme gielder om Frøken von der Maase, som
Brandis3) magnetiserede, og som sagde vidunderlige Ting
i hendes magnetiske Søvn4).
animalischen Magnetismus als Heilmittel« (1811, nye Oplag
1815 og 1819).
2) Enten den tidligere omtalte Christoph Wilh. Hufeland
eller hans Broder Friederich Hufeland (1774—1839). De var
begge Læger og interesserede sig begge for Elektricitet og
Magnetisme som Lægemidler.
3) Joachim Dietrich B. (1762—1845), tyskfødt, naturfilosofisk
interesseret Læge, virkede fra 1810 i København som Hofliv
læge.
4) Om Samtidens vidt udbredte Interesse for magnetiske
Helbredelsesfænomener vidner også Münters Brev til Prof.
Heeren (død 1842) i Göttingen: ».... Meine häuslige Lage
ist leider nicht viel gebessert aber doch Etwas. In December
des v. J. war meine Frau beinahe sterbend, mit allen Zeichen
der Auszehrung. Ich nahm meine Zuflucht zum animalischen
Magnetismus zu dem auch Hufeland rieth, überredete die
Ärzte, die anfangs nichts davon wissen wollten: Und ob es
gleich nie zum magnetischen Schlaf kam, ward doch das
täglich 2 mal sich einfindende Fieber gesezt, der intermittie
rende Puls wieder regelmässig, und die erlöschende Lebens
kraft wieder hergestellt. Sie ist jetzt, wenigstens in keiner
nahen Gefahr. Ihre Vernunft ist völlig erwacht. Nur die Sehn-
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Nu tager jeg (for) tredie Gang fat paa dette Arbeide,
og haaber, jeg bliver færdig dermed, inden min Hovedpine
begynder. — Resten, det, Du nu faaer, er ikkun Stumper
af Krimskrams, kastede mellem hinanden — at jeg glæ
der mig, min kiære Søn, over Dine Kræfters Tiltagelse;
sørger over den gode Bude6); ærgrer mig over den skiødesløse Munter6); foragter den lade, uvirksomme Kierulf7);
leer ad den misundelige og forfængelige Fuglsang8); alt
sucht nach dem Tode ist geblieben; doch mit geringerer Hef
tigkeit, und da sie nun anfängt Gefallen am Vorlesen geist
licher Lieder zu finden, als ihre Gedanken wieder auf Gegen
stände, die freilich mit ihrer Melancholie verwandt sind, aber
doch ausser ihr liegen, richten kann, auch wieder Sinn für
religiöses Gefühl bekommt, so hoffe ich von neuem. Immer
aber liegt sie noch im Bette, will nicht aufstehen — nicht
essen — wohl aber trinken; (und wir sorgen dafür dass ihr
Getränk sehr nahrhaft ist)............ Ein merkwürdiger Umstand
in der Krankheitsgeschichte ist der: dass ich meine Frau mit
einem magnetiseerten Loorbeerbaum in Verbindung setzte.
Dieser war sehr belaubt u. gesund; ward auch fleissig, selbst
mit magnetisiertem Wasser gegossen: hatte aber keine Sonne
und die Luft eines Krankenzimmers. Nun hat dieser Baum
die Auszehrung. Bei weitem die meisten Blätter sind ver
trocknet, und kaum wird er durch Sonne, Luft u. Beschnei
den zu retten seyn«. — (Brev af 8. Aug. 1812, U. G.).
6) Den 5. Marts 1817 faldt Pastor Bude, der var på Besøg
i Slagelse, på Gaden og fik sit Lår af Led. Hans Lidelser var
store (Hans Bastholms Annal 1817, 81). Hans B. karakteriserer
Bude (stds. 83) som ikke værende noget tænkende Hoved, han
besidder hverken Lærdom eller udbredt Livserfaring, men
han er en god og ædel Mand, af et tungsindigt Gemyt (Robert
Budde, 1769—1840, var fra 1814 Præst i Rørby).
6) Formodentlig drejer det sig om B.s gentagne Henstil
linger til Münter om Kirkens Reparation, som denne lod ube
svaret. Kirkens Reparation påbegyndtes endelig 20. Juli 1817
(stds. 86).
7) Rasmus Kierulf blev ved Bastholms Udnævnelse til
Sognepræst hans Efterfølger som resid. Kapellan v. Mikkels
Kirke og Sognepr. i Heininge. I Begyndelsen af 1818 forflytte
des han til Frederiks Hospital, og hans Efterfølger blev 15.
Juni s. A. Peter Uldahl Andreas Riis.
•) Niels Studsgård Fuglsang havde virket i Indien som
Præst v. Zions Menighed i Trankebar. Fra 1800—17. Febr.
1804, da han udnævntes til Sognepræst v. Mikkels Kirke i St.
for Dr. theol. Fr. Plum, der blev Stiftsprovst og Sognepræst
v. Frue Kirke, havde han været på Vartpenge (400 Rdlr. år
lig). Han var en god Kender af den ældre tamulske Literatur
og havde samlet Skrifter for det kgl. Bibliotek. Han skildres
af Hans B. som en umådelig Egoist. Han har, skriver han,
en umådelig Æressyge, som skader hans Moralitet, og han er
28*
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dette behøver jeg ikke at sige Dig. — Du haver vel læst
Beretningerne om Bibelselskabet; det gaaer frem med enthusiastisk Heftighed. Noget godt vil det dog stifte; men
hvad? hvor meget? hvor længe? det vil Tiden lære. Jeg
havde andre Ideer om Biblens Udarbeidelse for Almuen
— (Papiret makuleret) — maaske Udførelsen ikke havde
været mueligt, hvor saa mange Arbeider skulde forenede
(?). — Planen til Reformationsfesten haver Du læst. Da
Kongen paa den Tid vil lægge Grundstenen til Frue-Kirke,
arbeides nu med fordobbelte Kræfter paa at faae den un
der Tag. Denne Kirke bliver saa stor i alle Retninger, at
Sal: Bast9) maa opvækkes fra de døde for at fylde den med
sin Stemme. — Man siger, at der forrige Aar er bleven
betalt 4 >2 Million Sølv paa den udenlandske Gieid; dette
og det meget Sølv, der er kommet ind fra Udlandet for
Korn og Fedevarer er maaske Aarsagen, at vor Kours bedres. — Man siger, at Grev Godsche Moltke skal have stiftet
et Legat til Understøttelse for kongelige Embedsmænds
efterladte Døtre, og Runde Taarn haver han lovet en Ca
pital til at forøge Bibliotheket10). — Nu ikkun mange kier
lige Hilsener til Dig og Din gode Kone fra alle mine og
mig selv,
Din Dig høitelskende Fader
G. Bastholm.«

