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Forord.

Hvad jeg i Koids sidste Leveaar optegnede 
efter hans Taler og derefter lod aftrykke i „Fylla“, 
med samt, hvad jeg i samme Ugeblad kort efter 
hans Bortgang meddelte, er det først og fremmest 
her meddeles samlet, og det er ikke sket uden 
Kald; thi dels blev jeg allerede den Gang opfor
dret til at lade det komme samlet i en Bog, og 
dels er der senere bleven gjort en Brug deraf, 
som jeg ikke kan billige, ved nemlig at rive Sæt
ninger ud af mine Optegnelser efter Koids Fore
drag for derefter at bygge en Dom paa saadanne 
Sætninger, løsrevne fra deres Sammenhæng, hvilket 
jo let kan ske, naar det findes spredt i forskjel- 
lige Numre af et Ugeblad, men lettere undgaas, 
naar det hele findes samlet i en Bog. Jeg skal 
hertil blot føje, at det var med Koids fulde Sam
tykke, at jeg foretog disse Optegnelser og lod 
dem komme i „Fylla“. Det meste kom da ogsaa 
frem, mens han levede, og jeg mindes ikke, at 
han havde noget væsentligt, eller i det hele taget 



noget at indvende mod mine Optegnelser. Op
tegnelserne efter Talerne ved Koids Jordefærd, 
saaledes som jeg ogsaa lod dem komme frem i 
„Fylla", har jeg ligeledes medtaget. Ved at sam
menligne dem med Talernes egne Optegnelser, kan 
det skjønnes, hvilket Værd der vil kunne tillægges 
baade disse mine Optegnelser, og vel ogsaa dem 
efter Koids Taler.

Det har været mit Stræb at følge Sandheden, 
men ogsaa at være Sandheden tro i Kjærlighed, 
og jeg beder nu Nordens Folk i Almindelighed 
og Koids Venner i Særdeleshed, at sé paa dette 
Billede af Samlivet med Kold i Kjærlighed.

Odense, Joh. Evalds Aarsdag, 18de November 
1883.

Morten Eskesen.



I.
Koids Eftermæle.

Af Børn man ikke kræve kan 
paa Hjemmets Barneskamle 
det samme som af moden Mand 
end mindre som af gamle.

Det gjælder om at være sand
— forinden som foruden — 
thi Ord er Ord som Mand er Mand, 
slet intet Løgneguden.

Men skal vi ikke skeje ud 
fra Ordets Folkestævne,
I Frihed vi med Sandheds Gud 
maa stævne efter Evne.

Da vidner Dyden i vor Daad 
og Daaden i vor Tale,
at Sandheds Gud har gode Baad 
paa Bjærge og i Dale.
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Saa Ordet gik med Kristen Kold 
og er hans Eftermæle 
i Kampens Tid mod List og Vold, 
som krænker Barnesjæle.

Hvor Ordet har sin rette Klang 
med Dyd af Aand og Hjærte 
der Visdom gaar sin gode Gang, 
og hun er Livets Kjærte.

Der Daaden har sit rette Væld
i Himlen og paa Jorden, 
der Folket har sit sande Held 
og spænder Styrkegjorden.

II.
Snedsted og Janderup.

Hvad Kold selv paa Vennemødet i Kjøben- 
havn, September 1866, meddelte om sit Liv og 
om, hvorledes han blev Folkeoplyser, blev med 
det samme Gjenstand for Optegnelse, og den af 
Kold selv eftersete Optegnelse meddelt i den lille 
Bog, Kristian Køster kort efter udgav om det 
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nævnte Vennemøde, og siden er den mangfoldige 
Gange bleven optrykt baade i Bøger og Blade. — 
Meget er der siden den Tid baade sagt og skrevet 
om Kold, og det er ikke saa underligt; thi han var 
en mærkelig Mand, og det hvad enten man saa 
ham fra Lyssiden eller fra Skyggesiden. Over
drivelser har det selvfølgelig heller ikke skortet 
paa baade fra den ene og den anden Side. Kold 
sagde selv en Gang hjemme paa sin Skole i Dalby: 
„Folk kan nu en Gang ikke gaa lige frem. Det 
slingrer gjærne til en af Siderne ligesom hos en 
drukken Mand, eller ligesom man gik med en 
Kugle i Hovedet. Naar der saa er gaaet saa langt, 
som muligt, til den ene Yderlighed, bliver der 
gjærne en eller anden, som skal give en saadan 
Ørefigen, at Farten drives over i den modsatte 
Yderlighed. Der kan man imidlertid heller ikke 
holde sig, atter drives der til hin Side, og saaledes 
kommer man imellem i Slingringen mellem Yder
lighederne ind paa Sandhedens gyldne Middelvej. 
.Teg har nu, sagde han, videre faaet det Kald, at 
give Folk et godt Ørefigen til at drives bort fra 
en vis Yderlighed; men saa drives der selvfølgelig 
over i den modsatte!“

Dette var Koids Skjemt, men den Mand 
skjemtede ikke, uden at der var Alvor paa Bunden 
afSkjemten. Mere end en Gang sagde han ogsaa: 
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„Det støder Folk, at jeg taler saa meget om mig 
selv og om, hvad jeg kan; men det er jeg nødt 
til, for ellers bliver jeg rost af Folk, som kun 
ved ringe Rede paa, hvad jeg duer til. Deraf 
kommer den Selvros, som Folk finder saa stødende; 
jeg roser mig selv for at slippe for andres Ros!“ 

Det var imidlertid ikke blot Rosen, Folk 
ruttede med. Han saa jo nok, at han af mange 
blev vejet og funden for let. „Ja, ja,“ Bagde han 
saa, naar der var Tale derom, „bi bare til jeg 
er død. saa skal I se, hvilken rar en jeg bliver“. 
Saa siger de allesammen: -Den rare Kold, den 
gode Kold4“

„Balder den gode, han er sød, 
salig at prise, for han er død.“

„Naar vi rose Kold, rose vi Vorherre!“ sagde 
Ludvig Helveg ved Koids Kiste. Men naar Kold 
selv roste sit Værk, fik vi sædvanlig Indtrykket 
af, at det var med den stiltiende Forudsætning, 
at Rosen tilhører kun Gud, hvis Kraft fuldkommes 
i den menneskelige Skrøbelighed. „Tal Du til 
os“, sagde Israels Børn til Moses, saa skal vi nok 
rette os efter det; men lad Herren ikke tale mere 
til os, det kan vi ikke holde ud, vi dø!“ De 
kunde ikke udholde at høre Guds nøgne Røst: 
men vi kan være vis paa, der var ogsaa Kraft i 
det, naar Herren talede til dem ved Moses. Og
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vist er det, der var igsaa Kraft i Koids Tale. 
Det var et Ord der var Drift i.

Nu er det over en Menneskealder siden jeg 
saa det første Glimt af Kold. Min Sjæl havde 
just den Gang været i en meget stærk Gjæring 
ved Overgangen fra Slyngelsaarene til de egentlige 
Ungdomsaar, og jeg skulde snart paa Mors gjæste 
den Kreds, hvor han en halv Snes Aar tidligere 
havde været Ordfører. Det var dengang han 1847 
var kommen hjem fra Smyrna og var kommen 
ud til Lærerskolen i Snedsted, hvor han var en 
saare velkommen Gjæst hos Forstanderen, Ludvig 
Christian Müller. Jeg saa en Dag Kold og 
Miiller gaa sammen ude i Haven og saa, at de 
var inde i en dyb Samtale. Kold lagde ikke 
Mærke til mig, og jeg fik heller ikke taget Kjende 
paa lians Skikkelse; thi da vi 2 Aar senere mødtes 
anden Gang, var det os begge, som om vi aldrig 
havde set hinanden før. Men det var næppe 
første Gang, Kold og Müller taledes ved; de 
kjendte nok hinanden fra tidligere Dage, da Kold 
var Huslærer hos Knudsen i Forballum, og Müller 
var Præst i Ribe. De havde imidlertid oplevet 
meget, siden sidst de saas, Kold havde været paa 
den lange Rejse, og Müller havde snart i al den 
Tid, da den stod paa, forestaaet Lærerskolen i 
Snedsted, hvor Kold havde været vel kjendt i tid
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ligere Dage. Her var det, han havde gaaet i 
Lære og havde fundet sig opbygget i Bedetimerne 
hos Algrén. Her gik alt nu, saa vidt muligt, i 
de samme Spor, som det nu gaar paa vore bedste 
Højskoler. En fælles Ven af Kold og Ludvig 
Müller, nuværende Præst i Lejrskov, JensLassen 
Knudsen, saa jeg ogsaa et Glimt af, men dog 
næppe ved samme Lejlighed.

Kold var den Gang 31 og Ludvig Müller 
41 Aar, og de var begge lysvaagne med i Tidens 
bedste aandelige Rørelser baade paa kirkelig og 
folkelig Omraade. Ludvig Müller havde fra Ung
dommen af været fuldtud med paa den grundtvigske 
Side, og aldrig har jeg endnu mødt nogen, der 
mer end ham har kunnet tiltale mig med sin For
tælling. Den var baade jævn og dyb, og i høj 
Grad vækkende og opbyggelig. Han bare fortalte, 
men saaledes, at det fortalte uden al videre For
klaring var af sig selv indlysende. Han var selv 
grundig inde i sit Æmne og havde Magt over det 
og Magt til at føre det ind i Lærlingernes Liv, 
saa det siden hos os kunde vælde med Oprinde
lighedens Friskhed.

Visse Lærebøger maatte vi jo bruge: men 
ved sin Overlegenhed vidste han at gjøre Brugen 
af dem saa uskadelig som muligt, og for det døde, 
søvndyssende Skolevæsen var han i Stand til at 
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vække sine Lærlingers levende Afsky og skærpe 
Villien til at tage fat i stik Modsætning dertil. 
At Kold skyldte Omgangen med Ludvig Müller 
meget i det Stykke, vilde han ikke nægte, skjønt 
det ikke ses af hans navnkundige Tale. Det var 
da ogsaa Ludvig Müller, der udpegede Kold, 
som Manden, da der hos Grundsvig og hans nær
meste Venner var Tale om at rejse Skolen paa 
Fyn, hvad der ikke bør glemmes, naar vi med 
Tak tænker tilbage paa den Tid, der siden er 
gaaet.

Da dette skete, havde Kold været frivillig 
med i Krigen 1848, og han havde Aaret efter 
søgt Skolelærer-Embede i Vestjylland. Jeg fik 
imidlertid Embedet; her var det jeg samme Sommer 
1849, atter saa Kold, og da fik vi talt saa meget 
med hinanden, at det ikke let skulde glemmes. 
Det var i Janderup Præstegaard ved Varde, og 
Præsten var Jens Peter Georg Jensen, jævn
aldrende Ungdomsven af Ludvig Müller, og den 
Mand, der i sin Ungdom havde prøvet sine Kræfter 
i en Friskole efter Kristianshavns Liglighed. Her 
i Janderup Præstegaard var Kold i 3 Dage sam
men med Præstefolket fra Sønder Felding, hvor 
Kold den Gang var i Huset som Lærer og som 
Husven.

Almuskolen af 1814 fik ved denne Lejlighed 
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ikke levnet Ære for 4 Skilling, som det hed efter 
den Tids Talebrug. Og Lærerne bleve ingenlunde 
der skaanede. Det gik saa vidt, at det ikke var 
fri for at saare mine Følelser, skjønt jeg ikke 
havde noget tilovers for det døde Væsen. Men 
jeg var jo dog i Virkeligheden i Tjeneste i den 
samme Skole, og havde Kold ikke søgt at komme 
i den samme Skoles Tjeneste! Det kom saa smaat 
til at staa for mig som et Enten-Eller: Enten ud 
af dette Skolevæsen og saa kæmpe paa fri Mark, 
for at faa det afskaffet og afløst af det, der bedre 
var eller ogsaa faa det omgjort efter Livets Tarv. 
Men efter de Udtalelser, jeg her idelig hørte, kom 
det tii at se mig noget umuligt ud med Omdan
nelsen, hvorom der imidlertid blev baade talt og 
skrevet meget i de Dage baade i Øst og i Vest. 
Kold skrev jo da ogsaa sit Forslag, skjønt det 
ikke den Gang kom i Trykken, og det samme 
gjorde jeg med samme Udfald.

Det gik mer og mer op for mig, at dette 
Skolevæsen eller Uvæsen, som det blev kaldt 
der i Præstegaarden, var bygget paa Sand, og 
hvis vi ikke skulde spilde vore Kræfter, maatte 
vi til at bygge paa en bedre Grund. Jeg syntes, 
at min Formand, Søren Johnsen, maatte være en 
lykkelig Mand med sin „private“ Skole ovre paa 
Fanø. Tidt tænkte jeg paa at give det hele en 
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god Dag og gaa med i Krigen; men jeg havde 
Gjæld, og den krævede min vesterjydske Sam
vittighed klaret, inden jeg kunde raade mig selv i 
det Stykke.

Skjønt det var i de Dage, Kong Frederik 
den Syvende gik ind paa Grundloven, som hans 
og Folkets udkaarne Meend havde vedtaget den, 
og Stændertiden dermed skulde være udrunden, 
men Folketiden oprunden, saa spøgte dog Stæn- 
deraanden slemt i de samme Dage og spøger des
værre slemt endnu. Der kagledes meget stærkt 
for en Skolelærerstand. Der blev skreget og 
skraalet svært om al den Uret, Skolelærerstanden 
led, især af -Præstestanden“. Men det værste 
ved det hele var, at det ikke var Folkets Kjær- 
lighed, der var Skolens Styrke. „Skolelærerstan
den“, sagde Kold, „er lykkelig ved at være Gejst
lighedens Hale; den skulde hellere blive Bonde
standens Hoved.“

Der er noget i det. Den danske Lærer skal 
ikke gaa og snakke efter Bøgerne, som Janderup 
Præst sagde, de gjorde, eller snakke bag efter 
Præsten. Dermed er der ikke sagt noget ondt, 
hverken om Præsterne eller om Bøgerne, som har 
deres Tjeneste at gjøre; men mon ikke Friskolen 
og Højskolen vil udtyde Koids Ord saaledes, at 
de ypperste Bønder ogsaa er de bedste Lærere?
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Klart er det, at den, der skal være Lærer, maa 
kjende det, som den, der trænger til at lære, ikke 
kjender. Der skal ingen med Sandhed nægte, at 
Kold selv var baade Lærer og Bonde, saa det var 
ikke blot i Skolen, inden de fire Vægge, han var 
Lærer, men ogsaa i at holde sin Gaard i god 
Drift, og det kunde de omboende Bønder se og 
lære af, selv de. der endnu ikke ellers kunde lære 
noget af ham. Men det kunde muligvis dog 
hjælpe til at bane Vej for det andet.

III.
V ardevejen.

En Eftermiddag gik vi sammen til Varde. 
Han havde allerede været der sammen med Præste
folkene, som havde havt deres store Morskab af 
at se, hvor rolig Kold kunde staa og lade sig 
overfuse af Postmesteren, som hevde været i Har
nisk. Det var ikke for ingen Ting, han hed Kold, 
sagde Præsten. Vi havde imidlertid ikke noget 
hos Postmesteren at gjøre, vi gik bare sammen, 
og Kold gjorde sig nogle Smaaærinder. Det er
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en af de dejligste Vandringer, jeg nogen Sinde 
har gjort, og hvorved Vejen mellem Janderup 
Præstegaard og Varde, op igjennem Hylderslev, i 
Mindet er kommen til at ligge for mig i det lif
ligste Lys. Hvor Kold dog kunde fortælle om 
Livet i Smyrna og om Landets Lejlighed! Saa 
havde vi Minder at bringe sammen fra Snedsted. 
Men hvad der især greb mig, det var, da han 
aabenbarede mig den Hjærtesorg, han havde faaet, 
da Gjenstanden for hans Ungdomskjærlighed ikke 
kunde dele det vaagnende Trosliv med ham, og 
jeg skal ikke skylde ham for, at lian gjorde sig 
Umage for at sminke sig selv. Vi var begge 
kjendt i et Hus, hvor et ulykkeligt Ægteskab 
gjorde halvt Hus og halvt Helvede. Begge Ægte
folkene havde deres elskværdige Sider: de stemmede 
bare ikke sammen. Maaske ogsaa hemmelige Syn
der havde deres Del i Ulykken, i al Fald vilde 
Rygtet vide noget saadant. Manden forekom os 
begge at være for meget Kvinde og Kvinden at 
være for meget Mand. Noget raa var hun, streng 
imod Manden og i det hele taget skaanselløs i 
sine Domme, hvor hun faldt over nogen. Dette 
sammen med, hvad der var hændt ham selv, og 
da jeg selv heller ikke havde været helt urørt, 
voldte, at vi kom til at tale om Fuldkommenheds 
Maal for Forholdet mellem Mand og Kvinde og
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mellem Aand og Hjærte. Herved kom Kold rigtig 
i Aande og talede næsten uafbrudt om dette Æmne 
hele Vejen mellem Varde og Hylderslev, og han 
tog, mærkelig nok, til Lignelse Forholdet mellem 
Mælkefisk og Rognfisk, og jeg var lutter Øre og 
fandt hans Tale meget træffende. Sagen var den, 
at hans egen Tale i Aandens Kraft, aflagde ved 
Virkningen i mit Hjærte Vidnesbyrd om Lignel
sens Ægthed. Mange Aar efter sad vi en Dag 
ude paa Dalum Højskole, hver ved sin Ende af 
det lange Bord nede i Spisestuen, da en Kvinde 
sex* først til Kold og siden til mig med det Ud
brud: „Aand og Hjærte!11 Og der var vist noget 
ogsaa i det.

Da jeg mærkede, Kold var saa klog, at han 
kunde høre Græsset gro, og som vi siger, kunde 
gaa inden i Folk med skoede Træsko, maatte han 
prøve paa at løse adskillige af mit unge Livs 
Gaader. Kan De gjøre mig Rede for det, sagde 
jeg, at somme Tider er alt saa lyst og glædeligt 
for mig, som om jeg alt havde fuldendt mit Liv 
i det klare Himmerig, og jeg glemmer da rent, at 
der er andet til i Verden, medens det til andre 
Tider kan være saa bælgmørkt for mig, som jeg 
var sat ud i Mørket, saa jeg har saa ondt, saa 
ondt ved at mindes Herlighederne fra de lyse 
Timer!
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„Hvor gammel er De?“ sgurgte Kold. — 
„Godt 23 Aar“. — „Og jeg er godt 33. Ja, ja, 
i 10 Aar kan de opleve meget. Bliver Adskillel
sen mellem det lyse og det mørke ved at være 
lige stærkt; jeg mener, om Mørket bliver lige 
tykt og Lyset lige klart?“ Nej, det var netop 
det, der ængstede mig, at det kom mig for, at 
det lyse blev mattere og mattere for hver Gang. 
„Ja, men varer det lyse da ikke længer for hver 
Gang?“ Jo, det traf han. „Ja“, sagde han saa, 
saadan vil det blive ved at gaa, Lyset vil nok 
efterhaanden blive stadigere, men saa heller ikke 
blusse saa stærkt; som De i de lyseste Timer har 
set det, kan vi Mennesker, som vi ere, ikke taale 
det til Stadighed, og det er dog, hvad det gjælder 
om, at det kan blive stadigt hos os, saa gaar det 
nok op til den Klarhed, De har set og følt, naar 
det var allerklarest for Dem.“

Denne Samtale var Guld værd for mig, og 
Koids Spaadom har da ogsaa hidtil stadfæstet sig; 
men det kan jeg takke det klippefaste Ord i Me
nigheden for. 1 Guds Menighed er det hans Ord, 
giver som der lyder: Syndernes Forladelse, Liv og 
Salighed, som Luther meget rigtig vil lære os} 
men som det vel hos de fleste af os gaar noget 
sent med at nemme.
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IV.
I Varde.

Mens vi gik og saa os oin i Varde, gik 
Kold og lyste efter Snustobak. Vi var 3 Steder 
inde, før Kold fik noget, han syntes om. Først 
var vi inde paa Vestergade hos Knud Christensen. 
„Har de Snustobak at sælge her i Jyllands Hoved
stad?“ spurgte Kold. Bodsvenden saa paa ham, 
og idet der spillede ham et Smil om Munden, 
spurgte han: „Hvor er de fra?“ — „Jeg er fra 
Heden!“ svarede Kold tørt. Krambodsvenden 
havde kjendelig ondt med at skjule Latteren, der 
vældede op i ham. Der var selvfølgelig ikke Spor 
af Ringeagt i hans Adfærd; men det var Koids 
mærkelige Ejendommelighed, der kildrede ham. 
Han bragte cn skikkelig stor Krukke med Snus
tobak. „Det gjør da ikke Næsen Skade?“ spurgte 
Kold, og Bodsvenden, der ikke kunde faa Øjnene 
fra Kold, svarede selvfølgelig Nej. „Man kan vel 
prøve det uden Penge?“ spurgte Kold med et 
lunt Smil. Jo det forstod sig. Kold tog det 
hele med mild Ro, jog sin højre Tommelfinger ned 
i Krukken og førte, mens han stod og talte med 
Bodsvenden, Snusen langsomt op til Næsen, snu
sede saa smaat til det, satte det derpaa i Næsen
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med et raskt Sæt, slog ud med Haanden og ry
stede Tommelfingeren af. „Det er skidt“, sagde 
han, idet han rask drejede sig rundt, var ude paa 
Trappen og nede paa Gaden. Bodsvenden, der nok 
ikke havde været fri for at fnise lidt og havde hele 
Tiden gjort store Øjne, blev noget flov og lang i 
Ansigtet ved det sidste Optrin af den sære Mand 
ude fra Heden. Jeg var heller ikke fri for at 
føle mig lidt flov ved det, samtidig med at jeg 
ved mig selv var færdig at briste af Latter. Vi 
gik tilbage et lille Stykke udenfor Byen, hvor jeg 
gav Latteren Luft, men hvor vi dog snart igjen 
var inde paa alvorlige Gjenstaude.

Det var ved den Lejlighed, vi kom til at 
tale om fælles Venner og Kjendinge paa Mors. 
Kold var just ikke nogen Ven af Tobakspiben; 
men han mente dog, at den gode Povl Sønder- 
gaard paa Moi*b ikke havde havt nødig at drukne 
sin Tobakspibe i Mosen neden for Gaardeu, og 
det morede mig at høre, hvor snildt Kold havde 
vidst i mild Skjæmt at retlede sin Ven, at han 
ikke skulde komme ind paa at afsi Myg og sluge 
Kameler. Men vi maatte ind i Byen igjen og 
søge efter Snustobak. Forrige Gang var det hos 
en ægte Vestjyde, vi søgte, denne Gang var det 
hos en Jøde. Kold spurgte som sidst; men der 
var ingen Snustobak. „Hvor er de fra?“ var
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atter Spørgsmaalet, og Svaret blev ogsaa det 
samme som sidst: „Ude fra Heden.- Der var 
mange Folk i Kramboden, og det kan ikke nægtes, 
at der blev tagen Maal af os med mange Øjne. 
Kold fik da ogsaa kjøbt sig et Par Gjenstande til 
Vennegaver i Præstegaarden. Fra Jøden søgte 
vi ind til en Tysker, og bos ham syntes Kold at 
være af alle de Steder, vi kom, bedst i sit Es. 
Samme Tysker havde, som man siger, set bedre 
Dage, men var kommen paa Knæerne, og om hans 
Hæderlighed hørte man stundom ikke de bedste 
Rygter. Han var jo ogsaa en Tysker, og det var 
i de Dage, da Tyskerne hærgede her i Landet, 
ikke til Gavn for hans gode Navn og Rygte’ 
Det brød Kold sig imidlertid ikke om. Manden 
havde lige saa vel som Kold set sig lidt om i 
Verden og saa ikke med spidsborgerlige Øjne paa 
Livets Gang. Han havde Hjærte i Livet, der ikke 
havde nok i Øjeblikkets Herlighed, og han havde, 
om jeg mindes ret, ogsaa blødende Hjærtesaar. 
Vist er det, at han og Kold havde meget at tale 
med hinanden om. Her fik Kold Snustobak, som 
han ønskede sig den; men hån fik det, han satte 
mere Pris paa: baade Hjærterum og Husrum. Og 
det var maaske ikke mindst Samtalen med denne 
Tysker, der gjorde, at vi paa Hjemvejen kom til
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at dukke i vore egne Hjærtesorger, som meddelt 
ovenlor.

Om det ogsaa var Tyskerens Skyld, at Kold 
Hk i Sinde at se mig pyntet lidt, kan jeg ikke 
vide; men det kan gjærne være, lian hvert Sted, 
vi horn hen, har set Folk skotte efter min vældige 
Paryk. Nok er det, da vi gik ud fra Tyskeren, 
gav Kold sig til at spørge efter en Haarskjærer, 
og han fik omsider opspurgt, at der var en Skræ- 
der, som gav Big af pied det Haandværk. Han 
var ikke hjemme, da vi kom, og vi fik os da en 
lille lun Samtale med Konen, indtil Manden kom. 
Da dette skete, gik Kold selv først under Saksen, 
og jeg skjønnede jo da nok, at jeg, som trængte 
haardere til det, maatte samme Vej ud, ja jeg 
skjønnede ogsaa nok, at det var egentlig det, Kold 
vilde. Han brød sig ikke om Stads; men han 
holdt nok af, at man plejede sit Legeme til 
Skikkelighed, og han havde en meget fin Sands 
baade for menneskelig og huslig Hygge. Derfor 
led han heller ikke, at hans Lærlinge gjorde det 
uhyggeligt i Værelserne. „Er Deres Gulv for 
godt at spytte paa?“ sagde de en Gang til ham. 
„Nej“, sagde han, „mit Gulv er ikke for godt at 
spytte paa, men min Søsters Arbejde er for godt 
til det.“
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V.
Sønderfelding.

Det var i Høsten 1849, altsaa et Par Maa- 
neder efter vort Møde i Janderup, at vi atter 
mødtes, og den Gang var det i Sønderfelding 
Præstegaard. Det saa da noget lysere ud her i 
Danmark, end da vi mødtes sidst under Trykket 
af Nederlaget i Ekernførde Fjord og det deraf 
følgende Tilbagetog. Nu var Sejersslaget slaaet 
ved Frederits, og dermed var vort friske Haab 
blevet vældig styrket om et godt Udfald af Krigen 
og om Grødeu for det vaagnende Folkeliv. Vi 
fik ogsaa dristigere Tanker om Fremtiden for en 
virkelig Folkeskole her i Danmark. Det var en 
rigtig Vaartid med jublende Sange. 1 Grundtvigs 
„Danskeren“ kom der en hel Slump, og dem var 
vi glade ved; men ingen tiltalte mig dog som 
Ingemanns og især det sidste Vers:

„Guds er Æren, Sejren han gav, 
et Dommedags Slag han slog, 
med Fredericia-Slaget 
staar en Gudsdom i Tidernes Bog.“

Hodde Degn Niels Outzen, havde en kort
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Tid været en af mine Formænd i Hylderslev 
Skole, hvor han var bleven meget yndet. Han 
var gaaet ud fra Snedsted Læreskole samme Aar, 
da jeg var gaaet ind som Lærling, og i ham havde 
jeg nu en Ven, som jeg hjærtelig kunde dele Sorg 
og Glæde med. Jeg havde den Fordel frem for 
ham, at jeg fremdeles var i en god Skole hos 
Janderup Præst. Den var en god Skole, det ser 
jeg bedst nu, cm der end var Omstændigheder, der 
gjorde den til en haard Skole, saa haard, at Hjærtet 
tidt syntes færdigt at briste. Jeg levede mig der 
ind i de Sandheder, at hvor Herrens Aand er, 
der er Frihed, at der ikke kommer noget godt ud 
af at nøde Godt i Ondt, at man kan nøde et Faar 
til Vands, men ikke til at drikke, åt den Hund, 
man driver til Skovs, fanger ikke mange Harer, 
og, at man ser ikke langt med de Øjne, der tryk
kes os i Hovedet. Men det kunde nok hænde, at 
jeg kunde tørne sammen med min Hjærtensven 
Outzen, naar Talen var om at gjennemføre disse 
Sandheder baade i det kirkelige og i det borger
lige Liv. maaske ogsaa i Skolen. Og vist er det, 
at Vildskaben kan misbruge Friheden, saa den 
maa selvfølgelig tæmmes saavidt, at den ikke gjør 
det umuligt at bruge Friheden til Livets Tarv. 
Men paa den anden Side ingen Tamhed til Livets 
Skade!

2*
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Imidlertid husker jeg uok, det var ikke mindst 
Outzen, der var opsat paa, at vi skulde følges ad 
til Sønderfelding, særlig for at være sammen med 
Kold, men dog ogsaa fordi der ellers var værd at 
komme hos de elskelige Præstefolk: C hr. Øster- 
gaard og hans Hustru. Hvor Kold var vældig 
ved Ordets Magt! Slaget ved Frederit8 havde 
ogsaa givet barn Vind i Sejlene. Han var nu 
moden til at tage fat, hvor han skulde.

Præsten Vilhelm Birkedal var om Foraaret 
flyttet fra Nabosognet Sønderoinme over til Rys
linge, og Kold havde nu i Sinde at tage derover 
til Birkedal og for det første holde Skole for hans 
Børn, og hvem han ellers kunde blive til Tjeneste 
for. Det var slet ikke i smaa Maader, hvad han 
ventede sig paa Fyn. Inden han imidlertid kom 
i Gang paa Fyn, fik han Lejlighed til at faa sine 
Kræfter maalt paa Uldum Højskole, som Rasmus 
Sørensen var kommen de Vakte der paa Egnen 
til Hjælp med at faa oprettet, og hvor siden C. 
M. Rodtwitt løste af. Kold var ogsaa bleven 
kjendt med den Skole, som Smidt i Vindløv holdt 
for de opvaktes Børn, og hvorom jeg hørte ikke 
saa lidt Tale, mens jeg var paa Lærerskolen, 
hvorfor det er meget rimeligt, at den ogsaa var 
paa Tale imellem os under vore Møder baade i 
Jandernp og i Feldiug, hvilket jeg imidlertid ikke
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mindes tydeligt. Hvad jeg derimod mindes saa 
klart, som hvad jeg oplevede i Dag, er, at jeg 
mente Kold tog sig lovlig megen Myndighed i 
Præstens Hus, navnlig over Præsten selv. Jeg 
havde hørt saa meget godt om denne, havde ogsaa 
læst et og andet af ham, hilst paa ham i Jande- 
rup og ønskede gjerne at tale med ham i hans 
Hjem: men Kold blev altid den herskende i Sam
talen, og Præsten følte sig vistnok heller ikke 
meget krænket ved det, især da han vel ogsaa 
nok vidste, det nærmest var Kold, vi var kommen 
for at gjæste. Derved tabte Præsten da heller 
ikke i mit Omdømme, ligesom der i Virkeligheden 
vistnok heller ikke var noget at lægge Kold til 
Last.

Efter Middagsbordet tog Kold Hagens histo
riske Salmer og Rim og oplæste deraf Sangen; 
„De Levendes Land“, af kvilket Digt er frem- 
gaaet Salmen: „O Kristelighed, Du skjænker vort 
Hjærte, hvad Verden ej ved“. Kold sagde selv 
ved Vennemødet 1866, at Solen skinnede ham 
klarere, og Kaffen smagte ham bedre i de Huse, 
hvor han i sin Barndom hørte det barnlige Livs
ord i Sagn og Sange og Æventyr, og Kaffen 
smagte sandelig ogsaa godt i Sønderfelding Præste- 
gaard, mens Kold sad der og læste om Vidunder
landet, og Husmoderen syslede saa hyggeligt, mens
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hun lyttede, og havde altid af og til en yndig, 
hjertelig livsglad Ytring at lægge ind, ligesom 
ogsaa Kold ikke lod det blive med at læse, skjønt 
han læste dygtigt, men han havde ogsaa af og til en 
Ytring at lægge ind til Opklaring af det dybe 
Billedsprog.

Kold sad i sin Soldaterfrakke paa en For
højning henne i Stuens ene Hjørne ved Siden af 
en Dør, længst borte fra Vinduerne og fra Sofaen, 
hvor vi to Gjæster sad, mens PræBten sad paa en 
Stol og lænede sig op til Sofaen, Præstekonen sad 
ligeledes paa en Stol for Enden af Bordet med 
hendeB kvindelige Syssel. Det var en dejlig Sol
skinsdag; men henne fra Stuens nordøstlige Hjørne, 
hvor Kold sad, skinnede dog klarest den Sol, som 
højnede Stuen, saa der stod et Smil som Konge
datterens Smil til hendes lykkelige Bejler.

Da vi gik hjemad, gik Kold med os et langt 
Stykke af den lange Hedevej. Da vi sagde hin
anden Farvel, faldt Grudtvigs Vers efter Pindar 
mig ind, og jeg sagde:

„Af gammel Vin og Blomster ny 
Guldbægeret faar Ros og Ry!“

Denne Tale lød noget gaadefuld for Outzen, 
som noget Papegøjesnak, hvad det imidlertid ikke
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var. skjønt jeg i Øjeblikket ikke var i Stand til 
at sige ham det samme med andre Ord. Det 
trængte da Kold heller ikke til for sit Vedkom
mende, og naar han siden gik eller stod i de 
unges Kreds og skjænkede den gamle Aandens 
Vin, saa Blomsterne sprang ud paa de blussende 
Kinder og Kjærminderne i de straalende Blikke, 
ja, Frugtblomster i Sang og Samtale, da sandedes 
det, at af gammel Vin og Blomster ny, Guld
bægeret faar Ros og Ry.

VI.
Ryslinge og Dalby.

Kold var nu moden til sin Manddoms Gjer- 
ning. To Aar efter havde han allerede bygget og 
indrettet sig med Højskole og Friskole i Ryslinge. 
Dertil førte altsaa Forarbejdet i Birkedals Hus. 
To Aar senere, ved Mikkelsdags Tid 1853, kom 
jeg til Ryslinge, og da var det godt kjendt, at 
Kold havde været der; men hverken han eller 
hans gode Medhjælper Povlsen Dal var der. De 
var flyttet ud til Dalby paa Hindsholm i Kjerte-
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minde-Kredsen; thi det var Kristen Madsens Folk. 
Kold især søgte og fik i Tale. Det var deres 
Børn, han først og fremmest ønskede at holde 
Skole for. I Ryslinge havde jeg den Lykke, at 
finde ind til Lars Frederiksens Forældre, og ingen 
Steds kunde jeg næppe bedre faa Rede paa, hvad 
der var kommen ud af Koids Nærværelse i Rys
linge end just der og hos Væveren Albrekt Jo
hansen, som jeg ogsaa fandt ind til. Kold holdt, 
som alt sagt, meget af det hyggelige og nette: 
men dertil regnede han ikke Flothed i Klæder og 
i Husets Indretning. Der kunde efter hans 
Smag, nok uden dette, ja allersnarest uden dette, 
være net og hyggeligt. Livet maa være simpelt 
for at være sandt! var et af hans Valgsprog. Det 
var Albrekt Væver, som sagde mig, at Kold ikke 
skyede at gaa i Kirke med Nordtræsko (Træsko
støvler) paa. Det stødte somme, at en Lærer, tilmed 
Lærer hos Præstens Børn, i det Stykke bar sig 
ad som en almindelig Bonde; men Kold, som vel 
fandt det bedre at gaa i Kirken med Træsko end 
for Penhejs Skyld at gaa med Støvler og sidde 
og fryse Fødderne paa det kolde Stengulv, lo ad 
de Folk, som lod ham vide, at de fandt det upas
sende, og sagde: „Aa, Vorherre ser ikke paa 
Nordtræskoene; men han ser paa Hjærtet!“ Det 
var ogsaa Albrekt dei- vidste, at Birkedal ikke
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havde været tilfreds med, at Kold somme Tider 
ikke kom i Skolen før Kl. 11, og at Kold havde 
vist Birkedal af med, at det ikke kunde nytte, han 
kom i Skolen Kl. 9, naar Aanden ikke kom der 
før Kl. 11.

Paa .Rødding Højskole havde jeg samme 
Sommer været sammen med 2 Ungersvende, der 
havde været i Ryslinge hos Kold, og de vare 
meget indtagne i Kold og vare bievne stærkt paa
virkede af ham, og det var kjendelig nok af deres 
Ytringer, at havde de fundet Solskin hos Kold, 
blev det dem kun Maaneskin i Rødding. Kold 
raadede imidlertid nok ikke sine Svende fra at 
gaa til Rødding bag efter, hvortil det vistnok ikke 
mindst drev ham, at hans Ven fra Ribe og For- 
ballum J. L. Knudsen var en af Lærerne der, 
ligesom ogsaa Knudsen, saavidt muligt, saa at faa 
Karlene fra Rødding ind under Koids Indflydelse. 
Lars Frederiksen i Ryslinge var den Gang meget 
ung; men han havde det meste af den Tid, Kold 
var i Ryslinge, gaaet i Skole hos ham, først i 
Præstegaarden, siden paa Højskolen, og nu var 
han rede til ogsaa at gaa til Rødding.

Koids Søster Ane var endnu omme i den 
rømmede Skolebygning ved Siden ad Vejen mellem 
Ryslinge og Eskildstrup. Den var bygget som et 
T, laa og ligger der endnu, som Kold har bygget
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den, med Gavlen ud til Vejen. Den var meget 
hensigtsmæssig indrettet efter Skolens Tarv; men 
tarvelig og sparsommelig, og den ny Bygning paa 
Hindsholm blev bygget i samme Stil men mere 
rummelig. „Vi er dygtige Folk“, sagde Kold om 
sig og sin Slægt, og det klædte ham aldeles ikke 
ilde i mine Øjne, for jeg skjønnede, at det var 
Sandhed, og der er mange, der i Tidens Løb bar 
skjønnet det.

I Dalby traf jeg Kold og Poulsen hos Væveren 
Kristen Hansen; men om Natten sov Kold og jeg 
sammen i en Bondegaard nede i Hersnap, og der 
havde vi god Lejlighed til at aabne Hjerterne for 
hinanden, Jeg var under Vejs til Uth, hvor jeg 
skulde over og, ung og uprøvet som jeg var, 
komme til kort med Højskolen og Friskolen og 
dog ikke anderledes, end at jeg selv derved blev 
styrket i Troen paa Sagen og i Haabet for dens 
Fremtid med vort Folk. „Grundtvig siger, at nu 
gaar det ikke derovre!“ sagde Kold, og skjønt 
jeg sagde, at jeg ikke vilde opgive det, inden det 
var prøvet, mærkede Kold dog nok paa mig, at 
det ikke var uden Ængstelse, jeg gik til det. Om 
sig selv sagde Kold: „Naar jeg sover, sover jeg 
til Gavns, og jeg maa have megen Søvn; men 
naar jeg saa er vaagen, saa er jeg det ogsaa til 
Gavns. Der er maaske ingen, der da er saa
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vaagen, som jeg“, føjede han skjemtende til. Det 
var noget andet end, hvad der er bleven sagt om 
Grundtvig, at han stundom næsten kunde undvære 
al Søvn, at han i al Fald ikke tog sin Hvile paa 
almindelig Vis. Kold skyede i al Fald til sine 
Tider ikke at kalde sig en Smaamaud i Sammen
ligning med Grundtvig. Han kunde nok sige, at 
de store Skatte, Grundtvig havde faaet Evne og 
Lykke til at bringe frem for Dagens Lys, dem 
var det hans Ærinde i Smaamønt at bringe i 
Omløb, at det kunde komme hele Folket, ogsaa 
Smaafolk, til Gode; men saa smaat var det ikke 
med ham, at han bildte sig ind, at det lod sig 
gjøre ved at efterabe Grundtvigs Ejendommelig
heder. Havde Grundtvig en stor Bogsamling og 
læste meget, naar Folk sov paa deres grønne Øre, 
havde Kold næsten ingen Bøger og læste meget 
lidt. „Jeg har det“, sagde han, ikke som Trol
dene, hvis Styrke tager til mod Midnat og mind
skes mod Dag, hos mig tager Kræfterne til og 
tager af med Dagen.“ Vejrskiftet havde stærk 
Indflydelse paa ham. I Graavejr var han mat, 
og det var da ikke fri for at gaa lidt trevent for 
ham, og han henfaldt da let til mer end tilbørligt, 
at se paa Menneskelivets Skyggesider. Var det 
derimod klart Vejr, var han gjerne i sit Es og 
Baa da helst Livet fra dets lyse Side. Dette For-
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hold mærkedes dog i Særdeleshed i hans senere 
Aar, da legemlig Skrøbelighed gjorde sig gjældende, 
hvormeget han end kæmpede imod dens Indflydelse 
paa hans Tjeneste.

Kold førte mig omkring i Vennehusene i 
Dalby, og vi kom Baaledes ogsaa i Kristen Lar
sens Hus. Om Kristen Larsen talte Kold med 
en vis Stolthed, som en Mand, der kunde gjøre 
Fyldest som Folkethingsmand, og godt var der 
at være i hans Hus med den hyggelige Husmoder 
og den talrige Børneflok. I denne var der en 
god Grundfond til Børnefriskolen, som allerede 
var i fuld Gang i et lille Hus skraas over for 
Væverens. Der var vi selvfølgelig ogsaa inde. 
Da vi traadte ind, stod Poulsen Dal og spillede 
paa sin Violin Karl Baggers Vise: „Naar kommer 
Vaaren!“ og baade Poulsen og de livsglade Børn 
sang til, saa det var en Lyst. Ja, for os var det 
en Lyst; men vi ved jo nok, der var dem, det 
ingen Lyst var for men som havde stor Lyst til 
at gjøre Ende paa denne — ja, jeg vil ikke sige 
Lystighed, for det vilde ikke her være det rette 
Ord. Vor Tid har ogsaa sin Grændel Trold og 
hans Moder, som dels vil blande Rus i Glæden og 
dels opæde Kæmperne.

Kold fulgte mig ved Afrejsen ned til Færgsstedet 
ved Midskov. Men inden 2 Aar var omme.
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gjæstede jeg atter Kold i Dalby. Det var i Høst
hvilen 1855. Da var Huset færdigt og Skolen 
var kommen i sin Gjenge med god Tilgang. 
Skolehold var der nu ikke noget af paa den Tid ; 
men Kold var der og hans Søster Marie, og intet 
Steds har jeg følt mig bedre tilpas end der, men 
dog kunde jeg ikke, som Kold havde bedet mig 
om, blive der og tage Del i Virksomheden. Venne
kredsen i Sønderjylland trak mig, derovre maatte 
vi se at faa Friskolen rejst, hvilket der syntes 
mig at være god Udsigt til; og saa var der frem
deles Udsigterne til at komme med paa Grundtvigs 
Højskole.