svag på Evne til at gøre noget for at tilfredsstille den. Han
fortæller, at han »efter Sædvane« havde »dygtige Stridigheder
med Pastor Fuglsang, i hvormeget jeg end søgte at undgaa
dem, da hans Misundelse, Hovmod og Selvtillid virkelig gør
ham ganske utaalelig« (Annaler 1817, 89).
9) Povel Danckel Bast (død 1803) var 25. April 1788 blevet
udnævnt til Stiftsprovst og Sognepræst v. Frue Kirke (Sæll.
Reg. 1788, 344 R. A.). Jvf. Fallesens teol. Månedsskrift 1803.
II, 468 f.

10) o: Universitetsbiblioteket.
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BILAG II.
Tyske Anmeldelser af oversatte Bastholm9ske
Skrifter.
Lobrede auf den Messias.
1772. A. d. B. Bind 19, 1773, 210.

»Unter verschiedenen richtigen, gegründeten, pertinen
ten wenn gleich bekannten, und gut ausgedrückten Be
merkungen, das Leben, die Lehre und Lehrart Jesu be
treffend, enthält diese Lobrede auch manch gewagtes und
spielendes, viel unnützes und zum Zweck gar nicht gehö
riges (hauptsächlich in den untergestreuten weitläufigen
Anmerkungen), und verschiedenes allzu poetisch und
schwülstig, überhaupt minder gut, gesagtes«.

Schrift- und vernunftmäs
sige Erklärung über die Auf
erstehung der Todten. 1774.
A. d. B. Bind 27, 1775, 118.

»Eine kurze aber gute Abhandlung«. Om hans Distink
tion mellem det grove, ydre Legeme, der er Tilintetgørel
sens Magt underkastet, og det egentlige, åndelige Legeme
siges: »Diese Vorstellung hat nichts der Rechtgläubigkeit
nachtheiliges, und hebt viele Einwürfe der Ungläubigen.
Die Schrift verdient ganz gelesen zu werden«.

Geistliche Redekunst. 1780.
A. d. B. Bind 47, 1781, 79.

»Wir können zwar dem Verfasser nicht darin beypflichten, wenn er den Regeln der Kunst vor guten Mu
stern zu viel einräumt, aber dennoch können wir dies
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Buch jungen Leuten empfehlen, um, wo nicht mehr, doch
wenigstens Vorsichtigkeit bey ihren Ausarbeitungen dar
aus zu lernen. Hätte der V. mehrere zweckmässige Beyspiele seinen zu weitläufigen Regeln hinzugefügt, und
wäre er in der Wahl der empfehlenen Beyspiele vorsich
tiger hin und wieder zu Werke gegangen, so würde sein
Werk dadurch sehr gewonnen haben. Die angehängte
Rede Saurins ist über Sprüchw. 16, 32. Rec. kann in der
selben das so sehr gepriesene Fürtreffliche nicht finden,
er hält sie vielmehr für kalt und schmacklos weitläufig.
Allerdings hätte der V. wohl ein bessres Muster wählen
und auch vielleicht finden können, welches die Anwen
dung seiner gegebnen Regeln mehr verdient hätte«.

Die natürliche Religion,
wie solche in den Schriften
der
heidnischen
Philoso
phen gefunden wird. 1785. A.d.
B. Bind 62, 1785, 116.

»...... Mehr ächte Philologie, mehr ächte Philosophie,
mehr vertraute Lektüre der Philosophen, die er beurteilen
will, möchte oft ein ganz anderes Urtheil zuwege gebracht
haben ...... Wozu dies Buch eigentlich übersetzt worden
ist, kan Recens. nicht errathen. Der Vorzug der christl. Re
ligion kann auf eine bessere Weise bewiesen werden, als
wenn man die heidnischen Philosophen heruntersetzt,
ohne sie nicht recht zu verstehen«.
Samme recenseret i G. g. A. 1785,
1271.

Hans Belæsthed anerkendes, men der ankes over, at
han citerer ægte og interpolerede Steder i Flæng og ikke
ved sin Gengivelse af Filosoffernes Tanker går frem i
kronologisk Orden.

Tyske Anmeldelser.

439

Versuch einer verbesser
ten Einrichtung des öffent
lichen Gottesdienst. 1785. A. d.
B. Bind 65, 1785, 351.

Rec. gav Forf. Ret i, at den hebraiske Velsignelsesfor
mular var uklar og derfor ubrugbar. Bastholms »sunde og
gode Forslag« anerkendes som meget brugbare, om end
brudstykkeagtige Forslag.

Geschichte der Juden. 1786.
G. g. A. 1786, 1268.

Fremstillingen karakteriseres som »Erläuterung der
historischen Bücher d. A. T.« »Aber festen historischen
und exegetischen Grundsätzen scheint der V. nicht gefolgt
zu seyn«. »Der dritte Band ...... ist fast der interessanteste
Theil des Werks. Die Erzählung lässt sich im Ganzen
recht gut lesen und ist druch Vergleichung ähnlicher Ge
schichten, durch eingestreute Reflexionen und Bemerkun
gen aus neuern Reisebeschreibungen unterhaltend ge
macht, obgleich zuweilen zumal in den ersten Büchern,
etwas wortreich und weitschweifig«. I hans afsluttende
Udvikling om Jødefolkets Kår i Nutid og Fremtid erklæ
rer Rec. sig uenig med ham.

Predigten über die Sonnund Festtäglichen Evange
lien. 1787. I—II, G. g. A. 1787, 1054.