Det gik jo nok som det skulde, og jeg fandt 
det velsignet i Sønderjylland; men det var kjende- 
lig nok ikke saaledes som Kold havde tænkt sig 
det. Meget gik ogsaa anderledes, end jeg havde 
tænkt mig det. Det er, som Jens Jørgensen, 
Bjerregaard, sagde, da vi nogle Aar efter mødtes 
her paa Fyn, og meget, meget var gaaet ander
ledes, end vi havde ventet: „Vi se kun stykkevis.“ 
Og efter det Stykke, vi se, indrette vi os og tage 
tidt fejl af os selv.“ Men glade maa vi være, naar 
vi lidt efter lidt lærer at skjønne, at alle vore 
Daarskaber ikke har hindret Vorherre i at faa 
sin Gjerning gjort. Samtidig med, at jeg fæstede 
mig til Sønderjylland, var det, at Kold opdagede
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Rasmus Hansen i V ej s t nip og fik ham til Dalby, 
i Stedet for at han ellers var gaaet til Hindholm, 
hvor jeg da havde udtjent. Og 3 Aar senere 
var det dog her til Fyn jeg skulde komme om
trent i samme Alder, som Kold var i, da han 
kom her til, og nu skulde vi dog her komme til 
at virke sammen.

Det er nu i Aar, i Grundtvigs og Luthers 
Jubelaar, 25 Aar siden. Jeg tænkte ogsaa den 
Gang blot at blive her paa Fyn, paa en Gjen- 
nemrejse til Sønderjylland; men Grundtvig sagde, 
da jeg rejste herover: „Nu vil jeg ønske Dem 
Guds Velsignelse til deres Gjerning paa Fyn!“ 
Og velsignet er den bleven, den lille Gjerning i 
Samlivet med Kold og de fælles Venner. Derfor 
kunne vi paa den sidste Dag i Femogtyveaaret 
synge i et yndigt lille Vennemøde i Rudme 
Friskole:

„Det hele synes som en Drøm,
som liden Rislebæk,
der gjød sig ud i Tidens Strøm 
med Bølgegangen kjæk.

Gud gav en lys og dejlig Drøm 
med Paradisets Skjær 
som Himmelspejl i Livets Elv 
med Smil af Himlens Hær.
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Den blev en blid og barnlig Drøm 
med Himmeriges Fryd, 
en Perlerad i Livets Strøm 
med himmelsk Lød og Lyd.

Den blev med Vaar vor Ungdoms Drøm, 
med Hjærtets varme Slag, 
med Sjælebad i Livets Strøm 
til friske Aandédrag.

Den blev den modne Alders Drøm, 
med Kjærlighedens Daad,
med hjemlig Drift i Livets Strøm 
til Gavn og gode Raad.

Og den er Alderdommens Drøm 
med Visdomsperlen klar, 
den ædle Skat i Livets Strøm 
med Lykken aabenbar.

Lad Kjærlighedens stille Drøm 
fra rundne Herrens Aar
kun gyde sig i Tidens Strøm 
med Kjærlighedens Kaar.

Den er dog mer end Nattedrøm, 
der kom med Smil og gik;
det kjendes klart i Tidens Strøm, 
hvorfra sit Væld den fik.
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Gud lad den himmelglade Drøm, 
udvældet af Guds Ord, 
gaa mægtig frem som Daadens Strøm 
saa vide over Jord.

VIL
Dalby og Rudme.

,.NIed Eskesen er Rudme traadt ind i Ver
denshistorien sagde Kold skjæmtende, og da 
Vejen til Vens Hus aldrig er lang, var Vejen al
drig lang mellem Rudme og Dalby. Vi gjæstede 
hinanden gjensidig, og tidt gik der Vennebud og 
Hilsen iblandt os; men naar vi mødtes, gav Sam
talerne, der gik om, hvad vi havde oplevet og 
lagt Mærke til, baade hos os selv og i Samfunds
livet, og det havde jeg stort Udbytte af, saa Virk
ningerne deraf ere ikke bortdunstede, om jeg end 
ikke er i Stand til at gjengive Indholdet af alle 
vore mange Samtaler. Det følger af sig selv, at 
der nok kunde komme en lille Kurre paa Traa- 
den imellem os; men jeg mindes i al Fald ikke 
nu nogen meget slemme, og Brud var der ikke
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Tale om. Han vilde særdeles gjærne høre mig 
synge Kæmpeviser; men ogsaa anden Sang kunde 
jeg glæde ham med. Det var nok 1855, da jeg 
første Gang gjæstede ham og hans Søster i den 
ny Skolebygning paa Hindsholm, der hvor nu Valg
menighedens Bedehus, Bethlehems-Huset, er opført, 
efterat Skolebygningen var bleven flyttet til 
Hjallese Mark, at jeg kom til at synge: „Fred til 
Bod for bittert Savn“, med en Svejtsertone, jeg 
havde lært af vor fælles Ven Outzen, hvem jeg, 
mens jeg endnu var Lærer paa Hind holm, ofte 
gjæstede i Hammer, hvor han den Gang var 
Degn. Kold blev hjærtelig greben af denne Sang 
og udbrød: „De har deres Styrke i Sangen!“ Og 
siden jeg nu er kommen til at melde om, hvad 
jeg flk Lov at glæde Kold med, faar jeg vel ogsaa 
Lov til at tage det med, at det faldt i min Lod 
at give Stødet til, at han fik Glæde af Bjørn
stjerne Bjørnsons Bøger og Skjaldskab. En Gang, 
jeg sammen med Kristjan Appel i Ryslinge, gjæ
stede Koids Hus i Dalby, havde jeg ,.En glad 
Gut“ i Lommen, og den fik jeg Lov at forelæse 
et Stykke af. Kold blev glad ved Bogen og jeg 
mærkede nok siden paa hans Foredrag, at den 
havde han faaet læst til Gavns. Han havde her 
fundet kostelige Vink, blandt andet deri, at det 
gik op for Drengen, hvorledes i Kredsløb det ene

3



34

i Guds Skabning taler til det andet, ligesom og- 
saa deri, at det først gik op for ham, hvad det 
var, han havde gjort, da han grædende sagde til 
Moderen, at han var kommen for Skade at sælge 
Bukken for en Kommenskringle.

I Høsten 1839 mødtes i Dalby hos Koids 
Højskolemænd og Børnelærere. Der var blandt 
andet paa Tale, om det ikke kunde være hel
digt, hvis det kunde udvirkes, at Højskole og Fri
skole fik sit særskilte og selvvalgte Tilsyn. Lige
ledes fandt Høgsbro, at det vilde være heldigt, 
om vor Retning fik et eget Blad, saaledes som 
han 6 Aar senere fik det sat i Værk med „Dansk 
Folketidende“. Jeg husker, at jeg kom lidt i 
Knibe, da der var Tale om, hvilken Højskole, der 
havde fostret Friskolens Lærere, saa det kom 
til at staa for mig, som det navnlig vilde være en 
Krænkelse af Ludvig Müllers Minde og Eftermæle 
om jeg, som der var Tale om, uden videre lod 
mig tage til Indtægt for Rødding, hvor meget jeg 
end skyldte denne Skole. Men hvad skyldte jeg 
ikke Samlivet med Grundtvig og hans nærmeste 
Vennekreds, ikke at tale om Samlivet med Kold. 
Nødig vilde jeg være utaknemmelig mod nogen, 
og det syntes jeg mig at blive, om jeg tog Ære 
fra den ene og gav til den anden. Der er iøv- 
rigt mange, jeg har at takke som mine Lærere og



35

Lærerinder og ikke mindet sandanne, som rimelig
vis mindst ved af det at sige: de, som maaske 
snarere kunde være tilbøjelige til at kalde sig 
mine Fostersønner og Fosterdøtre. Der er en 
stor Vanskelighed ved en saadan Æresudskiftning, 
og naar der alt for grisk er Tale derom, lyder 
det i min Sjæl med Vorherres Røst: „Hvordan 
kan I, som tage Ære af hinanden, tro, uden at 
regne Guds Ære for noget!“

Jeg kan ogsaa fra dette Møde huske, at Kold 
i al Venskabelighed straffede mig, fordi jeg inde 
i Jættestuen ved Martofte gav mig til at synge: 
„Unge Gjenbyrds Liv i Norden, Røst fra vore 
Fædres Grav!“ hvilket forekom ham at være et 
Misgreb, et Slags Skuespil, som Kold ikke yndede. 
Kold arbejdede paa, efter Grundtvigs Vink, at 
gjøre Skolen saa lystelig, at den kunde gjøre 
Skuespilhuset overflødigt. Ogsaa af Etatsraad 
Flor fik jeg et Hip, uden at jeg dog ret vidste 
Grunden, som jeg, da andet imidlertid kom ind 
imellem, heller ikke fik Lejlighed til at æske nær
mere Redegjørelse for. „Er De nu herovre at 
gjøre Ulykker?“ sagde han i en Tone, som sagde 
mig, at det ikke var bare Løjer. Jeg tænkte 
imidlertid paa „Hedelærken“, som jeg forrige Aar 
havde ladet flyve ud og havde faaet mine Smæk
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for i et Par Blade, dels med Bette og dels med 
Urette.

Etatsraad Flor blev med Storm indtaget af 
Kold, der lignede Ordet ved levende Fugle, som 
flyver frit og syngende omkring, og Skrifter lig
nede han ved døde Fugle, henlagt i en velordnet 
Bække paa et Stykke Papir. Mig forekom det, 
at Lignelsen vilde været nok saa glimrende, om 
Kold i Stedet for de døde Fugle havde lignet 
Skrifter ved Tegninger og Malerier efter de le
vende Fugle.

Da jeg samme Efteraar vendte tilbage fra 
det tredie nordiske Kirkemøde, som havde været 
holdt i Lund, gjæstede jeg Grundtvig og hørte af 
ham, hvorledes Flor til ham havde udtalt sin Glæde 
over at have lært Kold nærmere at kjende. „Der traf 
jeg min Overmand!“ havde han sagt. Det var 
iøvrigt ved samme Lejlighed, at Grundtvig med 
et Suk klagede over, at han ikke kunde faa sine 
Venner iblandt Præsterne til at indse hvilken Nød
vendighed det var, for Ærlighedeus og det sunde 
Menighedslivs Skyld, at faa lovhjemlet Præstefrihed-
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VIII.
Kold og Præsterne.

Blandt de Friskolelærere, som ikke var med 
til Mødet hos Kold, var Friskolelæreren i Sødinge, 
Præsten J. N. L. Schiørring. Under Vejs til 
Mødet hos Kold var Flor imidlertid truffen sam
men med S., og under vor Samtale kom vi ogsaa 
til at tale om ham. Jeg skjønnede, at Flor var 
kommen til at synes godt om ham ved Samtalen, 
de havde havt. Jeg kiendte ogsaa Schørring fra 
vort Samarbejde den foregaaende Vinter, og jeg 
havde intet at indvende mod Flors gode Omdømme. 
Muligvis har Flor opmuntret Schiørring til, 
hvad han samme Efteraar fik bragt i Stand. Han 
fik i Sødinge kjøbt sig en lille Ejendom med rige
lige Bygninger, og der fik han en Højskole ind
rettet. Dette var imidlertid ikke efter Koids 
Sind, og jeg yndede ikke heller den Kundskabs
prøve, Undervisningen nu maatte indrettes efter 
som Vilkaar for at kunne faa Del i Sorøpengene 
og dertil Penge fra Amtet; men i det Stykke 
havde Kold jo egentlig ikke noget at lade Schiør
ring høre, thi han lod ogsaa holde Kundskabs
prøve for Pengenes Skyld, ligesom Nissen, der 
holdt sig til Studenten for Oplysningens Skyld og
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til Spækhøkeren for Grødens Skyld; men om der 
skete nogen væsentlig Skade derved, skal jeg ikke 
paastaa, mig forekom det, at der var andre Hen
syn, som let kom til at blive krænkede derved, 
Hensynet først og fremmest til Lærlingernes Tarv 
og Evner, og der var altid Fristelse til at komme 
af Sted, som den Rejsende, der kan tale om de 
mange Steder, han har været, uden at være ret 
hjemme i noget eller noget Steds. Indrømmes 
skal det imidlertid, at Kammerherre Cederfeld de 
Simonsen og Provst Engelbreth ikke vare uvillige 
mod Skolen i Sødinge, der gik en 6 Aars Tid, i 
den Gaard, hvor nu Knud Rasmussen har Friskole 
og Børnehjem.

Hvor meget Kold havde lært af Søren Kirke- 
gaard, kan jeg ikke sige; men det ved jeg, at han 
havde laant og læst „Øjeblikket“, og Søren Kirke- 
gaard fik hos Kold mere Medhold i sine skarpe 
Domme over Præsterne og Præstehusene end selv 
de Præster, han syntes bedst om, fandt de kunde være 
tjente med, og jeg havde inde i Kjøbenhavn, før 
jeg flytiede til Fyn, hørt slemme Rygter i det 
Stykke fra Kold. Der var virkelig ogsaa en Tid, 
da han ikke var saa lidt streng, noget han siden 
aldrig roste sig af. Undskylde sig knnde han jo 
nok med Ordet, at Ingen kan have Fred længer 
end hans Nabo vil, og det var virkelig ikke noget
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fredeligt Naboskab Kold i sine unge Dage og i 
sine første Manddoms Aar havde huvt i Præsterne, 
naar vi fraregner hæderlige Undtagelser. Siden 
ændrede dette Forhold sig lidt efter lidt, efter 
Haanden som den Kjøbenhavnske Frimenighed i 
Vartov, i hvis Midte Grundtvig var Ordets Tjener, 
fik Lov at sende Præster ud i Landet, og Menig
heden, ved Sognebaandets Løsning, havde faaet 
frit Valg mellem dem og de andre Præster. Efter 
den Tid kunde man ofte se Præster paa Koids 
Skole, sætte sig „ved hans Fødder“ og hørende 
paa hans Tale.

Da jeg, før min Afrejse til Fyn, Bidst gjæ- 
stede Grundtvig, og han lyste Guds Velsignelse 
over min Gjerning i Fyn, var C. M. Kragballe 
just hos ham, og de sad og læste sammen i Bibe
len det sidste Stykke af Jesu Bjærgprædiken, om 
den brede Vej, som Mængden gaar til Afgrunden, 
og den trange Vej, de faa kun 6uder til Livet, 
om Løgnprofeterne, som Ulve i Faareklæder, og 
om Umuligheden af at finde Druer og Figen paa 
deres Torne og Tidsler, at Herre, Herre! til Jesus 
ikke giver Adgang til Himmerig, men Udøvelse 
af hans himmelske Faders Vilje (i Tro paa hans 
Søn), og endelig: „Den, der høres disse mine Ord 
og udøver dem, vil jeg ligne ved en Vismand, som 
opfører sin Bygning paa Klippen, hvorfor Byg-
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ningen staar fast under Storm, Skybrud og Bølge
gang, hvorimod jeg vil ligne den, som hører disse 
mine Ord og ikke øver dem, ved Daaren som 
bygger paa Sand, hvorfor ogsaa hans Bygning i 
Regnskyl og Stormflod falder frygteligt.“

Denne alvorlige Tale lyder saadan idelig og 
idelig i min Sjæl baade til Tugt og Trøst; men 
nu meldte den sig ogsaa som et Indlæg i Sagen, 
mellem Kold og Præsterne, som Kold i Særdeles
hed sigtede for, at de ikke ret var Ordets Mænd, 
at det alt for lidt var ined Ordets og Aandens 
Myndighed, de talte, at de alt for meget elskede 
den kjødelige Verden og de verdslige Ting i Lig
hed med de fornemme Boglærde, Folket paa Jesu 
Tid var vant til at høre, og som det undrede sig 
over, at Jesus ikke lignede i aandelig Uinyndighed.

Da Kold efter Vennemødet i September 1863 
sagde Farvel til Grundtvig, sagde den gamle noget 
lunt: „Ja, Kold, nu siger De jo saa, naar De 
kommer hjem, til Povlsen: „Præsterne snakkede 
godt om det, men vi maa nu gjøre det!“ Dette 
tyggede Kold paa, da han samme Aften gjæstede 
mig i mit Herberg. Dagen efter var jeg hos 
Grundtvig, og da var han ikke fri for at brumme 
lidt over, at jeg ikke havde mine Rudmeinænd 
med mig. Grundtvig var, og satte en Ære i at 
være, en gammel,Bondeven, og den ottetiaarige Gubbe
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var, sagde han, ikke mere træt end at han havde baade 
Lyst og Lejlighed til at tale med Bønderne fra 
Budme. Den foregaaende Aften havde Bønderne 
været méd mig paa Universitetet, hvor vi havde 
det godt hos Pedellen Valdemar Müller, Broder 
til Ludv. Chr. Müller. Dette var os en fælles 
Glæde; men hos Grundtvig gik der en Sky over 
Glæden ved Savnet af dem.

Solhvervet i Koids Forhold til Præsterne faldt 
omkring ved 1864, eller maaske snarere 1866, da 
Grundtvig gav ham Ordet paa Vennemødet. Før 
den Tid skyede han ikke at sige om Præsterne, 
at de aad saa meget og gavnede saa lidt. Søren 
Kirkegaards Juliane maatte tidt her frem og 
Præstegaards-Dannelsen var det stort, om han kunde 
ligne ved fransk Guld og Flitterstads. „Stort og 
fornemt skal det være, magert og bandsat er det 
dog“, sagde han; men især kunde han ikke finde 
Ord for skarpe; om han saa Bønder i usigelig Dum
hed efterabe den Dannelse, som havde fundet 
Husly i Præstegaarde og Kjøbstæder, og som 
Ploug vel ogsaa i sin Tid skjød med skarpt efter, 
da han sang:
„Vel Kjøbstadaand gad Sprogets Marv fortrænge 
og give Talen et moderne Sving;
men Spentrup Præst slaar end de gamle Strænge, 
og Talen runger djærvt fra Viborg Ting.“
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Den omtalte Fornemlied, Spidsborgerlighed i 
Kjøbstæderne og Naragtigbed i Præstegaardene, 
fandt han baade til at le og græde over, og naar 
Spidsborgerligheden efterabedes af Bønder, fandt 
han det væmmeligt. Om slig Fornemhed og 
Stadsboderne talte han i samme Aandedræt. „Alt 
inde fra!“ var hans Løsen. „Dannelse koster 
jo altid noget, sagde han, men Manufakturhandlerne 
har nemmere ved at danne Folk end jeg har.“ 
En Præst var der dog i det mindste, som havde 
Koids uddelte Agtelse. „Naar jeg er hos Grundt
vig“, sagde han, „føler jeg ret min Storhed, og 
naar jeg hører Grundtvig prædike i Vartov, faar 
jeg en Forsmag af Himmerigs Salighed!“

Det kunde vel være omtrent ved den oven
omtalte Solhvervstid, at Kold gjæstedes af et Par 
af Grundtvigs kjæreste Præstevenner. De ønskede 
da af Koids egen Mund at høre hans Anker mod 
Præsterne. Kold sagde saa halvt skjæmtende, at 
det vilde blive en lang Remse, da han havde 120 
Ting imod dem. For det første kunde han ikke 
lide deres Herskesyge. — Stop, Herskesyge! at 
de skulde ligge i denne Last mere end andre 
Mennesker, fik han ikke dem til at indse. Ja, det 
var just en af de Anker, han havde at fremsætte, 
at medens han ret hos Grundtvig kunde udfolde 
sig, kunde han ellers ikke hos Præsterne faa et
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Ord indført. „De lukker Munden paa mig!“ 
sagde han, og til de ovennævnte to Præster sagde 
han, at siden de ikke vilde vide noget af den 
Lyde, han havde nævnt, at sige, saa vilde han 
spare dem for at høre om de 119.

IX.
Jens Harpøth fra Ringkjøbing og 

Kold fra Thisted.

For en 40—50 Aar siden gik der i min 
Fødeegn i Vestjylland megen Ry af en mærkelig 
Mand ovre i Ringkjøbing ved Navn Jens Harpøth. 
Hvor gammel han blev, ved jeg ikke; men det 
Billede, man havde af ham paa Pibehoveder, viste 
os ham som en temmelig gammel, mager og krum
bøjet Skikkelse, skridende frem med en Stok i 
hver Haand. Han var eu Særling; men for mig 
var der noget meget tiltalende og lærerigt i, hvad 
jeg fik at høre om ham. Jeg saa ham aldrig 
undtagen som Billede paa Tobakspiberne samtidig 
med Lavrids Skau og Orla Lehmann; men han er
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i Eftermælet blevet en af mine Lærere. Der var 
gjærne Lune i det, naar der blev talt om ham, 
som naar der sagdes, at han en Gang skulde have 
et Skib løbende af Stabelen, og han vilde ikke 
ud med Skibets Navn, inden det let var gledet ud 
i Bølgerne. Da sprang han i Vandet efter det 
og skrev, mens det var i Farten: Lette! Han 
vilde jo ikke have sit Skib givet et Navn, det 
ikke kunde svare til. Saaledes var der ogsaa 
noget i det, da Kongen, Frederik den sjette, en 
Gang gjæstede Ringkjøbing og der om Aftenen 
var sat Lys i alle Vinduer, undtagen i Jens Har- 
pøths. Han havde i sit Vindue sat et stort Gibs- 
billede af Napoleon Bonaparte, og da Folk lod 
ham høre hans Særhed, havde han ogsaa et Ord: 
„Han (Napoleon) lyser mere end alle Lysene.“

Jens Harpøth havde maaske flere Brødre; 
men der var kun Tale om to: den ene velhavende 
og den anden fattig og Gjenstand for Jenses Om
sorg. Dagen efter, at denne fattige Broder var 
død, mødte den anden Broder Jens gaaende ude 
i Byen i græsgrøn Kjortel. Broderen skammede 
ham ud, at han ikke bar Sørgedragt. „Hin!“ 
svarede Jens tørt, „jeg sørgede for ham, mens 
han levede, nu kan Du sørge for ham, da han er død!“

At kunne flyve, er vistnok en Ting, de fleste 
Mennesker har ønsket; men Jens var en af dem,
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der haandgribelig prøvede paa at faa det sat i 
Værk ved Kunst. Han fik sig lavet et Par Vinger, 
maaske en hel Flyveham med Vinger, Hale og 
samt. Da han skulde til at prøve paa det, viste 
det sig, at han ikke ved Hjælp af Flyveindret
ningen mægtede at hæve sig op fra Jorden. Han 
krøb da op paa Taget af sit Hus for derfra at 
kaste sig ud i Luften, men det kom han ikke vel 
fra, han tabte Ligevægten og styrtede ned, til al 
Held og Lykke dog ikke paa den haarde Stenbro, 
men i Møddingen og maatte trøste sig med, at 
det Snavs, man kan vaske af sig med rent Vand, 
er ikke det værste.