»...... Viele davon bleiben nicht blos beym Allgemei
nen und Entfernten stehen, sondern gehen ins Leben der
Menschen und die genauere Entwickelung des Christen
thums ein. Noch grösser würde indessen der Nutzen die
ser Vorträge seyn, wenn die Themata schicklicher gewählt,
die Schrift richtiger ausgelegt, mehr Ordnung und Leich
tigkeit im Plan, mehr Würde und Bestimmtheit im Aus
druck, und weniger Reichthum in Worten und Wendun-
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gen wäre........ Bey allem dem ist in diesen Reden so viel
Gutes gesagt, dass es überaus gut um die Welt stehen
müsste, wenn nur die Hälfte davon ausgeübt würde«.

Auserlesene Stücke aus
dem Alten Test. 1794.
A. d. B.
Bind 18, 331.

Udvalget fandt almindelig Anerkendelse. »Die Einrich
tung dieses Auszugs ist sehr zweckmässig, und mit vieler
Ueberlegung gemacht«.

BILAG III.

Bastholms Ekspeditioner med Kancelliet.

Nedenstående er en tabellarisk Oversigt over Bastholms
Ekspeditioner på Grundlag af Kancelliets Brevbøger (R.
A.). Som oftest er det kun Småting, det drejer sig om;
hvor det er udførlige Forhandlinger, der føres, har jeg re
fereret disse.
1777. Kskriv. 1. Nov., Nr. 1670. (Citadellet skal fremdeles
have sin egen Præst, men han skal ikke nyde de
100 Rdlr. af Marketenderens Husleje, som Præsten
ti dl. havde).
1778. Kskriv. 4. April, Nr. 529. (Bastholms Udnævn, til
dansk Hofprædikant i Qvist’s Sted; han skal straks
tiltræde og have Kaldsbrev gratis).
1778. Kskriv. 24. Juni, Nr. 979. (Den nye Salmebog skal
efter Kabinetsordre af 23. Juni indføres i Fredens
borg Slotskirke ved den Gudstjeneste, som holdes
for Hoffet 5. Juli eller 3. Søndag efter Trin., lige
som også i Frederiksborg Slotskirke både for Hof
fet og Byen følgende Søndag. Fra 1. Oktober bruges
den alene ved alle Slotsmenigheder).
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1779. Kskriv. 13. Marts, Nr. 448. (Meddelelse om resid.
Kap. v. Fredensborg Slot, i Asminderød og Grøn
holt, Henrich Ussings Udnævnelse til resid. Kap. i
Ringsted og Benløse).
1779. Kskriv. 5. Juni, Nr. 955. (Meddelelse om Inddragel
se af Embedsmændenes Deputater).
1780. Kskriv. 31. Oktober, Nr. 1708. (En Jødes Forvisning
i Anledning af uretmæssig Opførsel. Skriv, til Politi
mesteren, Brevbogen Nr. 1664).
1781. Kskriv. 26. Januar, Nr. 123. (Takkebøn 28. Januar
i Anledning af vore vestindiske Øer er blevet skånet
under en Orkan).
1781. Kskriv. 10. Febr., Nr. 226. (Da Boghandler Proft
skal foranstalte et nyt Oplag af den slesvig-holst.
Salmebog, skal Bastholm adspørges, om denne Sal
mebog kan tænkes at være brugbar i Helsingørs
tyske Menighed).
1781. Kskriv. 24. November, Nr. 1941. (Sognepræsten v.
den tyske Menighed i Helsingør Hr. Biørnsen, har
ansøgt om en nøjere Bestemmelse og Udvidelse af
Grænserne for den danske og tyske Menighed. Stift
amtmand Brockenihuus’ og Biskop Harboes Erklæ
ringer er blevet indhentet; Basbholms Mening skal
høres1)).
1782. Kskriv. 23. Februar, Nr. 320. (Kancelliet ønsker påny
Erklæring om Grænserne mellem den danske og
tyske Menighed i Helsingør).
1782. Kskriv. 23. Marts, Nr. 483. (Da der ikke kunde op
nås Enighed, foreslår Kancelliet et Møde mellem
Stiftamtmanden, Bispen og Bastholm).
1782. Kskriv. 27. Juli, Nr. 1205. (Der ønskes en Erklæring
på Grundlag af Provst Reiersens Betænkning om
en bestemt Fordeling af Embedsforretningerne melA) Da B. blev udnævnt til Helsingør, havde der netop været
Kontroverser mellem den danske og tyske Menigheds Præst,
idet Grænserne for deres Virksomhed ikke lå fast, og Ind