Den vingede Rejse gik saaledes ikke paa den 
Vis. Anderledes gik det ved en anden Lejlighed. 
Da havde han grundet paa, hvorledes han billigst 
kunde foretage en Rejse, hvor det gjaldt mere om 
Billighed end om Raskhed. Enden blev da, at 
han spændte en Malkeko for og kridlede af. 
Rugbrød førte han rimeligvis med sig, og mer 
fandt han ikke nødvendigt; thi Koen lod han 
græsse i Vejgrøften, og med dens Mælk holdt 
Jens sit Maaltid; men den Rejse gik lykkelig og 
vel af.

Men hvad har denne Jens Harpøth og Kold 
med hinanden at gjøre? De har hos mig saa 
meget med hinanden at gjøre, at jeg kan ikke
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tænke paa Harpøth uden tillige at tænke paa Kold. 
Jens Harpøth vilde ikke give sit Skib noget Navn, 
det ikke kunde svare til, han vilde lade den store 
Kæmpes Billede lyse for Kongen, lod saa at sige 
de døde jorde deres døde og gav sig af med det 
levende, maaske han ogsaa har havt sine visse 
Tanker med, just efter sin Broders Død at klæde 
sig i Haabets grønt. Og saa hans sparsomme 
Husholdning! ja selv til den uheldige Flyvetur 
kunde vel ogsaa findes det tilsvarende i Koids Liv 
under hans Stræben efter at bunde i Livets Gaa- 
der. Jens Harpøth synes med alle sine Særheder 
at have været en dygtig Mand, og sært kunde det 
lyde; men Visdom var der i hans korte Svar.

I Dalby holdt Kold to gode Køer, uagtet 
han ikke havde stort mere Jord end lige det, Huset 
var bygget paa; men Kold hentede ogsaa ved 
Grøfter og Gjærder om Sommeren Græs til sine 
Køer. Selv skar han Græsset løst, og selv krit- 
lede han det hjem paa en Hjulbør eller Skub
karre. Mer end en Gang har jeg glædet mig ved 
at følge ham paa en saadan Færd, og jeg kunde 
ikke ret have Glæde deraf, uden at jeg maatte 
hjælpe, og det var han ogsaa glad ved. Men alt 
imens avledes de dejligste Tanker hos ham, som 
kunde komme hans Skole og hans Gjæst til gode. 
Ved en saadan Lejlighed sagde han en Dag: „Jeg
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vil sige dem en Hemmelighed!“ hvorefter han gav 
sig til at tale om Vanærens Kar og Herlighedens, 
om nogle skabt til Ære, andre til Vanære. Og 
der er to Slags Opvækkelser. Nogle ere nedad- 
vendte og vakte nedenfra, de ser alt, hvad der er 
godt, fra Vrangsiden, er aldrig virkelig glade men 
stadig ængstelige og mistænkelige. Andre ere opad- 
vendte og vakte ovenfra; det er de taknemlige, de 
glade og de tillidsfulde, for dem er Livet en Lykke, 
som for de andre en Byrde. Saa fortalte han 
om en Gaard der i Nabolaget, hvor Folk var saa 
slemme til at bande, og Kold lod dem vide, at 
han saa helst, de lukkede deres Vinduer deromme, 
da der ellers let kunde slippe en Djævel ud og 
om til ham, hvilket han helst vilde være fri for.

Saa fortalte han, hvorledes han i sin Ung
dom ovre paa Mors var bleven underlig henrykt 
og omstraalt og havde hørt Røsten: „Hellig, hellig, 
hellig er Herren almægtigste, al Jorden er fuld af 
hans Herlighed“ (SeJesajas 6te Kap.). Jeg min
des ikke rettere, end at dette var sket, da han en 
Aften var vendt tilbage til sit Hjem efter at have 
været til gudeligt Møde, eller ogsaa han vendte 
hjem fra Nykjøbing. Denne Samtale kom jeg tidt 
siden i Hu, naar jeg var til Stede, hvor Kold 
talte med Myndighed og ikke som de Boglærde.

En Dag faldt Talen paa Mormonerne og deres
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Vildfarelser, og Kold faudt det med Rette mærke
ligt, at de ovre ved Saltsøen havde udfoldet megen 
Flid og Dygtighed og derved faaet fremtryllet et 
frugtbart Land, hvor der før var øde. Dygtighed 
og Flid havde her vist sig at kunde findes, ogsaa 
hvor Vildfarelsens Aander drev deres Uvæsen. 
Ogsaa var der Tale om Fæste og Selveje, og 
skjønt Kold i og for sig foretrak Selvejet for 
Fæstet, var han dog imod den tvungne Afskaffelse 
af Fæstevæsenet, som mange den Gang pønsede 
paa, og som let kunde føre til et Tilbageslag, 
saaledes som han sagde, det var sket i Meklen- 
borg. Ogsaa i saadanne Forhold holdt han paa 
sit „Alt indenfra.“

Kamp førtes der i de Dage, men det var en 
sejersalig Kamp for Kold og hans Skole, som ret 
udfoldede sig under Kampen. Kold faudt det med 
Rette mærkeligt, at nogle af de værste Modstan
dere var paa kort Tid bievne bortrykkede ved en 
uventet Død, og naar de borgerlige Myndigheder 
kom for at se efter, var der altid gode Raad, saa 
de kom vrede og gik milde. Provst Hejberg i 
Kjert em in de omtalte Kold med megen Venlighed. 
„De ved ikke meget, Kold, havde Provsten en Dag 
sagt; men det De ved, er De i Stand til at 
bruge vel!“ Og boglig Videnskabsmand var Kold 
langt fra; men han levede med sine Folk, og
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hvad han oplevede, blev til Oplysning i hans 
Skole.

Da det blev et Kjærlighedens Bud hos Kold, 
at han maatte have sin Skole flyttet bedre ind 
i Landet, drog han omkring og paakaldte sine 
Venners Hjælp; men dette kunde somme Tider 
falde sejgt nok. Han kom da ogsaa til Rudine. 
Det maa have været i 1860; thi det var i Hans 
Jørgensens Havestue vi havde Skolen endnu, og 
det var der vi fik et lille Møde, ved hvilken Lej
lighed Kold glædede sig ved at høre Hans Jør
gensen sige: „Jeg har jo Pengene!“ ikke for at 
brovte, det havde han ikke for Skik, men fordi 
han fandt, at her var de brugelige for en god 
Sag. Det var samme Aar, han kjøbte en god lille 
Jordlod og byggede paa for Friskolen, og nu 
lukkede han heller ikke sin Pung for Kold. Deri
mod mente han, at jeg kunde nok være fri, da 
jeg gav Friskolen mit Arbejde og havde det kun 
smaat med Penge. Men her var Kold af en an
den Mening, jeg kunde nok give et lille aarligt 
Tilskud. Gjør De kun det, Eskesen, sagde han, 
det har de godt af. 1863 sagde Grundtvig ogsaa 
til mig, da jeg ømmede mig ved, at det kunde 
blive strengt nok for Forældrene med Friskolen: 
.,De har godt af at give noget for Arbejdet i 
Skolen, de hai- godt af at lønne deres Lærer.“

4
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Jeg kom da ogsaa med miu lille Pengeydelse til 
Koids Skole, og det var der Glæde i. Velsignet 
være Koids Minde, ac han, hvor det gjaldt om at 
være med til saa stor og god en Sag, ikke gik 
uden om Smaafolks Dør!

Kold holdt ved samme Lejlighed et Foredrag 
for den lille Kreds, vi den Gang var i Rudme. 
Han sad midt paa Skolebænken med Ryggen til 
Bordet med Folk i Rad paa hver Side af sig og 
en anden Række paa Bænken foran ham. Af og 
til tog han til Daasen, og da kneb det for de til
stedeværende Børn med at holde Latteren nede, 
og det kunde være galt nok for vi andre. Han 
sad der i sin tarvelige Klædning med en Haand 
paa hver Knæ og saa ned for sig, kun af og til 
lettende sit klare, tankefulde Blik paa de Til
hørere, der sud lige overfor ham, og af og til 
trak der et stort Smil op over hans milde, alvor
lige Ansigt. Somme Tider gik der ogssa Skyer 
henover, naar Tanken og Talen drejede sig om 
det Skaberi og Aberi, som han udsendte Tors
hammeren imod, men dog mest tugtede med Latte
rens Svøbe. Han fremstillede blandt andet, hvor 
grimt det klædte Bønderfolk, naar de abede efter 
Kjøbstadfolk og Præstefolk, særlig naar Kjøbstad- 
folk og Præstefolk selv abede efter fremmed Sæd 
og Skik. Kold havde været med til et stort
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Bondebryllup, livor det gik stadseligt til. Blandt 
andet havde der mellem Kjøretøjerne en herskabe
lig Vogn vakt Opsigt; men Herren var en Bonde, 
som kun daarlig var i Stand til at føre Stadsen. 
Det ene stod i stik Modsætning til det andet. 
De slet røgtede Krikker, saa laadne som Hunde, 
passede kun ilde til Kjøretøjet, og saa Herskabet 
selv med de plumpe Fagter, men klædt, saa en 
Sten sig maatte forbarme: „Folk saa jo paa alt 
dette, som om de nys havde faaet Øjne“, sagde 
Kold, „og jeg kunde ikke bare mig for at sige: 
Hvi tilbeder I ikke Vognen!“

Dagen efter fulgtes vi ad til Lunde Mølle 
under livlig Samtale. »Her kommer jeg med en 
Præstehader!“ sagde jeg, idet vi traadte ind ad 
Døren. „Og her kommer jeg med et Præsteføl!“ 
sagde Kold, og dermed var min Trumf stukken.

X.
Dalum og Odense.

Kold fik, med Johan Steffensen i Aasum som 
liaadgiver og Mellemhandler, kjøbt Jord paa
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Hjallese Mark i Dalum Sogn og til stort Vidun
der for mange opført Bygninger i en Stil, som 
Folk pan Fyn aldrig havde set Mage til. Først 
blev Udhusene byggede, Kjørelade og 2 Sidefløje, 
aabne ud mod Landevejen fra Odense. Stue
husets østre Gavl spændte mellem Sidefløjene, saa 
at der fra Stuehuset kunde være indvendig Dør 
til Gang ind i begge Sidefløjene, og fra dem 
var der atter indvendig Gang til Laden. Tværs 
for Stuehusets vestre Gavl lagdes Skolebygningen 
med Gavle i Nord og Syd og med Vestsiden lige- 
løbende med Landevejen, men i nogle hundrede 
Alens Afstand fra samme. Skolehuset og Stue
huset daunede saaledes fremdeles et T, en Tors
hammer, i hvilken Stuehuset dannede Skaftet og 
Skolehuset den egentlige Hammer. I Skolebyg
ningens Kjælder var der indrettet en rummelig 
Spisesal, ovenpaa Kjælderen to rummelige, høje og 
lyse Skoleværelser, en større ud til syd og en 
mindre ud mod nord og saaledes, at de til større 
Møder kunde bruges samlede. Ovenpaa disse, 
oppe under det høje Tag og med Vinduer i Gav
lene, var der indrettet et stort fælles Soverum, 
som jeg altid forestiller mig at være i Lighed med 
Olaf Trygvesens Soverum i Trondhjem, hvor han 
jo, efter Skildringen i Nornegæsts Saga, havde fælles 
Soverum med sine Gjæster og Hirdmænd. Kold
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havde ogsaa der sin Seng ligesom i det fælles 
Soveværelse i Dalby, dog nu ikke til Sta
dighed.

Koids yngste Søster Marie, nu Marie Lebæk, 
og Poulsen Dal, som begge i Dalby hele Tiden 
havde delt Møjen og Glæden med ham og havde 
med Guds Velsignelse deres gode Del i, at det gik 
saa godt, flyttede ogsaa med til Dalum, og her 
flyttede Koids Ungdomsven, J. L. Knudsen, ligeledes 
til fra Rødding: men det var dog ikke mange Aar, 
at de her blev sammen med Kold. Først gik 
Poulsen Dal til Mors og fik Galtrup Højskole i 
Gang der, støttet af Koids gamle Venner. Knud
sen gik ogsaa snart der nord op til Limfjorden 
som Præst i Aggersborg, og selv Søsteren Marie 
fik snart sit eget Hjem i Revuinge Friskole. Det 
var 1866. Det var underligt at se paa dette. 
Vi havde altid i Dalby fundet det saa hyggeligt 
hos Kold og hans Søster og Poulsen Dal. Vi 
fik altid en levende Følelse af Samdrægtighed 
i Kamp og i Fred. Det er ligesom i et Hus, 
mens Børnene gaar sammen hjemme hos Foræl
drene, at man for det meste glemmer, den Dag 
vil komme, da de, uden der derved sker nogen 
Ulykke, skal hver til sit.
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„Gaa da frit 
enhver til sit 

og stole paa Guds Naade, 
da faa vi Lyst og Lykke til 
at gjøre Gavn, som Gud det vil 
paa allerbedste Maade.“

Kold fyldte de 50 Aar, det Aar, da Søsteren 
gik til sit eget Hjem, og samme Aar, i August 
Maaned, giftede han sig med en Gaardmands Datter 
fra Fangel. Gamle Povl Rasmussen i Sanderum 
har sagt, at da Kold i Krigsaaret 1848 laa i 
Sanderum som frivillig Soldat, tilligemed Poulsen, 
satte Kold, hos en derboende Slægtning, den lille 
Pige paa sit Knæ, hun, som han vel neppe den 
Gang anede, skulde blive hans Kone. Hun var 
den Gang et Barn, og han var fyldt de 32 Aar; 
men Kold havde altid Lyst til at tale med Børn, 
hvor han traf dem, de kunde ogsaa godt lide ham, 
og var lutter Øre, naar han fortalte for dem eller 
talte med dem.

I Krigsaaret 1864 var den samme lille Pige, 
som moden Mø, om Sommeren paa Koids Skole, 
og der kom jeg særlig til at lægge Mærke til 
hende. Efter Koids Tilskyndelse var jeg flyttet til 
Odense, og en af Grundene, hvorfor det var ham 
om at gjøre, var, at han vilde have min Hjælp
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ude paa sin egen Skole. Da saa jeg en Efter
middag, jeg kom derud, Kold sidde og tale med 
„Stine fra Fangel“, og jeg mærkede nok, der var 
aaben Vande i Øresundet. Ja, jeg blev meget 
opmærksom; thi der var noget usædvanligt ung
dommeligt i Koids hele Adfærd. Der var intet 
usømmeligt; men jeg tænkte dog i mit stille Sind, 
at hvis det gik Kold med flere af Pigerne, saadan 
som det gik ham med hende, vilde de unge Piger 
ikke ret vel kunde være tjent med at gaa i Skole 
hos ham; de vilde da i al Fald ikke gaa usaarede 
derfra. Næste Sommer, 1865, kom Jørgen Pe
dersen, som siden Efleraaret 1863 havde været 
Koids Medlærer paa Skolen, og som Kold denne 
Sommer havde givet Tid tilovers til at gaa ind 
til Odense og hjælpe mig, at jeg saa meget des 
bedre kunde faa Tid og Kræfter tilovers til Da
lum Højskole, og sagde mig, at nu var Kold ble
ven forlovet. Jeg tænkte da øjeblikkelig paa 
Stine fra Fangel, og baade for hendes og for 
Koids Skyld glædede det mig inderligt, at jeg 
tænkte rigtig. Der var ikke nogen anden, jeg 
havde nogen Grund til at tænke paa. Det maa 
have været efter Høst, hvis ikke næste Aars 
April, da jeg fik denne Tidende, efterat vi vare 
færdige baade med Pigeskolen og Høstmøderne for 
dette Aar. Der gik derfor nogle Dage hen, før
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jeg derefter saa Kold, og imidlertid undgik det 
ikke min Opmærksomhed, at Rygtet, „som haver 
saa vid en Mund og tusinde Skadetunger“, havde 
sære Ting at melde om Koids Forhold til sin 
Fæstemø, dog ikke anderledes, end at jeg godt 
kunde tænke mig, der kunde vel være noget i det. 
Blandt andet blev det mig sagt, at Kold slet ikke 
vilde vide af det hele at sige, naar nogen vilde 
paa vanlig Vis ønske ham til Lykke. Jeg maatte 
da ud til ham for at faa Sandheden at vide, og 
den fik jeg ogsaa uden Omsvøb. Jo en lille 
Svinke slog han dog, idet han sagde: „Ja, gaar 
det ikke, skal min Søster svare til det, hun siger 
det kan nok gaa!“ Ellers gik han lige paa det, 
og jeg mærkede, det gjorde ham godt, at jeg af 
Hjærtens Grund ønskede dem Guds Lykke og 
Velsignelse! Og nu kunde jeg i al Fald hjælpe 
til at gjøre de onde Tunger uskadelige indenfor 
Vennekredsen, hvor de ogsaa havde faaet Indpas, 
og hvad da ikke udenfor Vennekredsen. Kold 
var en stor Mand med sine Svagheder, og sete 
i Vrangvillighedens Lys, maatte de alle blive til 
Laster og Udyder.

Det kan gjære være, det var ved den Lej
lighed, han fik Nag til Odense og tvivlede om, 
at ret mange herinde vilde samme Vej som han 
til Oplivelse og Oplysning. I alt Fald var det
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ikke mig muligt at overtale ham til at komme 
ind og holde Foredrag i et eneste af de Møder, 
vi hver Søndag Aften havde paa Skolen, og hvor 
vi i de første Par Aar havde havt værdifuld 
Hjælp af de fordrevne sønderjydske Præster H. 
F. Feilberg, Fr. Helveg, M. T. Lange, Provst 
Højer-Møller o. fl. Saa havde vi desuden her i 
Byen Mænd som Dr. Ludvig Helveg og Rektor 
Lefolii, som da var Overlærer ved Odense Kathe- 
dralskole, og da vi i en By som Odense bor ved 
alfar Vej, kunde vi ogsaa faa godt af tilrejsende 
Højskolemænd. Det gotter mig endnu at tænke 
paa, hvordan jeg en Gang i et af disse Møder 
kom af Sted med at tale om Stærkodder. Det 
stødte Folk, at jeg talte om ham i samme Stil 
som Grundtvig efter Saxe skriver om ham, og 
jeg var derved omtrent falden hel i Unaade. 
Man kunde i al Fald ikke være sikker paa, at 
jeg ikke ved mine Foredrag saarede de unge 
uskyldige Piger. Nogen Tid efter kom imidlertid 
Ernst Trier her til Byen; jeg bad da ham om 
at gaa i mit Sted, hvilket han saa ogsaa gjorde, 
skjønt han egentlig, sagde han, var kommen for 
at høre mig tale. Og nu skulde det hverken 
træffe sig værre eller bedre, end at han ogsaa gav 
sig til at fortælle om Stærkodder, og han stak 
lige saa lidt som jeg noget under Stol. Derved
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frelste Trier mig fra videre Tiltale, og ham hørte 
jeg ingen laste. Jeg skal ikke nægte, at jeg ikke 
kunde bare mig for den skalkagtige Tanke, at 
det gjør altid noget til Sagen, enten det er en 
Friskolelærer eller en theologisk Kandidat, del
taler, selv om Ordet er det samme og Aanden 
den samme. Men for mig var Triers Tale og 
Virkningen af den et glædeligt Vidnesbyrd om, 
hvad en theologisk Kandidat af Triers Slags 
duer til.

Kold var gift, og han havde holdt sin navn
kundige Tale ved Vennemødet i Kjøbenhavn, ja 
der var maaske gaaet et Par Aar efter den Tid, 
da jeg sidste Gang bad Kold om at komme 
ind hos os og tale, og da jeg nu manede ham 
stærkt for at faa Grunden at vide til hans Uvillig
hed i det Stykke, sagde han rent ud: „Nej jeg 
vil ikke ind til Odense og k rit ise res 
ihjel!“ Det var rene Ord for Pengene; men 
jeg kan ikke sige, at jeg var tilfreds, dog der 
var ikke noget ved at gjøre, tvinge Manden 
hverken vilde eller kunde jeg; men jeg kunde 
dog ikke bare mig for at sige: Skulde De kunne 
kritiseres ihjel i Odense for at komme der en 
Gang og tale i Vennekreds, hvad skal der da 
blive af mig, der har min daglige Virksomhed 
der! — Og var det ikke Dem, Kold, det var saa
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meget om at gjøre at faa mig derind. Det ser 
jo næsten ud, som De vilde have mig stillet paa 
en Uriaspost for at faa mig af med Livet. — 
„Ja med Dem er det en anden Sag!“ sagde 
Kold. — Hvorfor en anden Sag med mig, 
hvorfor skulde jeg for Kritiken være mere usaarlig 
end Dem! — „Jeg tænkte ikke, De vilde holde 
Møder, og med dem har De jo da ogsaa spillet 
fallit!“ sagde han og jeg svarede: Hvorfor skulde 
jeg ikke holde Møder lige saa vel her som i 
Rudme, og hvor jeg ellers har været. En Fri
skole, som ikke kan være saa hjemlig for For
ældrene og deres Venner, at det kan være Sam
lingssted for dem ogsaa til Oplysning og Oplivelse 
— er det kun maadeligt fat med.

Jeg skjønner imidlertid nok, hvad Koids 
Mening var, nemlig den, at hvem der i Odense 
brød sig om den Oplysning, han var Ordets og 
Aandens Redskab for, havde lige saa nær til ham 
som han til dem, og, at de Folk, der ikke jævnlig 
kunde overkomme at vandre den korte Vej ud 
til hans Skole, heller ikke kunde have sønderlig 
Sands for Friskolen, saaledes som det var hans 
Mening, den skulde være. Han sagde selv til mig 
en Gang, og det var ikke i Spøg, men i ramme 
Alvor, at han holdt mig for at være den bedste 
Børnelærer, han kjendte, ikke en Gang ham selv
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undtagen, og ved at tage mig til Hjælp paa sin 
Højskole havde han givet til Iijende, at jeg ogsaa 
der havde mit Omraade, hvor jeg kunde være til 
Gavn. Naar vi altsaa slog os sammen derude, 
som vi gjorde, var det ikke urimeligt af ham at 
tænke Eriskolefolkene i Odense samlede derude 
og ikke som i andre Friskoler i Friskolens Værel
ser. Det er jo da heller ikke derom det gjælder. 
Men Kold tog sig ikke i Agt for, at Kjøbstad- 
folk er bleven saa vante til at skulde have alt 
lige ind ad Dørene til sig, eller i alt Fald lige 
ved Døren. De har Kirker, Latinskole og Theatre 
midt i Byen, og det, der derfor skal drage dem 
ud af Byen, maa drage med stærke Reb. Jeg mær
kede det snart, da vi 1866 flyttede med Friskolen 
fra inde midt i Byen til en Udkant paa Vejen 
ud efter Kold. Folk fik da svært ved at naa 
derud, og det hvad enten det var Præsten, som 
ikke kunde skyldes for Mangel paa Lærdom, eller 
det var Friskolelæreren, der var Ordfører, eller 
hvem man ellers fik til det.

Det kan ikke nægtes, at Kold stundom kunde 
blive noget barsk, naar han kom til at tænke 
paa og tale om disse Forhold, og om den Dan
nelse, der plejes i „den sorte Skole11, om Skue
spilhuset og den Kirkegang, som svarer dertil. 
En Gang, hans Tanker var kommen til at kaste
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et Blik ind i samme Dannelses fornemme Himmel
egn, gav han følgende Billede af en fornem Frue, 
som til sine Tider endog kunde tale rørende 
baade om Folkelighed og Kristelighed. Fruen er 
færdig at daane, da hun ser Generalens Kjøretøj 
og skjønner, at han har i Sinde at gjæste hendes 
Hus. „Aa, siger hun til Manden, der har vi nu 
ham igjen, det kjedelige Menneske. Hvad skal 
vi dog gjøre! Skynd Dig dog ud og tag imod 
ham; men hvad vil han dog her i Dag!“ Manden 
gaar imidlertid ud og tager med stor Artighed 
imod Generalen. Imidlertid holder Fruen et 
frygteligt Hus med Pigerne ude i Kjøkkenet, faar 
sig derefter pudset og spejlet, inden hun i Husets 
fineste Sal, hvor Manden imidlertid har ført ham 
hen, fremstiller sig med den fineste Artighed for 
Generalen og kan ikke finde Ord fagre nok til 
at udtrykke, hvor kjært Generalens Selskab er 
hende og hendes Hus. Generalen, lige saa artig 
fra sin Side, beder meget om Undskyldning, hvis 
Tiden, som han ikke har kunnet vælge anderledes, 
skulde falde noget ulejlig; men Fruen har atter 
udsøgte Artigheder paa rede Haand: naar Hr. 
Generalen tager til Takke, kunde Tiden ikke være 
bedre valgt. Atter er Fruen i Kjøkkenet for at 
lade sit daarlige Lune faa Luft over Pigerne, og 
naar hun saaledes har lettet sit Sind, kan hun
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atter fremstille sig for Generalen som Godheden 
og Mildheden selv.

Som Modsætning her til kan fremføres, at 
Kold en Dag, et af de sidste Aar han levede, 
gaar og sysler uden for sin Skole. Han var iført 
sin sædvanlige Hverdags Dragt: Benklæder og 
Frakke af graat Vadmel, grov Hvergarns Vest 
ind under Selerne og Benklæderne, laaden Hue 
paa Hovedet med et sammenlagt grovt Tørklæde 
uden over ned om Ørene og bunden under Hagen, 
ligeledes grov Halstørklæde, paa Fødderne hvide 
Strømper og Træsko. Lille og spinkel var han, 
og han var meget langsom i sin Færd, han spildte 
ikke mange Skridt. Som Kold saaledes gaar der, 
kommer der fra Odense-Siden en Rytter hen ad 
Landevejen og drejer af ned efter Skolen. Rytteren 
er Stiftamtmanden, der har Ærinde til Kold. Han 
ser den lille graa Mand, tager ham vel sagtens 
for at være Røgter; han beder ham om at holde 
Hesten, og det gjør Kold da ogsaa. Stiftamt
manden spørger nu efter Kold, som da først gav 
sig tilkjende. Saaledes har et Par af Lærlingerne 
i al Fald sagt mig, at det gik til, og det er 
hverken for Kold eller Stiftamtmanden til Skam 
eller Skade.

Der er bleven sagt, at Kold kunde lige saa 
godt være stolt i sine graa Klæder og sine Træsko
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som andre kunde være det af deres fine Dragt. 
Og sandt er det, at han kunde være det; men 
ingen kan sige, at han var det; men ogsaa i sine 
Klæder var han en Indsigelse mod Tidsaandernes 
Luner, og ogsaa det hørte til, for at han kunde 
være sig selv, være sand. Livet, sagde han, maa 
være simpelt for at være sandt.

J. L. Knudsen sagde en Gang om Kold, at 
han var et Stykke Thor, og mange huede ilde 
til over, at Kold ikke gik i Kirke. Stundom 
kunde det hænde sig, at man ikke blot de al
mindelige Søndage, men ogsaa de højhellige Søn
dage og Helligdage, kunde træffe ham syslende 
ude paa hans Jordlod med at samle Sten af, 
jævne Muldvarpeskud og lignende. Dette stødte 
især Folk af den gamle Vækkelse fra Kristen 
Madsens Dage. Men det hjalp ikke noget, at de 
skjendte paa ham, som det nok kunde hænde sig. 
Han hævdede, at han, som til Hverdags Brug 
syslede med aandeligt Arbejde, maatte have Lov 
til at hvile sig om Søndagen, som det faldt sig 
bedst for ham. Kom Odense lidet eller intet ud 
til ham i Skole, kom han til Gjengjæld saa godt 
som aldrig til Kirke inde i Odense. Soguebaands- 
løser vedblev han at være til Kjerteminde og 
regnede sig til Valgmenigheden der, da den efter 
Viktor Blochs Bortrejse blev dannet af Sogne-
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baandsløserne. Jeg mindes kun tydelig én Gang 
at have lagt Mærke til Kold i Kirken, og det var 
Mikkelsdag 1861, den Søndag min ældste Datter 
blev døbt i Ryslinge Kirke; men det var mig da 
en inderlig Glæde at sidde der sammen med min 
kjære, gamle Ven Kold, skjønt hans blaa, rødtær- 
nede Lommetørklæde saa mig noget uhyggeligt ud 
af Snustobak, da han under Prædikenen tog det 
frem. Han havde lagt det sammen som en Bog; 
men hvert Blad i Bogen var fra øverst til nederst 
i storstilede Linier trykket med Snustobak.

I Bøger læste Kold meget lidt og i Blade 
vel endnu mindre. Derpaa spildte han da ikke 
saa megen Tid, saaledes som mange af vi andre, 
der vel nok kunde brugt en Del af den Tid, vi 
har brugt til Bladlæsning, noget bedre end sket 
er. Naar Kold læste, læste han til Gavns. Ofte 
maatte jeg, der er Medlem af Fyns Stifts Læse
forening, hvor der er Blade og Bøger i Mængde 
at læse, staa paa Hejmdals-Udkig for ham og 
melde ham Verdensmagternes Foretagender og For
hold til hinanden. Især var der meget at vare 
paa for mig i det Stykke, da i 1866 Østerig og 
Prøjsen først trættedes og siden sloges om Rovet, 
de i 1864 havde hentet her inde hos os, indtil 
Østerrig maatte overlade Prøjsen det hele og mere 
til. Efter den Tid talte Kold tidt om Modsæt-



65

ningen mellem Nordtyskland og Sydtyskland, den 
lutherske og den pavelig-romerske Del af Tysk
land. Han oplyste gjerne sine Folk om, at der 
ikke var nogen tysk Folkeaand til, men at Nor
dens Aand var fælles for Højnorden og Tyskland 
indtil Mainfloden, som derefter altsaa ikke blot 
var en vilkaarlig Grænse, sat afØsterrig og Prøj
sen ved Fredslutningen i Prag under Kejser Na- 
poleon den tredies Mægling; thi det var, sagde 
han, Nordens Aand, Luther havde været Redskab 
for, og hvor hans Ord havde faaet Indgang, der 
havde Nordens Aand sit Folk. Naar han imidler
tid paa den Vis talte om Nordtyskland, var det 
ikke Prøjserne, han tænkte paa, dem havde han, 
som vi siden skal se, andet at sige om.

En Vinteraften var der hos Kold tale om, at 
det kunde være rart, om han vilde skrive sine 
Foredrag og lade Folk i Bøger faa dem at læse, 
baade i videre Kredse nu — og siden i Fremtiden 
til Efterslægten. „Ja, naar jeg bliver gammel“, 
sagde Kold, „og ikke kan tale længer, saa vil jeg 
skrive.“ Han mente selv, at der nok kunde blive 
en Skribent af ham og talte skjæmteude om, hvilken 
Finhed i Sprog og Tanke, der aabenbaredes i de 
Fabler, han havde givet Fru Heins til hendes 
Læsebog. Hans Haandskrift var meget fast og 
pyntelig, men ingenlunde stiv. Det var ikke hans

5
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Mening, at det skulde være fornemt at skrive 
halvt ulæseligt, saa Folk maa gjætte sig til det 
halve. Heller ikke denne Fornemhed var dyrket af 
Kold.

XI.
Høstmøderne.

I mine „Minder og Udsigter“ har jeg 
fortalt, hvorledes det gik til, at vi fik disse Høst- 
møder i Gang til Stadighed. Egentlig var det jo 
ikke det første, det vi havde i Høstmaaneden 1865; 
men det var dog det første paa Dalum Højskole. 
Allerede til det første Møde havde vi en 40 Del
tagere, og det kunde vel ogsaa omtrent være 
Middeltallet for de følgende Aar, med Undtagelse 
af det sidste, da der var langt flere. Der kom 
baade Kvinder og Mænd, ogsaa andre end Lærere, 
og fra Lærerskolerne i Gjedved og Jellinge kom 
adskillige vordende Lærere.

Vel dyrkedes under min Ledelse baade Old
nordisk og Kæmpeviser og anden Folkesang, ja 
kirkelig med, og Kæmpeviser kom isæi’ i Vælgten, 
da Kvinderne bleve talrigere end de var fra først
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af. Nogle af de unge Lærerinder vare ogsaa vel 
oplagte til det Oldnordiske som Opklaring af 
Modersmaalet; men Mødernes egentlige Puls var 
selvfølgelig Koids Livtaler, de vare dog Liv
retterne. Bordtalerue og Samtalerne var det iøvrigt 
gjerne, der gav mest af sig, og der kunne være 
Dage, da Kold var i Aande fra Morgen til Aften, 
saaat der mellem hans Taler og Samtaler ikke lev
nedes megen Tid til det øvrige. Den mægtige 
Strøm maatte have sin Gang; andre Dage kunde 
der igjen være Ebbe hos Kold, der gik det saa 
med Kæmpeviserne, og med, at vi dukkede ned i 
de gamle Tider eller ogsaa vi drøftede med hin
anden, hvad vi alt havde i saa rigt Maal hørt af 
Kold. Det var her, at Anton Nielsen kaldte mig 
..Kæmpevisemanden“, idet han fandt, at Kæmpe
viserne og min Sang ret hørte hinanden til.

Da Anton Nielsen blev fremstillet for Peter 
Larsen fra Dons, skjændte Peter paa ham, fordi 
han i sine Bøger lod Folk have Lov til at bande. 
Anton Nielsen kjendte ikke Peter Larsens Stærk
odder-Side, lian tog sig Skjændene noget nær, 
og Ernst Trier blev ikke saa lidt stødt paaPeter 
Larsen. Jeg søgte at trøste dem med, at jeg 
vidste Peter ikke mente det saa ilde, „fordi han 
slog Folk ihjel“. Han havde ogsaa været grov 
imod mig, og var bleven skikkelig igjen, saaledes

5*
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skjældte han mig ud en Gang, fordi jeg ikke 
havde faaet Hans Kryger til at lade være med at 
bande. Ja, jeg havde endogsaa hørt ham buldre 
imod Grundtvig; men Grundtvig afvæbnede ham 
med en hjærtelig Latter, som smittede Peter Lar
sen og afslørede det gode Hjærtelag. En Morgen 
tog Peter Larsen Kold paa Sengen, som let kunde 
ske, da buldrede Peter løs: „Morgenstund har 
Guld i Mund, hvad ligger Du der, din dovne 
Hund!“ „Ja, vi skal, som vi kan!“ sagde Kold, 
tog det med Ko og med et lunt Smil. Ingen har 
maaske ved disse Møder gottet sig mere hjærtelig 
end ErnBt Trier, og en Mand, hvis ædle Finhed 
Kold følte sig mer end sædvanlig tiltalt af, var 
Landskabsmaleren Thorald Læssøe. Ogsaa ad
skillige af Præsterne gjæstede os til gjensidig 
Gavn og Glæde, særlig mindes jeg Melby og Dam. 
Ikke faa baade af de daværende og nuværende 
Skolemænd, baade danske og norske, havde vi den 
Glæde at kunne leve sammen med i de Par Uger 
i Høsten, sammen med ligesindede Lærere og 
Lærerinder fra Børneskolerne. Det sidste Aar 
kom Lærer J. Lauridsen fra Odense og indøvede 
os i det engelske Boldspil „Criket“ eller Portbold, 
en ypperlig Leg for Skoler, hvor Forholdene til
lade den. Af Deltagerne i det Oldnordiske maa 
jeg særlig fremhæve Martin Kristensen i Gjed-
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ved, som især med stor Lethed gjenkjendte de 
oldnordiske Ord og Vendinger endnu levende i vort 
Almuesprog, og det er just derom det gjælder, 
ikke alene at kunde læse Fædrenes skriftlige Efter
ladenskaber, men at blive vis paa, at Fædrenes 
Tungemaal ikke er uddød og derved deres Aand 
ikke vegen fra Børnene, saa det ikke blot er et Lig af 
den gamle danske Tunge vi vil bære om Land, 
ligesom da de i gamle Dage bar Kong Frodes 
Lig; men at Fædrenes Maal endnu er til i Al
muens Tale, hvor det atter oplives af den vaag- 
nende Folkeaand.

Det var en mærkelig Troskyldighed, hvormed 
Kold talte om sit Livs Førelse og hvad han havde 
oplevet. Fristelser var han ikke undgaaet, og 
somme Tider havde han ikke været langt fra at 
mistvivle. Det var selvfølgelig særlig i saadanne 
Tider, han kunde tale sort baade om det ene og 
det andet og kunde være færdig at stirre sig 
blind paa Ordførernes Skyggesider: men aldrig 
slap han dog Troen paa sit Kald som et Kald af 
Gud og Mennesker. „Og begge Dele maa følges 
ad11, sagde han, ..har vi et virkeligt og ikke blot 
indbildt Kald af Gud, udebliver heller ikke det 
tilsvarende af Mennesker.“ Han vidnede stærkt af 
sin Tro paa, at Gud ikke lader Hindringerne blive 
større eller stærkere end vi Mennesker, syndige
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Bom vi ere, træuge til dem, for at vi kan ophol
des i den Ydmyghed, som vi nødvendigvis maa 
have for at Gud kan ophøje os under Udførelsen 
af hans Ærinder til den gode Sags Fremme. 
Naar han talte om, hvorledes hans Avindsmænd 
paa Hindsholm rykkedes bort og derved hindredes 
i at naa deres Hensigter, var det maaske ikke 
uden et lønligt Haab om at træffe dog nogle af 
dem i Underverdenen og der finde dem anderledes 
vendte. Efter 1866 dømte han anderledes mildt 
om Folk, han havde eller havde havt imod sig, 
end tidliger var tilfældet. Det var da ogsaa hans 
Tanke, at han, naar han kaldtes her fra, skulde 
fremdeles holde Skole i Underverdenen. Og hvad 
skal vi sige om Eftermælet? Kan vi ikke nok 
kalde dette den flydende Grænse mellem „dette 
Liv“ og Livet i Underverdenen og i Himmerige? 
Og saalænge Koids Tale lever iblandt os i Mund 
og Bog, kan vi da nok sige, han holder Skole, og 
det kan han med Guds Hjælp nok blive ved med 
til Dommedag. En Høst, maaske den sidste 
Høst, Kold levede, kom jeg en Dag, mens jeg 
i Børneskolen skildrede Sokrates, til at sige, at 
han var en Mand, som Kold, der var vor danske 
Sokrates. Der bankedes i det samme paa Skole
døren, og den, der bankede, var Kold, som havde 
et Ærinde til mig. »Jeg stod nu just og kaldte
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Dem den danske Sokrates!“ sagde jeg. „Det 
gjorde De vel i“, sagde Kold rolig, „for det er 
meget rigtigt!“ Naar lian følte sig i Slægt 
med Sokrates, skyede lian ikke at sige det.

XII.
Sidste Høstmode 1869.

Høstmødet 1869 blev Koids sidste. Jeg 
spurgte ham, om lian havde noget imod, at jeg i 
„Fylla“ kortelig gjengav Indholdet af hans Fore
drag. Det var ikke min Mening, at jeg vilde 
gjøre Opsigt ved at sidde og skrive op under 
selve Foredraget; men uden Opsigt vilde jeg gjøre 
det umiddelbart derefter ved at gaa afsides. Dette 
gav Kold mig Lov til og det med god Vilje, og 
jeg følte mig da, ved at gjøre det, i mit lovlige 
Kald. Dag for Dag tegnede jeg op i min Lomme
bog. Der havde jeg altsaa mine Huskesedler efter 
Haanden, som der blev Rum i „Fylla“, der kun 
udkom hver Lørdag, hvorfor det tog Tid, inden 
det der igjennem kunde komme ud iblandt Folk. 
Der blev siden sagt, at Kold ikke kunde lide dette Ar.
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Lejde af mig; men Kold ytrede aldrig noget derom 
til mig, og det er jeg vis paa, han ikke havde 
stukket under Stol med, hvis der havde været no
get. Havde han havt noget væsentlig at indvende 
mod mine korte Gjengivelser, var der Lejlighed 
nok for ham til at sige det til mig, da jeg vai- 
der ude paa Skolen i Almindelighed en Gang 
om Ugen, og i saa Fald ved jeg, det vilde være 
blevet rettet. Kun en Gang mindes jeg, at han 
ømmede sig ved det, og da kan det gjærne være, 
han hellere havde ønsket, det ikke var blevet op
tegnet, ikke fordi det var galt gjengivet; thi det 
var der ikke tale om. men fordi Grundtvig havde 
læst det og derved fundet stadfæstet, hvad der 
ogsaa ad anden Vej var kommet ham for Øre, at 
Kold i sin Tale om Skabelsen, Syndefaldet og 
Menneskets frie Villie havde vovet sig noget langt 
ud, længere end Kristentroen og den hellige Skrifts 
Oplysning hjemler. Det blev mig ved Koids 
Jordefærd fortalt, at der i Grundtvigs Nærværelse 
havde været talt misbilligende om, at jeg havde 
givet mig af med at skrive efter Koids Foredrag 
og ladet det udgaa paa Tryk i „Fylla“, men at 
Grundtvig dertil havde svaret, at der ikke kunde 
være noget at indvende derimod, da alle jo havde 
Adgang til at høre, og hvad der saaledes kunde 
siges for alle, maatte ogsaa kunde taale at skrives.
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Han fandt desuden, at Gjengivelserne vare meget 
velvillige.

Det er disse spredte Gjengivelser i „Fylla“, 
der nu her i det følgende vil blive given samlede 
med Udelukkelse af, hvad der i mine Indledninger 
ikke passer for den samlede Gjengivelse. Hvor 
Kold i sine Foredrag brugte fremmede Ord og 
Vendinger, gjengav jeg samme paa Dansk, hvilket 
jeg mener Kold ikke havde noget imod, men tvert- 
imod godt kunde lide.