tægterne således kunde gå ned, hvis den ene Præst greb ind
og tog kirk. Forretninger, som den anden mente sig enebe
rettiget til at udføre. Striden blev kun foreløbig afgjort ved
K.skriv. 9. August 1777 (Brevbog Nr. 1237) og K.skriv. 6. Sep
tember s. A. (Nr. 1394).
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lem Kapellanen i Hillerød—Herløv, Platou, og
Sognepræsten sammesteds).
Kskriv. 31. August, Nr. 1399. (Kane. tilsender Bast
holm en Genpart af Bestemmelsen om Forh. mel
lem den danske og tyske Menighed).
Kskriv. 29. Oktober, Nr. 1706. (I Anledning af Char
lotte Amalies Død skal, »saalænge det høye Lig staar
paa Lit de parade«, Klokkerne ringe i Frederiks
borg Slotskirke og Helsingørs tyske Kirke 12—1).
Kskriv. 28. Maj, Nr. 823. (Skriv, angående Exorcismens Afskaffelse).
Kskriv. 22. November, Nr. 1821. (Bastholms Betænk
ning ang. Reglementet mellem Sognepræsten og
den resid. Kapeil. i Frederiksborg).
Kskriv. 28. Februar, Nr. 335. (Meddelelse om For
andring i Reglementet for den danske og tyske Me
nighed i Helsingør).
Kskriv. 6. November, Nr. 1859). Skrivelse i Anl. af
Provst Reiersens Forespørgsel om Forståelsen af et
Punkt i Reglementet om Embedsforretninger mel
lem Sognepræsten og den resid. Kap.).
Kskriv. 27. August, Nr. 1667. (Bastholm skal gøre
Rede for Slotspræst i Frederiksborg, Kiærs Ind
tægter i Anl. af en Ansøgn. fra denne til Rente
kammeret om at beholde de samme Deputater af
Hø, Havre, Brænde m. ro., som Formanden oppe
bar).
Kskriv. 11. Marts, Nr. 396. (Hospitalforvalter Olrich
i Helsingør får Tilladelse til at anbringe fire Fag
Vinduer i 2. Etage på den Del af Hospitalets Mur,
som vender ud til Pastor Bjørnsens Gård, trods
Præstens Modstand).
Kskriv. 20. Maj, Nr. 893. (Bastholms Erklæring ind
hentes i Anl. af Istandsættelsen af Præsteboligen
v. Slotskirken i Frederiksborg).
Kskriv. 24. Juni, Nr. 1132. (Slotspræsten i Helsingør,
Pastor Bjørnsen, har ansøgt om Godtgørelse for den
Formindskelse i hans Indtægter, der er forårsaget
ved, at der for Geværfabrikken Hammer Møllens
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tyske Arbejdere er bygget et Kapel2), så de ikke
mere søger den tyske Kirke. Det bestemtes, at han
ingen Refusion skulde have, men de grevelige
Schimmelmanns-Fideicommis Arvinger var villige
til at yde B. 50 Rdlr. årlig, sålænge han levede, når
dette blev betragtet som en frivillig Gave og ikke
som Pligt. Dette formenes at være en rigelig Erstat
ning3). Bastholm skal give ham Meddelelse herom;.
Kskriv. 6. Januar, Nr. 35. (Bekræftelse af Sogne
præst Palludans Ret til at beholde Pinseofferet efter
Kapellanens Bortrejse).
Kskriv. 12. Maj, Nr. 968. (Videresendelse af en
Skrivelse til Pastor Rehling i Frederiksborg).
Kskriv. 1. September, Nr. 1758. (Angående Præste
gårdens Istandsættelse i Frederiksborg).
Kskriv. 22. Marts, Nr. 601. (Angående en tungnem
Drengs Antagelse til Konfirmation).
Kskriv. 10. Maj, Nr. 967. (Forslag til Fordeling af
Ungdommen til Katekisation i Fredensborg og As
minderød).
Kskriv. 19. Juli, Nr. 1510. (Bastholm skal visitere i
Fredensborg Slotskirke).
Kskriv. 26. Juli, Nr. 1558. (Angående en Ansøgning
fra Klokker Ben tzen i Helsingør).
Kskriv. 6. September, Nr. 1932. (Bekræftelse af Nr.
1510).
Kskriv. 4. Oktober, Nr. 2285. (Bastholms Betænk
ning skal indhentes, da de fastsatte Grænser for de
kirk. Forretningers Fordeling i Helsingør ikke er
overholdt).
Kskriv. 8. November, Nr. 2665. (Kanc.s Resolution i
ovennævnte Sag tilstilles Bastholm).