1. Mandagen den 9de Angnst 1869.

Kold indledede Møderne ved at tale om For
skjellen mellem den selvlavede og den selvfølge
lige Oplysning og viste, at den første gaar Per 
Gantes Gjenvej gjennem Hovedet, medens den 
sidstnævnte langsomt men sikkert virker, hvad 
den giver sig Mine af til Menneskebjærtets Op- 
klarelse. Det er Livsoplysning; thi i Hjærtet 
tager Livet sit Sæde og har sit Udspring. Den 
førstnævnte lignede han ved et Slags Drivhus, 
hvor Mennesket bilder sig ind at kunne blive 
Herre over Begn og Solskin, og den sidstnævnte 
ved et Agerbrug under aaben Himmel, hvor vi 
lader Solens Skaber raade for Regn og Solskin.
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Dernæst optog han et Spørgsmaal, som se
nere er bleven nærmere drøftet og klaret, og som 
han har rejst. Hist og her har det vakt Frygt 
for, at han vovede sig for vidt ud; det er Spørgs- 
maalet om, hvorvidt vi Mennesker har Forstand 
og fri Vilje. Han nægter ikke, at vi har For
stand, og heller ikke, at vi har en Vilje, men 
hvad han nægter, er det, at vor Forstand og Vilje 
skulde have saadanne Egenskaber, at vi derved 
fuldt ud skulde svare til vore Tanker og Idrætter. 
Gud har Forstand og fri Vilje, han kjender nøje 
Grænsen mellem Godt og Ondt, han ved, hvad 
han vil og vil det gode, og han kan ikke tage 
fejl °S £)Øre> hvad han egentlig ikke vilde gjøre. 
Mennnesket er ikke skabt med Forstand, i al Fald 
ikke med fuld Forstand, men til, under Guds Vej
ledning, at faa Forstand efter Haanden. Dette 
var, hvad Fristeren i Ormehammen ikke vilde lade 
gjælde, han narrede Mennesket til, ved at spise 
uf Kundskabs-Frugten, at ville maale sig med 
Gud i Forstand paa godt og ondt og derved blive 
sin egen Herre, altsaa ved at faa Forstand og 
fri Vilje; men Mennesket fik kun at føle, hvad 
der kommer ud af det, naar det vil være sin egen 
Formynder, i Steden for at lade ham, som en 
Daarernes Formynder, raade. Det søgte Forstand 
og fri Vilje, men naaede kun at blive bundet til
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Støvet, medens det brast, det Baand, hvormed det 
var bundet til dets faderlige Formynder, og den 
sunde Menneskeforstand, vi nu tater om, er gjerne 
kun den, hvorom der siges og synges:

„Vor formørkede Forstand 
kan jo ikke Sandhed lejende, 
uden din den gode Aand 
vil sit Lys i os optænde.“

Vi inaa derfor takke Gud, at han ikke med 
denne formørkede Forstand har overladt os til os 
selv, og til at gjøre og lade, hvad vi vil paa eget 
„An- og Tilsvar“ ; men at han først styrer det 
saaledes for os og med os i stort og i smaat, at 
han først kan optænde sit Lys i os ved sin den 
gode Aand og siden lade dette sit Lys klare op 
i os efter Haanden, saaledes som det fra først af 
var hans Agt. Og efter Haanden, som vi saa
ledes komme til Forstand og kan skjælne Græn
serne mellem godt og ondt, vil ogsaa den Grund
vilje, der skjuler sig i Hjærtedybet, klare sig som 
fri Vilje; men først da kan der være Tale om, at 
Mennesket til fulde maa svare for, hvad det gjør; 
saa indtil den Tid vil Slægtens, Folkets og den 
enkeltes Levnetsløb blive en Kjæde af Fald og 
Oprejsning, lige til Grundviljen aabenbarer sig til 
evig Fald eller evig Oprejsning.
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Grunden til, at Kold kom til at lægge saa 
megen Vægt paa, at Mennesket ikke har Forstand 
og fri Vilje, var den, at han for et Aars Tid 
siden havde paa sin Skole havt nogle jydske Pi
ger, som tyngedes saaledes af den Tanke, at de, 
Bom deres egne Formyndere, skulde svare til, 
hvordan de kom af Sted, saa de ikke kunde aande 
frit ,og derved hæmmedes i deres Livsgrøde. 
Han fik ogsaa Held til at lette dem den Sten fra 
Hjærtet, som den Fristertanke: „I skulle være som 
Guder til at kjende Grænsen mellem ondt og. godt!" 
paaførte dem.

2. Guds Rest.

Hvad er er det for en Vejviser, Kold viser 
hen til, efterat han har vist os, at vor mørknede 
Forstand er en meget upaalidelig Vejleder, og, at 
vi ikke kan gjøre. hvad vi vil, men bøjes ind, enten 
vi nu vil det eller ikke, under en anden Vilje, 
enten saa det er Guds Vilje, eller det er den 
Vilje, som Luther kalder Djævelens, Verdeus og 
vort Kjøds Vilje. „Beder han om Naade, Baa lyd 
det Hjærtes Røst!“ hedder det i Adolf Reckes 
Vise om Slaget ved Frederits, og det var ogsaa 
Guds Røst i vort Hjærte Kold viste os hen til.
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Det er dog ikke uden al videre Vejledning, han 
viser os den Vej, og hvis saa var, maatte vi og- 
saa nok sige, at hans Raad var ikke bedre, end 
vi kunde altid faa dem lige saa gode af vor 
mørkende Forstand, som han røvede os Tilliden 
til, ligesom Ræven: „Jeg siger det ikke for min 
Skyld, men der er ellers god Gaasegang i Skoven“ ; 
thi Kold vidste saa godt som nogen, at Hjærtets 
Røst langt fra altid er Guds Røst; men at der i 
vort Hjrorte lige saa vel som Guds Røst lyder 
tusinde vildførende Røster. Han vidsts godt og 
glemte heller ikke at sige det, at den lokkende 
Ællefrue,' fortil dejlig og from, men bag til hul 
og tom, ogsaa der fristende hvisker til os i Løn 
for at faa os lokket ind i den Strøm, hvor alle 
Barndommens Minder og al Livets Haab bortfarer 
og efterlader kun Øjeblikkets tomme Gøgl. „Men, 
sagde han, „Fristerrøsterne lader sig sjælden to 
Gange høre paa samme Vis, de skifte Røst for 
hver Gang, de komme, medens derimod Gudsrøsten 
til enhver Tid ligner sig selv, enten den saa ly
der til os (ved Helligaanden med Ordet i Menig
heden) eller ved en anden god Aand, som Folke- 
aanden i Folkets Livsord. Det har derfor ikke 
nogen Hast, naar vi hører en saadan Røst i vort 
Hjærte, og allerede det, at Røsten lyder paa Hast
værk, maa derfor gjøre os varsomme; thi den,
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der frygter Gud. han haster ikke! Bank 
igjen! kan vi trøstig sige til Røsten, vil den os 
noget godt, kommer den nok igjen paa samme 
Vis. Lad den kun slaa tre Slag paa Døren, in
den vi lukker op for den. Og ligesom vi gjør 
vel i at lægge Mærke til, hvorledes en saa- 
dan Røst mælder sig, saaledes gjør vi og- 
saa vel i at give Agt paa Stedet, hvor det sker. 
Kristjan den femte bød i sin danske Lov, at Folk 
ikke skulde kræves til Regnskab for, hvad de lod 
Munden løbe om i Krohuse eller Møller, og saa
ledes skal vi heller ikke regne de Røster, der 
opkomme i vore Hjærter undei- saadanne Om
givelser; men derimod, ligesom Koids Moder 
sagde, give Agt paa de Røster, der komme op i 
vore Hjærter, naar vi er i Kirken. Hun tog 
det bogstaveligt om Kirken, Stenkirken med 
ul dens Fattigdom og Tomhed i hendes Tid, og 
dog var hun ikke saa fejl paa det, naar hun søgte 
der hen for i Hjærtets Enfoldighed paa den Vis 
at lyde efter Guds Røst i hendes Hjærte. Ander
ledes redt falder det dog nu for os, med det Syn, 
vi har faaet paa Guds Menighed, at lytte til Guds 
Røst i Menigheden (Troens, Haabets og Kjærlig- 
lighedens Ord).

Den Røst, som i Menigheden lyder til os om 
vore egne Sager i det smaa, som hos en Ungmø
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med flere Bejlere, er altid sikrere end den, der ly
der uden for, skjønt den kjære Gudfader heller 
ikke der lader sin Røst tie for den, der er af 
Sandhed (ærlig) og vil leve i Sandhed. Men 
baade inden for og uden for gjælder det dog om, 
ut vi giver os Tid til at prøve Røsterne, om de 
ere af Gud, at vi ikke, ved at cTverile os, skal 
komme til Skade ved at give Løgnerøsterne Raade- 
rum. Vi maa, sagde han, stikke Følehornene ud 
og prøve, om der er gjort Vej tor os, som Røsten 
lyder paa; thi er det Guds Vilje, der skal frem
mes, laver han det nok saaledes saa det aabenbart 
lejendes, at det er ham, der har sin Haand med 
i det.

Kold meddelte i Talens Løb Træk af sit 
eget Levnetsløb, der hængte saa nøje sammen med 
Skolens, og hvoraf det fremgik, at det ikke var 
Forstanden, der havde ledet ham i det rette Spor, 
men derimod det, at han havde lyttet til Guds
røsten i sit Hjærte. Det var næsten imod al 
Forstand, at han fik sin Højskole i Gang, og siden 
fik den flyttet fra Dalby til Dalum. Vennerne 
tænkte sig om to Gange, da de hørte, hvad dei- 
var i Gjære, og selv var han ikke fri for at grue 
ved Tanken blot; men saa fyldtes han med en 
Lyst, Drift og Kraft, som holdt ud, og efter 
Haanden lagde alt sig i Haandens Verden til
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Rette for ham og hans Venner, og Udfaldet viste, 
at det var Gud, der førte Livet til Sejr over alle 
Hindringer. Saaledes er vi da selv der, hvor vi 
ikke have et tydeligt Ord at holde os til, dog 
ikke overladte til os selv; men Gud styrer fader
ligt for os. En Mand klagede over, at han havde 
faaet fejl Kone, hans onde Drifter havde havt 
for meget at sige ved Valget; men Kold paastod, 
at Gud alligevel havde givet ham Konen, som 
skulde blive ham til Gavn. Hun havde hidtil 
været ham tjenligst og vilde vedblive at være det, 
saa længe Gud ikke selv gjorde Ende paa deres 
Samliv.

3. Menneskelivet, Aandelivet.

Et andet Spørgsmaal, hvorved Kold vakte 
Røre, var Spørgsmaalet, om Mennesket fødes med 
Aand eller ikke, Kold fremdrog det ikke som no
get Hovedspørgsniaal, og vel saa han ikke rettere 
end at Mennesket ikke fødes med Aand, eftersom 
Aand kun meddeler sig i Ord; men naar 
det kom til ham som et Stridsæmne, skjød han 
det til Side. Dog sagde han, at fødtes vi med 
Aand, maatte det nok være den, Grundtvig ikke 
roste, naar han nævnede den og dens Virksomhed 
sammen med „andre vildfarende AanderH, hvis Lys
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alt8aa er Lygtemands Lys. „Sjælen er i Blodet, 
Hjærtet er i Sjælen, og Aanden er i Hjærtet.“ 
Saaledes indledede han Ord til andet sin Tale om 
Forholdet mellem Aand og Hjærte. Efterat han 
derpaa havde talt om, hvorledes daarligt Blod, 
eller Uskik i Blodets Gang, virker tyngende pao. 
Sjælen, fordi den bor deri, gik han over til at 
klare Hjærtets dobbelte Forhold, Forholdet til 
Legemet og til A anden. Derigjennem modtager 
Sjælen Meddelelse baade fra Legemsverdenen og 
fra Aandeverdenen. Gjennem Hjærtet indsuger 
Sjælen Livet i Anndeverdenen og bliver derved 
ædlere, højere, kraftigere og lysere, naar det er 
de gode Aander, Hjærtet har aabuet sig for og 
givet sig hen til. Aanderne har deres Bolig i 
Himlen, de onde bundne i Mørkets Lænker. De 
gode Aander ere høje, lyse, klare Væsener, hvor
imod Menneskehjærtet fra Skabelsen af er dybt 
og dunkelt og kun skikket til at opklares lidt 
efter lidt. Det er i sig selv svagt og mat og er 
ligeledes kun lidt efter lidt skikket til at modtage 
Aandens højere Livskraft, som Grundtvig siger 
om Aauden at den er: „den højere Livskraft, som 
Ordet om det usynlige nu sædvanlig fattes men 
kan dog have og viser sig da baade levende og 
kraftigt, medens alle aandløse Ord om det usynlige

6
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ere døde og magtesløse“. (Krønikerim til levende 
Skolebrug med Oplysninger.)

Aanderne meddele altsaa deres højere Livs
kraft i Ordet, og hver Aand har sin Ordkreds. 
Hjærtet modtager ikke en Aands fulde Kraft paa 
én Gang men først efter Haanden, og naar en 
ringere eller mindre Aand saaledes har udtømt 
sin Kraft i Hjærtet, vender han tilbage til sit 
Hjem eller tager fat hos andre, medens han nu 
afløses af en Aand, der er udrustet med en endnu 
højere Livskraft, og saaledes mener Kold i Over
ensstemmelse med Grundtvig, at et Menneske, der 
udvikler sig sundt og kraftigt, skifter Aand hver 
tiende Aar.

Aanderne ere altid rede og vil meddele deres 
Livskræfter, og det er kun Hjærtets Skrøbelighed, 
der volder, at det ikke er i Stand til at modtage 
det hele paa en Gang. Men dette er netop et 
Gode for Mennesket; thi dersom det krat kunde 
faa det fulde Lys, som Aanderne eje, saa var 
Mennesket ogsaa i Stand til at falde lige saa 
dybt som de faldne Ængle, der styrtede som 
Stjærneskud og slukkedes i Nattemørket. Nu er 
det jo vel saaledes, at Mennesket først langt om 
længe kan udvikles til den Livsfylde, som Gud 
har agtet at føre det til; men det er ogsaa saa- 
ledes, at det først langt om længe kan modnes i
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det onde. Det kan ved sit dybe, dunkle Hjærte 
faa Tid til at finde sig frem i Livet. Det er for 
silde at skyde Brønden til, naar Barnet er druknet; 
men brændt Barn varer sig' for Ilden. Ænglene 
kunne ikke som fuldkomne Aander faa Lejlighed 
til at brænde sig paa Synden, før de faldt fuld
stændig i den. Mennesket kan faa Lejlighed til 
at mærke, hvad Synden giver, ligesom det lille 
Barn, der griber efter det brændende Lys for at 
putte det i Munden, nok lader være med det, naar 
det først et Par Gange har brændt sig følelig. 
Saaledes kan Menneskelivet paa Grund af Hjærtets 
Vanmagt i sig selv og dets Evne til at modtage 
Aandskraften og Klarheden efter Haanden, blive 
en Kjæde af Fald og Oprejsning, inden den sidste 
store Afgjørelse indtræder. Det er derfor, saa 
vidt vi kan skjønne, rimeligvis ikke mange, det 
er kommen til nogen endelig Afgjørelse med her 
i det timelige, og da derfor en stakkels vaaudefuld 
Kvinde klagede sin Nød for en Præst, fordi hun 
mente at have syndet mod Helligaanden, gjorde 
Præsten vel i at svare hende: „Har Du syndet 
mod Helligaanden? Nej det er Du for grøn til!“ 
Ligesom det. har sig med Jordbunden, at al Jord 
er ikke tjenlig til hvilken som helst Sæd, men 
hvert Stykke bærer sin Sæd frem, om ellers nogen, 
saaledes har det sig ogsaa med Menneskehjærterne

6*



84

i Forhold til Aanderne, at hvert Hjærte har sin 
Aand, som meddeler det sin Kraft, der er kjendelig 
i Ordet, hvori Aandens og Hjærtets Samliv eller 
Frugten deraf kommer Efterslægten tilgode.

Ligesom Gud nemlig ikke tager sig andet 
for, men har sin Glæde i at meddele sig til sin 
Skabning, hvad der i øvrigt altid er Kjærlighedens 
Særkjende. saaledes er det ogsaa hans faderlige 
Vilje, at den ene Slægt ene og alene skal leve 
for at meddele sig til den følgende. Det er en 
Sandhed, som slaar til baade i det legemlige og i 
det aandelige, og det er en grov Vildfarelse, 
iiaar nogen mener at finde Lykke i at leve for 
sig selv. Det var derfor en sund og sand menne
skelig Følelse, en Mand udtalte, da han sagde, at 
der var intet i Verden, der frydede ham mer end 
Synet af en frugtsommelig Kone; thi der var 
ingen, der mer end en Moder virker i sit Kald. 
Denne Sandhed er ogsaa udtalt i de mærkelige 
Folkesagn og Viser om ufødte Sægter, der klage 
over dem, der skulde føde og fostre dem, men 
som undslog sig for derved at undgaa de Byrder 
og Lidelser, som Røgten af dette Kald medfører 
i denne Verden.

Vi skylde saaledes næst Gud vore Fædre 
ikke blot det legemlige og sjælelige Liv, som vi 
mer eller mindre have til fælles med de umælende.
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og vi har ikke blot arvet deres Hjærtelag; men 
de har ved Samliv mellem Folkeaandcn og Folke- 
hjærtet efterladt os en Ordkreds, hvorved deres 
aandelige Liv meddeles os. Det er en stor Rig
dom af Ord, de saaledes har efterladt os, baade i 
Æventyr, Sagn, Kæmpeviser og Ordsprog, og det 
er ikke just en og den samme Aand, der udtaler sig 
i dem alle; men det er saaledes lagt til rette, at 
vi faa, hvad vi trænge til for at kunne røgte vort 
Kald og lade en ny Afgrøde deraf gaa til Efter
slægten. Og efter Haanden, som vi rejse os af 
Døsen og Dvalen, vil vi ogsaa let skjønne, hvordan, 
eller rettere, i hvilken Række det ene følger efter 
det andet. Det er mærkeligt at i Agt tage, hvor 
lystne Smaabørn er efter Ord, og hvor virksomme 
de er for at faa dannet en Ordflok. Det er et 
Vidnesbyrd om Hjærtets Længsel efter Aand, og 
der er strax en lille Barneengel rede til at med
dele sig, og nu meddeler han sig, saa længe han 
har noget, først ved at stamme „Fader“ og 
„Moder“ med Barnet og siden ved at skabe en 
hel Ordflok, saadanne som de findes i Æventyrene, 
og hjæstesunde Børn vil da helst have saadanne, 
som handler om Trolde og tryllede Kongedøtre, 
der løses af en eller anden sejrsalig Riddersmand, 
som dertil er særlig udrustet.

Naar saa denne Barneængel har øvet sin
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Idræt, saa melder der sig en anden, som gaar i 
Folkesagn og Kæmpeviser og vore andre Sange 
og gjør Vej for Folkeaanden, der er stor nok til 
at vedligeholde det Liv, som er meddelt af hans 
Forgængere, og til at føre det endnu videre. Han 
er i Stand til at oplære os folkelig; men han kan 
følgelig ikke gjøre os evig salige. Det kan ingen 
Aand uden Guds egen Aand: Helligaanden, som 
dog derfor ikke gjør Folkeaandens Værk til intet: 
han herliggjør det kun og bringer derved det 
folkelige G viden aar. Men det er ikke sagt, 
at Folk for det første gaar den lige Vej dertil. 
De kan godt komme paa Afveje med vildfarende 
Aander, hvis det er den Del af Hjærtet, der er 
modtagelig for dem, der er først for Haanden. 
For ligesom der i den Jord, vi dyrke, er for- 
skjellige Lag, saaledes er der ogsaa højst for- 
skjellige Lag i vort Hjærte, og det er ikke alt 
godt. Det har heller ingen Nød, naar blot Under
grunden er modtagelig for Sandhed og Kjærlighed, 
saa er der endda Kaad for alle Uraad, og Vild
farelsens Aander vil kun da, ved at dyrke deres 
Del af Hjærtet, fremme, hvad der er Hjærtets 
højeste Ønsker og dybeste Attraa. Ellers er der 
løgnagtige Aander nok til løgnagtige Hjærter, og 
de kan godt give sig et kirkeligt Skjær, saaledes 
som de Løgnaander, der give sig af med Mor-
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monerne. Det samme gjælder om de selvkloge 
Aander, der har avlet Gjendøberiet, og de grub
lende Aander, der gjække Hjærtet med den Tanke, 
at Troens Lærdomme nok vil kunne udgranskes 
efter den verdslige Vidskabs Grundlove.

Alle disse vildfarende Aander gjør Brud paa 
den Grundlov, Gud har givet ior Menneskelivets 
sunde Fremskriden mod dets Maal som et evigt 
Salighedsliv med Gud, og det samme gjør ogsaa 
den tyskagtig strænge Aandsvækkelse med mer 
eller mindre gudeligt Skin, eller, for saa vidt det 
var muligt her i Danmark, virkelig Gudelighed 
(den saakaldte „Pietisme“). Den kunde maaske i 
sidste Tilfælde være god nok til at børste paa 
saadanne haardhudede Folk, som havde døset deres 
Liv hen i 40 Aar; thi der kunde vel nok skarp 
Lud til skurvet Hoved gjøres nødig; men det 
bløde, blide Barnehjærte, og i det hele taget det 
danske Hjærte, saa blødt det er af Moders Liv — 
til det passer Tordentaler kun maadelig og frem
mer ikke hverken det folkelige Liv eller Gudslivet. 
Til saadanne bløde Hjærter, der ere lette at kyse, 
passer anderledes den blide barnlige Kjærligheds 
Aand.