2) Efter kgl. Bevilling af 5. Oktober 1770. Dette Schimmelmannske Kapel på Hammer Møllen blev af Balle indviet 5.
Nov. 1786. Balles Tale ved denne Lejlighed findes som den
første Tale i hans Pastoralteologi (1790).
8) Dette var et meget generøst Tilbud, da de tyske Ar
bejdere ikke engang hørte til hans Sogn, men til Tikøb. Ved
kgl. Reskript af 4. Dec. 1733 fik de Tilladelse til at søge den
tyske Kirke i Helsingør.
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1789. Kskriv. 31. Januar, Nr. 340. (Kane. ønsker Med
delelse om de kgl. Betjentes Indskud i Enkekassen).
1789. Kskriv. 16. Maj, Nr. 1652. (Erklæring ang. Tvisten
mellem den danske og tyske Præst i Helsingør).
1789. Kskriv. 17. Juli, Nr. 2492. (Da Bastholm i en Skriv,
af 24. Maj s. A. har ansøgt Kongen om, at hans Søn
må indstille sig til teol. Eksamen uden forud aflagt
hebraisk Prøve, anmoder Kane. Rektor og Profes
sorerne om en Erklæring. Denne Anmodning frug
tede ikke, og Kancelliet fordrede påny en Erklæring.
Skriv, af 17. Juli 1790)4).
1789. Kskriv. 10. Oktober, Nr. 3383. (Meddelelse om San
dals Udnævn. 9. Oktober i Wøldikes Sted som Slots
præst på Kronborg og Prædikant v. den tyske Me
nighed i Helsingør).
1789. Kskriv. 17. Oktober, Nr. 3481. (Bastholm skal afgive
Betænkning om Forh. mellem den danske og tyske
Præst i Kbhvn. på Grundlag af Stiftamtmand Haxt
hausens Forslag).
1789. Kskriv. 19. December, Nr. 4193. (Bastholm skal af
give Erklæring om, hvorvidt Mandskabet på Vagt
skibet tilhører den danske eller tyske Kirke).
1790. Kskriv. 6. Marts, Nr. 802. (Hører i Fredericia Knud
Jørgensen 5. Marts udnævnt til Kapellan v. Slots
menigheden i Helsingør).
1790. Kskriv. 10. April, Nr. 1266. (Reglement for Græn
serne mellem den danske og tyske Menighed tilstil
les Bastholm).
1790. Kskriv. 17. Juli, Nr. 2477. (Ang. Frederiksborg Sko
les Reparation).
1790. Kskriv. 28. August, Nr. 2933. (Konsistorium mente
ikke at kunne bevillige Bastholms Ansøgning af
*) Efter Forordningen af 11. Maj 1775 skulde der ikke
kræves Hebraisk til første Eksamen af den, der ikke senere
vilde studere Teologi, og da Sønnens Udtale var læspende,
mente Faderen ikke, han var skikket til Prædikestolen og
lod ham fritages for Hebraisk. Hans vanskelige Udtale for
tog sig imidlertid, og han studerede Teologi; men stod nu
uden den hebr. Prøve, som krævedes aflagt før den teol.
Eksamen. Faderen gjorde i sin Ansøgning opmærksom på,
at Sønnen opgav den hebraiske Bibel og således viste langt
større Prøver på sin Indsigt i Hebraisk end den, der fordre
des til Artium, hvor kun Genesis opgaves.
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24. Maj 1789, og Indstillingen til Kancelliet (20. Juli),
som Kongen: bevilligede, lød på, at Sønnen først
måtte indstilles til teol. Éksamen, når han havde
underkastet sig Prøven i Hebraisk).
Kskriv. 8. Januar, Nr. 41. (Angående gratis Græs