Tit dukkede det Spørgsmaal op hos Kold 
som hos andre, hvem Folkets aandelige Tarv er 
en Hjærtesag: „Hvad skulde vi have de mange
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tomme Kirker, aandløse Præster og Skolelærere 
til ?“ Men det blev ham efter Haanden klart, at 
ogsaa i dette var en Guds Velgjerning. Billedet 
af den levende Menighed er derved blevet opret
holdt, saaledes som det kun var mulig i den Van- 
kundigheds Tid, der nu er i Færd med at vige. 
De har været vedligeholdte og nærede som stumme 
Vidner om, at Folket lever ikke blot legemligt af 
Brød, men aandeligt af Ord, og derfor faldt det 
meget lettere for Aandens Ordførere, da de tog 
til at tale med levende Røst, at komme Folket i 
Tale. Og de mange Penge, det har kostet Folket 
at opretholde det døde Kirke- og Skolevæsen, den 
megen Sved, det har kostet, har saaledes ikke 
været spildt; men vi maa nu prise Gud, at han 
saaledes holdt sig til Folket paa den eneste Maade, 
der var muligt i en død og aandløs Tid, da 
Hjærtet var uskikket til at mindes ham paa 
anden Vis.

4. Om Helligaandens Udgydelse ved 
Barnedaaben.

„Det er mærkværdigt“, sagde en af Præsterne, 
som var med, „man har talt saa ilde om Kold, 
fordi han ikke om Søndagen søger sammen med
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Menigheden, og dog ere alle hans Taler jo kriste
lige Taler. Paa de andre Højskoler føres Talen 
sjælden længer end hen til Kristus! Koids Taler 
ere imidlertid saa folkelige som nogen; men enhver 
fyldig Folketale i vore Dage maa ogsaa være 
kristelig; thi vi leve hverken i Harald Hildetands 
eller i Regner Lodbrogs Dage, og vel er det saa, 
at den kristelige Tale især maa høres, naar Guds 
Børn samles om Søndagen; men lige saa vel som 
den, for at være rigtig kristelig, tillige maa være 
folkelig, lige saa vel maa den folkelige Tale, hvor 
det fyldigste Folkeliv er kristeligt, være ligesaa.“ 

Derfor kan Kold ogsaa, ved at røgte sit 
Ærinde, komme til at tale om Helligaandens Ud
gydelse ved Barnedaaben, og Præsterne i deres 
Søndagstaler, uden at vanhellige Kirken, tale ud 
af det folkelige Livsord. Grænsen mellem Folke
livet og Kristuslivet er ikke afpælet, den er fly
dende, saa det er kun Døden, der gjør de skarpe 
Grænser.

Der var nogle af Lærerne, som ikke rigtig 
kunde faa Koids Tale om Hjærtets Modtagelighed 
for Aand til at rime sig sammen med Hellig
aandens Udgydelse ved Barnedaaben. Dette 
stræbte han da at klare i en Samtale om Efter
middagen samme Dag. At det kan ske i Barne
daaben, klarede han, uden egentlig at aabne noget
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nyt Syn, derved, at ligesom Barnet ellers tager 
Forældrenes aandelige Liv i Arv, saaledes ere de 
ogsaa Ai-vinger til deres Tro, og derfor kan der 
egentlig heller ikke være Tale om Barnedaabens 
Gyldighed uden for Børn af troende Forældre. 
Men nu advarede han stærkt imod at kalde det 
Vantro, naar der ikke hos Folk sporedes noget 
Trosliv, ja selv om deres ydre Færd endog stærkt 
syntes at vidne om det modsatte, hvad der ikke 
er vanskeligt at nemme for dem, der kunde følge 
ham i det foregaaende og véd af eget Liv, hvordan 
et Menneske kan ligge slemt i det, inden Troslivet 
ret kommer til Gjennembrud. Men at et Menneske 
saaledes kan leve hen i Ugudelighed, og ut Tros
livet blot ved en lille Rystelse i hans Liv paa en 
Gang kan bryde igjennem, er netop et stærkt 
Vidnesbyrd saavel om Barnetroens Arvelighed som 
om Barnedaabens gjenfødende Kraft, og det er, 
hvad de Folk, som tro, at Troslivet kan opstaa 
uden Ord, ved Held, Vanheld eller Læsning 
enten i den hellige Skrift eller andre gudelige 
Bøger, ikke agte paa.

En Gang var en Pige af Forældre, hun 
kaldte vantro, bleven bedt om at bære deres Barn 
til Daaben; men hun sagde nej, hun vilde ikke 
bære vantro Folks Børn, fordi hun skulde svare 
til, om Barnet var troende og derved, om Daaben
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kunde blive det til Velsignelse; men Kold gjorde 
hende Kede for, at hun Bnarere skulde svare for, 
om hun havde fældet en Dom over sine Med
mennesker, hvor kun Gud kunde dømme. Han 
lærte hende, at Barnets Fader og Moder maatte 
jo dog ville noget med det, naar de vilde have 
deres Barn døbt. Naar hun ikke havde nogen 
Sikkerhed for, at det slet ikke var af Tro, det 
6kete, saa maatte hun helst tro, at det var saa, 
og saa kunde hun godt svare til det, hun havde 
at svare til.

Nwar der tales om Helligaandens Udgydelse 
i Daaben, saa skal det ikke tydes, som om Hjærtet 
derved inddrog Helligaanden i sin hele Fylde. 
Hjærtet bliver ved den Evne, som vi kalde Troen, 
knyttet til Helligaanden i Menigheden, og Menne
sket er derved fuldkommen retfærdiggjort, for Gud 
er det saa uskyldigt som hans egen enbaarne Søn, 
hvis Liv det nu ejer, og efter Haanden som det 
slappe Hjærte bliver i Stand til at modtage af 
Guds Aand, bliver det ogsaa kjendeligt i Menne
skets Tale og Idræt.

5. Om Guds Tanke med Mennesket.
Al Guds Gjerning med Mennesket gaar ud 

paa at gjøre det evig lyksaligt. Gud vidste, at
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Mennesket vilde falde ved at spise af Kundskabs 
Træet, og han vilde det, ellers var det ikke sket. 
Han lod kun Mennesket falde i en timelig Usalig
hed, for at det netop derigjennem kunde blive 
skikket til at modtage en saa meget desto større 
evig Lyksalighed. Alle gode Aander er en Del 
af hans Liv og meddeler til Menneskehjærtet 
deraf, hvad det kan modtage. Men indtil Kristus 
kom, sank Mennesket dog dybere og dybere, fordi 
de onde Aander havde faaet Ret til Menneske
hjærtet, derved, at det havde vendt sig fra Gud 
til de onde Aanders Fyrste, da, det paa hans Ord 
prøvede at blive sin egen Gud. Det sank dybere 
og dybere, som det ogsaa udtrykkes i Nebukad- 
nesers Drøm om Billedstøtten med Guldhovedet, 
Sølvarme og Bryst, Kobberlænder og Bug, Jærnben 
og de lerblandede Fødder. Menneskeslægten sank 
dybere og dybere under Babyioner-, Perser- og 
Grækervælden, indtil den onde Aand uaaede sin 
højeste Vælde i Romerriget. Der laa Menneske
slægten paa sit Yderste, og da maatte Gud udgyde 
sin egen Aand, dersom Slægten ikke skulde gaa 
til Grunde; men for at dette kunde ske, maatte han 
frikjøbe Mennesket fra de onde Aanders Herredømme, 
hvortil det selv vanvittigt havde hengivet sig. 
Men til at fuldbyrde denne Udløsning maatte der 
en ny Skabning, som var jævnbyrdig med det
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faldne Menneske og dog af højere Byrd end 
Ænglene. For at dette kunde ske, havde Gud 
maattet uudtage et Folk, som han kaldte sit eget, 
nemlig Jødefolket, at det ikke skulde dele Skæbne 
med Hedniugcfolkene af Adams Kjøn. Over Jøde
folket, sagde saa Kold, kunde Gud udgyde af sin 
egen Aand, nemlig Sandheds-Siden; men det var 
først i hans enbaarne Søn, Jesus Kristus Vorherre, 
avlet ved Helligaanden og fød af Fæstemøen Marie, 
at Kjærligheds-Siden af Guds Aand blev udgydt 
og derved Menneskets Oprejsning og evige Salig
hed sikret fra Guds Side. Denne Kjærligheds 
Udgydelse er det nu, der sker lidt efter lidt. 
Hvad der ved Helligaandens første Udgydelse paa 
Pinsedagen skete i Forhold til hele Menneske
slægten, det sker ved Udgydelsen i Daaben i 
Forhold til hver enkelt, og hvad der i Menig
hedens Væxt sker i Forhold til Slægten, det 
samme sker hos den enkelte derved, at Aanden 
indtager flere og flere tomme Bum i Hjærtet og 
i Forhold dertil gjør det lyst, let og kraftigt. 
Dog er det først ved Nadverens Nydelse, at 
Hjærtet bliver skikket til saaledes at lade sig 
indtage, indtil det, som i sig selv er mørkt, usselt 
og slattet, straaler som Solen og føler sig evig 
stærkt og saligt.
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6. Guds Gjerning og de onde Aander.

Kold udtalte sig endvidere om, hvorledes Gud 
stundom selv kan lede Mennesker i Fristelse ved 
at sende dem onde Aander. Saaledes var det ved 
en Løgnaand i Profeters Tale, Gud fristede Kong 
Akab til at drage op til Kamoth i Gilead, som 
Syrerne sad inde med, for at han der kunde 
falde for Syrernes Pile, og Guds Dom saaledes 
fuldbyrdes paa ham. Dog vilde han ikke dermed 
udtale noget om Akabs endelige Skæbne. Kun er 
det klart nok, at den Gang stod han Gud i Vejen 
for at faa øvet det Værk, han havde for i Israel, 
og nu brugte Gud Syrerne til at „rydde ham af 
Vejen“. Ved en saadan Lejlighed var det ogsaa, 
at Kold paaviste, hvordan hans Skoles Modstandere 
undertiden vare bievne bortrykkede, mens de 
pønsede paa at hindre Aandens Gang til Folkets 
Oplysning og Oplivelse. Det var ikke faa Tilfælde, 
hun saaledes kunde pege paa med Navns Nævnelse. 
Kold kunde ikke se rettere, end at alle Aanderne 
baade onde og gode havde deres Bolig i Himlen, 
hvilket han blandt andet sluttede af, at Løgnaanden, 
der drev Akabs Løgnprofeters Tale, var med i 
Mødet for Guds Højsæde, ligesom ogsaa af, hvad 
der i Jobsbogen meldes om de onde Aanders 
Konge, Bagvaskelsens onde Aand.
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I det han advarede imod at søge Kilden til 
Menneskets -ugudelige Levnet i afgjort Grundvantro, 
omtalte han ogsaa Folk, som havde baaren kjendelige 
Frugter af Troslivet men atter havde givet sig 
Synden i Vold. De er, sagde han, de uhyggeligste 
Mennesker, man kan tale med, thi de kjende 
Sproget og klemme saa voldsomt paa med det 
for dermed at dække deres Jammer og Usselhed; 
men Afgrunden gaber under Dækket; thi deres 
Ordgyderi er baade kold og klangløs. Saadanne 
Folk ser det værre ud for end for 6aadanne, hvor 
der hidtil aldrig hai* været noget Trosliv at spore; 
men dog maa vi vogte os for at fælde Domme 
ogsaa over hine, og vi gjør det des mindre, jo 
mere Kjærligheds og Sandheds Aand har vundet 
Raaderum hos os, og vi „fryde os ved Livet“ i 
den hellige almindelige Meninghed. „Gud elsker 
Mennesket’.“ var ofte Omkvædet i Koids Tale.

7. Loven og Forestillingsevnen, 
Evangeliet og Følelsen.

„Naar jeg tænker, jeg er Kejser, saa er jeg 
Kejser!“ sagde Kold efter en Dreng, og saadan, 
sagde han, har gjerne unge Folk det med den 
levende Indbildningskraft, Ungersvenden sidder
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hjemme i sit Kammer og tænker paa sin Fæstemø, 
og derved kommer han paa en nem Maade i 
Skoven, eller hvor hen hans Hjærte vil helst, 
med hende; men saadan er det ikke, naar Følelses
tiden kommer, da maa Brudgommen og Bruden som 
Mand og Hustru nyde godt af hinandens Liv, 
deres Hjærter suge sig sammen, saa de to blive 
til et. Men det gaar jo da ikke saa let, som da 
de i Ungdommen levede sammen i Indbildningen. 
Ja sket er det, at det, der hos Brnden gjaldt for 
en Skjønheds Plet, er bleven til en hæslig Lyde 
hos Hustruen. Men just fordi den ungdommelige 
Indbildningskraft har saa let ved at drømme sig, 
hvad den vil, og tro sig virkelig at være det, 
den drømmer, henfalder Ungdommen let til Hov
mod og hører efter Røsten, som den lød til vore 
første Forældre af Slangens Mund: „I skulle 
vorde som Guder!“ Dette kjendes i den 
enkeltes; men det kjendes ogsaa i hele Slægtens 
Levnetsløb.

„Er det ikke det store Babel, jeg har bygget 
ved min almægtige Kraft?“ Hvad var det andet, 
der lød i dette Kong Nebukadnesers Udbrud 
end hin, den gamle Slanges Røst. Kores kjendte 
ogsaa godt denne Fristelse, ellers kunde han ikke 
paa sit Yderste have takket Guderne, fordi han 
var bleven sparet for at hovmode sig af sin
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Vælde; men hans Eftermænd slap ikke saa godt 
fra det; thi hvad var det andet end hovmodige 
Tanker om egen Guddom, der voldte, at Xerses 
piskede Havet, fordi det havde gjort Optøjer imod 
ham, dets vældige Hersker. Filip af Make
donien lod sig i sit Billede tilbede ligesom 
Nebukadnesar. Følelsesfolk fristes ikke paa 
den Vis. Følelsens Fristelse er Selvraadighed og 
Vellyst, medens Forstanden har sin Fristelse til 
Gjerrighed og Herskesyge.

For at fremme sin Frelsergjerning maatte 
Gud udtage et Folk, som han kunde opdrage til 
at have paa rede Haand, naar Tidens Fylde kom. 
Og Tidens Fylde kom, da Hjærtet følte sig mat, 
blindt og nøgent, eller med andre Ord, da Slægtens 
Følelsestid indtraadte. Som Stamfader til dette 
Undtagelses folk udvalgte Gud den Mand, der 
havde den reneste Indbildningskraft, som gjorde 
ham bedst skikket til at tale med Gud og omgaaes 
med ham, som en Mand med sin Næste. Og dog 
maatte Himmelens og Jordens Skaber tage haardt 
paa hans Børn, for saa meget som muligt at 
holde dem inden for de rette Grænser og rive dem 
ud af deres stolte Gudedrømme. Derfor gav han 
dem Loven, som er det Gudsord, hvori han 
aabenbarede sin Sandhed og Retfærdighed. 
Den var ligesom Maalet for det fuldkomne Menneske,

7
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og naar de hver Lørdag blev maalt med den 
Alen, kunde det ikke andet, end, i det mindste 
hos de bedste af dem, give de stolte Gudetanker et 
slemt Knæk. Og dog maatte han ikke blot sende 
dem sine visse Bud, som skulde minde dem om, 
hvad de havde i Vente, naar de vilde lade sig 
nøje med at være syndige Mennesker, til Tidens 
Fylde kom; men han maatte gjøre Alvor af 
Lovens Trussel, naar de alligevel ikke kunde lade 
deres Gudenøkker fare, men vilde mestre deres Gud 
og Skaber. Vi har den i øvrigt levende for Øje 
i de stortalende Ungersvende, som saa herlig kan 
mønstre Mændene og tror, at naar bare de maatte 
komme til, saa skulde de snart give al Skavank 
Fødder at gaa paa og Mændene deres „Ansigters 
Blussel!“ Vi maa da gribe til det Middel at 
lade dem prøve det saa smaat og sige til dem: 
„Ja gjør det, jeg har endnu kun mærket saa lidt 
til dine Storværker!“ netop paa samme Vis, som 
Vorherre tugtede Israels Børn med Loven.

Grækerne maatte vel regnes for Oldtidens 
Følelsesfolk, skjønt de den Gang i Slægtens 
Ungdoms Dage ikke drev det videre end til 
„Fantasifølelse“; derom vidner deres Skjønheds 
Sands. Men vi træffe ogsaa godt nok hos dem 
baade Selvraadighedeu og Vellysten i Forhold 
dertil.
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Romerne var Forstandsfolket. Deres Stræb 
gik ud paa at komme til at raade for al Ting, 
at samle baade de haandgribelige og aandelige 
Kræfter til en Kraft, som skulde være det stolte 
Roms Vælde.

Nu var det paa de bøje Navler med Menneske- 
hjærtets Elendighed; men Tidens Fylde var ogsaa 
kommen, da Gudsordet knnde aabenbare sig i 
Kjødet. Nu var Naaden størst og Hjærtets 
Længsel inderligst efter at faa indgydt sig Kræfter. 
Dette se vi ikke blot paa Vorherres Moder og 
gamle Simeon men ogsaa paa Østerlands Vismænd. 
Guds og al Verdens Fjender havde faaet Magten 
paa Jorden, og nu var Hjælpen næst. Tiden var 
kommen til en afgjørende Kamp, til et Hovedslag 
mellem Livets og Sandhedens Konge og Menneske
morderen, Grundløgneren.

Disse to mødtes ude i det øde, og „denne 
Verdens Fyrste“, han som raadede i Romerriget, 
tilbød Guds og Menneskens Søn Herredømmet der 
som hans Lensmand; men Guds Søn var ikke 
kommen for at herske, for at dømme Verden. 
Han vilde godvillig blive den mindste for at frelse 
Verden; men en saadan Frelser tækkedes ikke de 
jødiske Fornemme og Lærde. For at være efter 
deres Sind, skulde han ikke have meldt sig som 
Tolderes og Synderes Ven, men som den timelige 

7*
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VerdenB Hersker, ved hvem de skulde blive 
„Kejser og Selvhersker over alle Russer!“ Og 
nu mødtes da Sandhedens og Løgnens Fyrster 
paa Golgata og i Underverdenen; men hvor 
Sandhed og Løgn saaledes mødes, der har Løgnen 
tabt.

8. Om samme Æmne og om „Aanden i Bluse 
og Kasket.“

I Eftermiddagsmødet den 11te August maatte 
Kold igjen sige sine Tanker om Forstand og fri 
Vilje og støttede sig til Pavlus, som vidner, at 
han har den gode Vilje, men fattes Evnen til at 
gjøre, hvad han gjerne vil, og klager sig over 
Syndens Lov i sine Lemmer. Dagen efter, den 
12te August, maatte han ligeledes atter klare sine 
Tanker om Loven og Indbildningskraften, Freds
budskabet og Følelsen. Kold var altid villig til 
at gjentage, hvad han havde sagt, og det skete 
ogsaa med den samme Friskhed og Fylde. Ved 
Gjentagelsen af det sidste Æmne holdt han sig 
til den skjaldelige Fremstilling af Tanken og Ind
bildningskraften under Billedet af en Fugl, der 
overladt til sig selv sværmer vildt omkring, og 
Følelsen under Billedet af en Blomst, som vel har 
sin Rod i Jorden, men dog med sin Grøde og
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Duft stræbei' mod Himlen. Indbildningskraften 
kunde som sagt skifte vilkaarlig som Drengen 
der var Kejser ved at tænke sig det; men saadan 
var det ikke med Følelsen, som derfor ikke saa 
let fristedes af de stolte Gudetanker. Indbild
ningskraften lutres under Tryk, og den indeholder 
i sig Fjerkraft til atter at springe i Vejret, me
dens Følelsen klatter sammen under Trykket. 
Derfor er Loven vel skikket til at holde Indbild
ningskraften indenfor de rette Grændser; men 
hvor Hjærtets Følelser er vaagnet, som Følelse af 
Elendigheden, Blindhed, Fattigdom, Sygdom og 
Nøgenhed, der kan Loven kun tjene til at knuse 
det knækkede Rør og slukke den rygende Væge. 
Derfor er det et stort Misgreb at prædike Lov 
for Folk i Følelsestiden; men der er det Gode 
ved det, at den i Almindelighed lige saa lidt som 
Fredsbudskabet, kommer til Hjærtet som et Ord. 
saa megen Drift er der sædvanlig ikke i Prædi
ken. I Almindelighed mærker Hjærtet ikke noget 
til det; det farer bare Folk hen over Hove
det som et Uvejr, der, naar det er ovre, ikke har 
efterladt sig videre Følger.

Naar Præsterne derfor raabe: „Nu, har I 
hørt det, I dernede, og nu skal det blive Jer til 
Frelse eller til Dom; gjør I det, bliver det Jer 
til Frelse, gjør I det ikke, bliver det Jer til
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Dom!“ er det hen i Vejret. Det er en Tale, 
som Folk, hoB hvem Indbildningskraften har Over
vægten, har Lyst til at høre, de vil saa gjærne 
henvises til at gjøre det; de har saa let ved at 
bilde sig selv ind og trøste sig med, at de gjør 
det; thi naar de har tænkt det gjort, saa er det 
i deres Øjne gjort. Men for saadanne Eolk er 
det ikke nødvendigt at oprette Kirker eller Sko
ler. De er ikke raadvilde, men har baade Pose og 
Sæk fulde af gode Kaad baade for sig selv og andre, 
og de skal kun henvises til at følge disse. Først 
naar Følelsen vaagner, om end kun blot Indbild
ningskraftens Følelse, i Ungdomstiden, da Hjærtet 
efter Haandeu finder sig selv, som det er, og le
der efter gode Kaad og friske Kræfter, som det 
føler Trang til at indsuge, først da finder det 
gode Ord det gode Sted, og det gode Ord er da 
det, der kun bringer Sundhed, Kigdom, Varme, 
Lys og Salighed til det syge, fattige, nøgne, blinde 
og elendige Menneskehjærte.