ning for Degnens 3 Køer i Hirschholm).
Kskriv. 29. Januar, Nr. 291. (Meddelelse om Ud
nævnelse af Provst Jensen 28. Januar til Slotspræst
på F.borg og Spr. for Hillerød-Herløv).
Kskriv. 7. Maj, Nr. 1494. (Ang. en Ansøgning fra
Degnen i Hirschholm om at blive Kantor).
Kskriv. 25. Juni, Nr. 2093. (En Anmodning, som og
så gik til Danmark—Norges Biskopper om at ind
sende nogle af de kyndige Provsters eller Præsters
samt deres egne Betænkninger m. H. t. Kirkeskikkenes Forbedring).
Kskriv. 29. Oktober, Nr. 3753. (Angående Rektor
Bentzens Klage over Prof. Bugges Eksamination ved
Artium, som dog afvises).
Kskriv. 25. Februar, Nr. 708. (Pastor Schebye har
klaget over, at Pastor Sandal har grebet ind i den
danske Kirkes Rettigheder. Efter Balles og Bast
holms Indstilling 31. Marts afvises Klagen).
Kskriv. 24. Marts, Nr. 1113. (Angående en Degne
vakance).
Kskriv. 31. Marts, Nr. 1216. (Lærebogen skal ind
føres til Mikkelsdag 1794).
Kskriv. 28. April, Nr. 1652. (Kancelliet bifalder
Bastholms Indstilling Nr. 1792).
Kskriv. 28. April, Nr. 1653. (I Vakancen (Nr. 1792)
indsættes en Substitut).
Kskriv. 7. Juli, Nr. 2714. (Bastholm skal afgive Er
klæring i Anl. af en Ansøgning fra Pastor Platous
Enke om at få 30 Rdlr. Pension).
Kskriv. 12. Januar, Nr. 134. (Ang. Indskud i Enke
kassen).
Kskriv. 9. Februar, Nr. 516. (I Anl. af en Ansøgn.
fra en Degneenke i Karlebo om at beholde Kaldets
Indkomster i Vakancen).
Kskriv. 2. Marts, Nr. 812. (Ang. en Udbetaling for
afgiven Jord).
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1793. Kskriv. 9. Marts, Nr. 922. (I Anl. af Provst Jensens
Henvendelse om Betalingen for Præstegården i Fre
deriksborg).
1793. Kskriv. 23. Marts, Nr. 1135. (Meddelelse om Ghristianis Udnævnelse til Hofprædikant 22. Marts).
1793. Kskriv. 10. August, Nr. 3378. (Meddelelse om Hører
v. Frederiksborg, Volgards Udnævn, til resid. Kap.
på Føhr 9. August).
1793. Kskriv. 7. September, Nr. 3827. (Ang. Skoleholder
Holstebroes Forflyttelse).
1793. Kskriv. 7. September, Nr. 3885. (Kane. forespørger
B., der var til Stede ved Underskriv, af Kammer
herre Linstows Testamente, om afdøde var ved sin
fulde Fornuft).
1793. Kskriv. 28. September, Nr. 4162. (Ang. Skoleholder
Holstebroes Tiltrædelse).
1793. Kskriv. 12. Oktober, Nr. 4412. (Skriv, i Anl. af Bast
holms Forslag om Nedlæggelse af det resid. Kap. v.
den tyske Kirke i Helsingør).
1793. Kskriv. 19. Oktober, Nr. 4540. (Hører i Frederiks
borg Rasbech er 18. Oktober udnævnt til Sognepr.
til Helligsø og Giettrup).
1794. Kskriv. 11. Januar, Nr. 167. (Ang. Salg af Karlebo
Degnebolig).
1794. Kskriv. 18. Januar, Nr. 272. (Betænkning ang. Ren
terne af en Kapital, der var henlagt til Løn for en
ekstra Skoleholder på Krogerups Gods).
1794. Kskriv. 18. Januar, Nr. 273. (Ang. et Tillæg til
Rasbech til Rejseudgifter).
1794. Kskriv. 22. Februar, Nr. 828. (Ang. Salg af Karlebo
Degnebolig).
1794. Kskriv. 29. Marts, Nr. 1361. (Ang. en Ansøgning
fra Kn. Jørgensen v. Set. Olai i Helsingør om Nå
densårets Forlængelse).
1794. Kskriv. 3. Maj, Nr. 2026. (Hører i Helsingør, Gruner,
er 2. Maj udnævnt til res. Kap. v. Slotsmenigheden
i Helsingør).
1794. Kskriv. 24. Juni, Nr. 2889. (Direktørerne for Frede
riksborg Skoles Midler, Grev Levetzau og Bastholm,
får Lov at optage et Lån på 300 Rdlr.).
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1794. Kskriv. 9. August, Nr. 3672. (Nærmer© Fastsætt. af
Grænserne mellem den danske og tyske Menighed
i Helsingør).
1794. Kskriv. 29. November, Nr. 5416. (En Godtgørelse for
Aftenlæsninger for Skoleholder Biørn i Grønholt).
1794. Kskriv. 29. November, Nr. 5464. (Daglig Ringning
12—1 med Kirkeklokkerne i 14 Dage i Anl. af Prin
sesse Sofie Frederikkes Død).
1794. Kskriv. 13. December, Nr. 5695. (Forlængelse af
ovennævnte Befaling, indtil det høje Lig er bisat).
1795. Kskriv. 2. Maj, Nr. 1914. (Ang. Reparation af Slots
præstens Bolig i Frederiksborg).
1795. Kskriv. 3. Oktober, Nr. 4565. (Slotskantor Wittendorf skal betale Degnen i Asminderød 5 Rdlr. årlig).
1795. Kskriv. 14. November, Nr. 5327. (Ang. Vedligehol
delsen af Præsteboligen i Frederiksborg).
1796. Ingen Ekspeditioner.
1797. Kskriv. 15. April, Nr. 1398. (I Anl. af Spørgsmålet
om, hvilken Kirke de syge, som bringes i Land i
Helsingør, og dør der, tilhører).
1797. Kskriv. 21. Oktober, Nr. 4911. (Klage fra Kantoren
og Klokkeren i Helsingør over, at Præsten v. den
danske Kirke, Provst Schrøder, har overtrådt Regle
mentet for Embedshandl. og derved forringet deres
Indtægter).
1798. Kskriv. 17. Februar, Nr. 754. (I Anl. af et Bryllup
i Helsingør forespørges Bastholm om Parret hører
til den danske eller tyske Kirke).
1798. Kskriv. 17. Marts, Nr. 1275. (Meddelelse om Slots
præst Kofoeds Udnævnelse 16. Marts til Spr. ved
Helligånds Kirke).
1798. Kskriv. 3. November, Nr. 5056. (Ang. et Tillæg på
100 Rdlr. til Kantoren v. Slotskirken i Kbhvn).
1798. Kskriv. 1. December, Nr. 5498. (Seminarist Wisbye
får Løfte om Kantorembedet v. Mariæ Kirke i Hel
singør).
1799. Kskriv. 6. Juli, Nr. 3156. (Ghr. Holm får Konfirma
tion på Organistembedet i Helsingør).
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S. 19, L. 11 f. o., Fremstilingens, læs Fremstillingens.
S. 21, L. 4 f. n., ofte, læs oftest.
S. 22, Note 4, L. 1, achzehnten, læs achtzehnten.
S. 23, L. 14 f. n., Oplysnng, læs Oplysning.
S. 24, L. 7 f. n., apologtisk, læs apologetisk.
S. 31, L. 10 f. n., Overskriften S. 31 og S. 32 og sidst
nævnte Side, L. 19 f. o., Tindale, læs Tindal.
S. 68, Overskriften, læs Wolfenbiittlerfragmenteme.
S. 73, Note 90, sidste Linie, Eein, læs Ein.
S. 179, L. 6 f. n., Forkyndelse, læs Fornyelse.
S. 377, L. 12 f. n., 1798) det betydeligste, læs 1798), men det
betydeligste.
S. 400, Note 45, næstsidste Linie, B. B., læs U. B.
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