Kold havde faaet et godt Øje til det, han 
havde læst af Professor Rasmus Nielsen. Hvor 
meget det var mer end: „To Slags Undervis
ning“, kan jeg ikke sige; men efter det han havde 
læst, dømte han, at han og Kasinus Nielsen havde 
samme Aand. Der er en lille Bog, som hedder: 
„Et Liv i Underverdenen af Payiug“, den
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havde han læst og troede Rasmus Nielsen til at 
have skrevet den. Den kom han nu til at tale 
om. Ved sin Tale vakte Kold ikke saa sjældent 
en brusende Latter; men den bruste sjældent 
stærkere, end da han med sin levende Indbild
ningskraft, som han dog ved Tankens Fynd vidste 
at holde i Tømme, talede om den højærvævdige 
Sjæls Møde i Underverdenen med A anden i Bluse 
og Kasket, som ikke vil nøjes med at faa Rede 
paa, hvem Højærværdigheden er, men hvad 
han er, inden han lader ham slippe igjen- 
nem. Men hvad han er, det kan Sjælen ikke 
saadan paa staaende Fod rykke ud med. Det 
kan kun ske i en Prædiken; men skal han holde 
en Prædiken, maa han udstyres med, hvad dertil 
hører, nemlig „Studerekammer“, Bogsamling og 
deslige. Det er der imidlertid heller ikke noget 
i Vejen for, det kan Sjælen godt faa og faaer og- 
saa, alt hvad ban kræver; men han er saa uheldig 
at glemme, at bede om Lys, og maa derfor nøjes 
med det Lys, han kan frembringe ved at klemme 
sin selvlavede Troslære (Dogmatik).

Jeg kan just ikke sige, at det Slags morede 
mig. Blot det, at Forfetteren af et saadant Strids
skrift skjulte sit virkelige Navn, var ikke det jeg 
yndede, især da Spøgen let kom til at gaa ud 
over en enkelt Mands Ære.
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9. Guds faderlige Forsorg.
«Sker der vel en Ulykke i Byen uden Gud har 

gjort den?“ Dette Udbrud af Profeten Amos 
gjentog Kold ofte og føjede til: Gud gjør kun 
Ulykken for derved at frembringe en desto større 
Lykke. Vi Mennesker vil gjærne have Lejlighed 
til at aabenbare vore Hjærters Kjærlighed og deri 
ligne vi Gud, som vil det samme, han vilde gjærne 
have Lejlighed til at aabenbare sit Hjærtes dybe 
Kjærlighed. Han ved intet bedre her i Verden 
at sammenligne sin Kjærlighed ved, end ved en 
Moders Kjærlighed. Og en Moder elsker vel alle 
sine Børn; men er der en Krøbling iblandt dem, 
saa er han i Særdeleshed Gjenstand for hendes 
ømme Kjærlighed. Saaledes aabenbarer sig ogsaa 
Guds Kjærlighed i Særdeleshed i Forholdet til 
det faldne Menneske, som naar det lærer sig selv 
at kjende, nok skjønner, at det ikke for sin egen 
Dyds Skyld kan faa Del i den evige Salighed.- 
En af Koids Vennner fortalte ham, hvorledes han 
en Gang drømte, at Verden skulde gaa under. 
Først overfaldt der alle Mennesker en usigelig 
Gru og Uro, der firmedes om, ligesom ved en 
Ildebrand. Der blev en Bragen og Buldren uden 
Lige, og idet han syntes Verden gik under, blev 
han borte i det. Men da han atter kom til sig
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selv, stod han ene inde i eu stor Forsal med Døre 
og Vinduer ud til alle Sider og med Udsigt til 
de dejligste Egne. Dørene gik op og i, og usige
lig glade Mennesker kom og gik ud og ind ad 
dem; men han vovede ikke at tale til dem, for 
han følte sig altfor ussel til at kunde tiltale saa- 
danne rige og lykkelige Mennesker. Endelig kom 
der dog én, som han fik Mod til at spørge, hvad 
dette var. „Det er den evige Salighed“, sagds 
den anden, „og Du kan godt gaa ind til hvilken 
Side, Du lyster!“ „Herre, Gud!“ sagde han da 
med mildt jublende Hjærte, „saa kom jeg da og- 
saa med!“

Det er den store Salighedsglæde, som kun 
det faldne Menneske, der ikke selv kan tjene sig 
Saligheden, kan føle. Det er den Løndom, som 
Ænglene gjærne vilde kige ind i; men de fattede 
den ikke. Kold tænkte, det var Ænglene Vor
herre mente med den vildfarende Søns ældste Bro
dér, som da Broderen var vendt tilbage, ikke 
vilde tage Del i Højtidsglæden. Det var hans 
tabte, men gjenfundne Broder, som var Gjenstand 
for al denne Jubel, og han lod sig nok, sagde 
Kold, overtyde af Faderen. (Mon det dog ikke 
skulde være Jødefolket, Guds eget Folk, Vorherre 
mente med den hjemmeblevne Søn?) I Josefs 
Saga saa Kold med rette et dejligt Træk af Guds
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Styrelse. Josefs Brødre maatte ikke dræbe deres 
Broder, det kunde Gud ikke faa noget godt ud 
af. De tænkte ondt imod ham, eller egentlig 
rettere imod dem selv. Ruben kunde dog ikke 
være med at dræbe ham, han tænkte derfor paa 
at redde ham, da han raadede til at putte ham i 
den tørre Vandbeholder. Rubens Raad skulde føl
ges, men ikke hans Tanke: at Josef kunde komme 
hjem til deres gamle Fader. Det onde, Brødrene 
tænkte baade mod ham og dem selv, kom baade 
ham og dem til Gode. Jo dybere Fald, des 
glædeligere Oprejsning. „Den, der har faaet me
get tilgivet, elsker meget!“ sagde Vorherre: 
men mens vi mindes det, maa vi heller ikke 
glemme St. Påvis Advarsel mod Misbrugen af 
Guds Midhed. „Skulde vi da gjøre os Flid for 
at synde? Nej, ingenlunde!“ Vi har ikke nødig 
at lægge Synd til Synd, den er fyldig nok endda, 
men heller ikke for stor, saa længe der inden i 
os er Levning af Gudsbilledet, som Synden næsten 
har udslettet; men naar Gudskjærligheden kommer 
til, opklarer og opflammer han de smaa Kjærlig- 
heder. Hver lille Kjærlighed har sin Aand, som 
gjærne vil holde dem vedlige og opflamme dem: 
men de magte ikke at udfylde vort hele Jeg med 
Kjærlighed. De store Aander tager de smaa un
der Armene; men skjønt Nordens Aand ogsaa er
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en Kjærlighedens Aand og en stærk Aand, kan 
kan dog ikke ret komme til, før Helligaanden vid
ner med ham, at vi ere Guds Børn.

10. Folkeaanderne og Tidsaanderne.
Det var om Eftermiddagen den 13de August, 

at Kold sagde os sine Tanker om Forholdet og 
Forskjellen imellem Folkeaanderne og Tidsaan
derne, og disse sidste skal ikke rose sig af den 
Ære, han levnede dem. Enhver Aand af Sand
hed var Alvor, sagde han, og da nu ethvert 
Hjærte søges af en Aand eller af Aander, og de, 
der mangler Alvor ikke kan tage imod en saadan 
Aand, saa søges de af Tidsaanderne, der leve 
i det overfladiske og pjattede, hvor der ikke er 
Dybde og Stadighed. Tidsaanderne ere ikke Lys- 
ængle, men Sendebud fra Mørkets Fyrste. Det 
er hans Maal at ødelægge de Mennesker, han sen
der dem til, ved at faa dem til at tabe sig i 
Ting, som intet er i sig selv, og derfor kun efter
lader Tomhed. De har Hastværk med at faa 
deres onde Hensigt Bat i Værk, at Hjærtet ikke 
skal komme til Alvor og rive sig løs fra dem. 
Men da Uaanden har havt Prøver nok paa, at 
det ikke gaar at gjøre det alt for grovt, nødes 
han til at prøve sig frem og tage saa lempeligt
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paa det. Derfor sender han nogle af sine Narri- 
fas-Aander, saadanne, som der siges om: „Han 
er en Fandens Skjælm.“ Saadanne Aander borer 
sig saa smaat ind i Hjærtet, indtil en værre Aand 
kan komme til, og saale.les afløser den ene den 
anden for at faa Mennesket ødelagt, som det da 
ogsae er blevet et Folkeord, at den ene Synd 
rækker den anden Haand.

Tidsaanderne tære altid noget godt hos Menne
sket, Folkeaanden er derimod af de tjenende Aan
der fra Gud til Menneskets Saliggjørelse og Udøde
lighed. Vi har ikke nødig at bede Folkeaanderne 
om at komme, de komme selvbudne. Hellig- 
aanden kommer derimod ikke selvbuden, men kun 
naar han bliver bedt.

Jødernes Folkeaand passede til Abraham; 
meu han var for høj for Jødefolket, derfor laa 
det stadig i Strid med sin Folkelighed. Jødernes 
Folkeaand var Guds egen Aand, indtil deres Fald. 
Siden gav Gud dem en ringere Aand.

11. Om Folkeliglied og Kristeligked.
Det var Lørdag Eftermiddag den 14de Au

gust, Kold fik Lejlighed til at tale om Folkelig
hed og Kristelighed. Folkelighed, sagde han, er 
væsentlig Hjærte, medens Kristendommen er væ-
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sentlig Aand. Hvert Folk modtager Kristendom
men efter sit Hjærte, og den afkaster sit Skjær 
derefter, ligesom Lyset i en Stue, der, skjønt fra 
den samme Sal, er trængt ind gjennem Glasruder 
af forskjellig Lød. Den tydske Kristendom er 
saaledes mere lærd og højtravende end den danske, 
der er mere „dyb og løndomsfuld som Havet.“ 
Den franske Folkelighed er mere glimrende og er 
derfor mere i Øjne faldende for os med det bløde 
Hjærte, ligesom vi ogsaa fristes af den tydske. 
Folkelighed er Menneskelighed. Fjendskabet mel
lem Folkene maa ophøre, men Særpræget vil rime
ligvis vare ved. Krig er nødvendig, forsaavidt 
et Folk maa ruste sig for at værge sin Tilværelse. 
De, der ruste sig for at ødelægge andre Folke
færd, er i Slægt med Romerne. Vi maa elske 
vore Fjender; derved knækkes Egenkjærligheden; 
men hvis vi vilde elske Guds, vort Folks, vort 
Fædrelands, vor Næstes Fjender, da vilde derved 
Kjærligheden ophæves. Vi maa skjælne mellem 
Folkeaanderne og Folkenes Uaander. Er Jøde
folket det bedste Folk? Stamfaderen Abraham 
var det bedste Menneske i sin Slægt, derfor ud
valgte Gud ham, og David var det bedste 
Menneske i sin Længsel efter Freden med Gud, 
Jødernes Folkeaand var dem paatvungen, derfor 
laa de stadig i Strid med ham. Nebukadnesar
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blev gal, da han vilde ophæve Folkeligheden, 
overvinde Israels Gud og selv skabe et Verdens
folk. Prøjserne føle nok, at de aandelig talt som 
Folk kun er et lille Folk, og de vil drive det til 
noget stort ved med Vold og Magt at ødelægge 
sine Nabofolk.

12. Kjærliglied og Egenkjærliglied.
Det støder at se Jakob efter Moderens Til

skyndelse give sig ud for Esav for at faa Vel
signelsen, Bom Faderen havde tiltænkt ham, fordi 
han var fød først. Derom sagde Kold: „Ja 
Rebekka snoede sig, havde bun havt Tro nok paa 
Sandheden, vilde hun ikke have fundet dette nød
vendigt“. Esav blev ellers slet ikke narret, for 
han havde jo baade vraget og solgt den aandelige 
Del af sin Førstefødselsret, og vi ser ogsaa, at 
Jakob nødig vilde til at bruge List mod sin Fader, 
skjønt denne i Grunden slet ikke blev narret. 
Han vilde efterlade Velsignelsen til den, Gud 
havde tiltænkt den, og andet var det da ikke, der 
skete. Det var den aandelige Velsignelse, Jakob 
attraaede som det første, siden gik han bort og 
lod Esav have hele den timelige Herlighed, til 
han selv fandt det bedre at trone paa Sejers Bjerg 
og overlade Jakob Pjalterne.
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Ogsaa Josef har tit maattet høre ilde, fordi 
han, som det da gjerne’ skal kaldes, sladrede om 
sine Brødre; men Josef sladrede ikke. Kjærlig- 
heden røber Mørkets Løndomme for at afvæbne 
Mørkets Magter; men den egenkjærlige sladrer 
for ved at fremdrage andres Laster og Udyder 
at ophøje sig selv.

Kjærlighed er Hjærtets Hengivelse, medens 
det er Egenkjærlighed, naar Hjærtet vil eje sig 
selv. Kjærligheden fylder Hjærtet med den Gjen- 
stand, hvori il det giver sig hen, medens Egen
kærligheden gjør tomt og øde, og de onde Aander 
tumle sig i det tomme og øde. Den, der giver 
sit Liv — Hjærtet, hvorfra Livet udvælder — 
vinder det; men den, der vil have det for sig 
selv, mister det. Troen avles i den medfødte 
Kjærlighed. De Mennesker, eller Folk, som har 
opbrugt sig selv, har ikke Bund for Trosordets 
Sæd. Den, der giver sit Hjærte hen til Gud, 
vinder det fyldt med Gud, der saaledes fylder 
Folkeligheden, Fædrelandskærligheden. En ung 
stor Gaardmandssøn ægtede en Pige fra et lille 
Hus. I Førstningen tænkte hun paa at gjøre 
ham lykkelig, som han ogsaa tænkte det samme 
for hende. Deres Hus var da et lille Himmerig 
ved den medfødte Kjærlighed, de havde til hinanden; 
men siden slap Kjærligheden op for dem, hver af
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dem fandt sig selv, og da gjorde Egenkjærligheden 
deres Hus til et lille Helvede.

Hvor- bliver „Poesien“ af? spørger man. 
Hvad bliver det til med Hjærtets Drømme? 
Hvorfor bliver Ægteskabet vel saa fattigt efter 
en dejlig Kjærestetid? Ja hvorfor? Fordi Ægte
folkene bære „Poesien“ ud. Hvem, der har Raad 
til det, holder Ammer og Barnepiger til deres 
Børn, og siden holde de Lærere og Lærerinder 
til dem, eller lader Skolen om, hvordan Børnene 
aandelig og hjærtelig skal opfostres. Saa lever 
Ægtefolkene for dem selv i Steden for at leve 
for deres Børn, lever for Gjæstebud eller for at 
skrabe sammen, bygge Huse, pynte sig selv, og 
det er der da ikke megen Ynde i, lige saa lidt 
som i at sidde og læse Kjærestebøger. Dette er 
et dumt og usundt Liv. Den ene Slægt lever 
her i Verden for at skulle fostre den anden, og 
det er der „Poesi“ (Sandhed, Godhed og Skjønhed) 
ved; det er skjønt, naar virkelig den ene Slægt 
saaledes lever for den anden. Det gjælder om 
Troskab i Forholdet til denne Herlighed, at den 
kan opfyldes i virkelig Kjærlighed. Det er 
mageligere, naar Forældre kan lade Ammer om 
at vaage over det syge Barn og ellers at tage sig 
af det. Det er mageligere at lade Lærere og 
Lærerinder om Børnenes aandelige og hjærtelige
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Udvikling; men man kan ikke faa baade i Pose 
og Sæk; man kan ikke baade pleje sin Magelighed, 
og hvad det ellers kan være, man vil pleje, og 
saa tillige have Livsfriskhedens Ynde i Huset, 
og det er da dumt blot at ville give ti Kroner 
for, hvad der ikke kan faas for ringere end tyve. 

Egenkjærligheden klager over Tjenestefolkene, 
over Ægtefællerne, over Naboer og Landsmænd. 
Den vil fyldes med Gods og Ros og føder Tomhed. 
„Elsker ikke Verden — thi den, som elsker 
Verden, indeholder ikke Faderens Kjærlighed“. 
En Kone mente, hun vilde være af de hellige, 
for saa levede maaske hendes Børn. „Saa skal 
det være Alvor!“ sagde Manden. Men da Børnene 
saa levede, trængte hun ikke til at være hellig. 
Da Kold skulde til at bygge Højskoleu i Dalum, 
tabte han Troen paa det, naar han tænkte paa 
sin egen Ære, naar han vilde vise, der var mere 
Kraft i hans lille Finger, end Verden havde i 
begge sine knyttede Næver, eller, naar han tænkte 
paa den Skam, det vilde være, hvis det ikke 
lykkedes. Men naar han tænkte paa de Smaa, 
der skulde hjælpes til Rette, da lød det: „Byg 
saa højt, Du kan, Du bygger ikke for højt.“ Det 
var Troen og Haabet, der avledes i Kjærligheden; 
det er Kjærligheden, der øges, og som Ingemann 
synger; „I Kjærlighed er der stor Glæde!“ Men

8
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i Egenkjærlighed er der Uro. A arsagen til, at vi 
hidtil har vidst saa lidt af Egenkjærlighed at sige, 
er den, at vi har kun vidst saa lidt af Hjærtet 
at sige. Da vi opdagede Hjærtet, opdagede vi 
med det samme baade Kjærligheden og Egen- 
kjærligheden.

13. Man kommer videst med det gode.
„Sandheden er den største af alle Guddomme; 

thi om det end stundom synes, som den over
vinder, rejser den sig dog altid igjen.“ Saadan, 
sagde Kold, tænkte den græske Sagamand P o 1 y b 
i de Dage, da hans Folk var ved at sove ind. 
Det maa ikke være rart saaledes at være Vidne 
til, at et Folk synker sammen og sover ind. Da 
er det anderledes at være Vidne til, at et Folk 
rejser sig op af Dvalen. Det maa da være lettere 
at finde Lys i den Tanke, som trøstede den gamle 
Hedning. Naar en af os rejser sig, vil vi gjerne, 
at de andre ogsaa skal rejse sig, og vi fristes da 
til at holde et syndigt Hus med dem for at faa 
dem op. Vi vækkes ved Ord, og et Folk vækkes 
bedst ved det Ord, som det levede i sidst, før det 
sov ind: de Sagn, Kæmpeviser og Ordsprog, som 
du fyldte Folkebjærtet og Folketanken, og naar
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først Vækkelsen er sket, tager det ene Ord det 
andet med sig. Siden udvikles Livet i Kamp. 
Vi maa derfor føre de unge i Kampen sammen 
med, ikke imod de bedste. Derved vinder Livet, 
derved taber kun Døden.

En ung Kono, som nys var bleven vakt, 
havde klaget sig over, at hendes Kjærlighed kun 
strakte sig til hendes Mand og hendes Smaabørn, 
og derfor kunde hun ikke lade være med at 
skjænde paa Pigerne. Men ret set var der dog 
Forskjel paa hende som Pige og nu som Kone, 
at hun nu dog levede for sin Mand og sine Børn 
var mere, end hun havde kunnet den Gang, hun 
endnu var hjemme i sit Barndoms Hjem, og dette, 
at hun fandt, hun ikke havde Kjærlighed nok til 
Folkene, var et Vidnesbyrd om, at Kjærligheden 
udviklede sig hos hende, den vilde strække sig 
videre. En Bondemand af Koids bedste Venner 
var ogsaa, da han var vaagnet, ilde til Mode over, 
at han, som han syntes, ikke havde faaet rigtig 
fat, at Egenkjærligheden havde for megen Magt 
over ham. Da oprettede de en Friskole, og 
derved fik Kjærligheden hos ham Lov til at 
komme i Kamp med hans Egenkjærlighed, og det 
samme kunde siges om Naboerne. Derved ud
viklede Livet sig, og nu mærkede Manden, han 
havde faaet fat. Kold selv kæmpede først saaledes, 

8*



116

at han hug ned paa Troldene i en syndig Tid; 
men siden opdagede han, at det onde var uvirkelig. 
Da skiftede han Vaahen, han mærkede, det bare 
gjaldt om at fylde Tomheden, derved vinder Livet, 
medens man ved den anden Kamp opdager, at 
jo flere Dragehoveder man hugger af, des fler 
gror der ud igjen, lige som der meldes i Æven- 
tyret-, at der groede 7 ud for hver Dragehoved, 
der røg af. Det gjælder om at kæmpe i Kjærlighed, 
at overvinde det onde med det gode.

En ung Bonde, en af hans første Lære
svende, sagde til Kold, da han ude i Odense 
havde været i Kirke og hørt en Præst tordne 
over Folks Laster og Udyder, at han syntes, den 
Præst prædikede kun om alt det, han i Troen 
kæmpede imod, saa man kunde fristes til at tro, 
den Præst tjente kun den Onde. Det nyfødte 
Barn er ikke blot noget af et Menneske, men et 
fuldt Menneske, og det samme gjælder om det 
gjenfødte Menneske. En Mand paa Hindsholm 
sagde om sine Fjerkræ, at han klostrede dem op, 
og saaledes gjælder det om at klostre Mennesket 
op; men det sker ikke ved at lade Folk vide, at 
der gjør de det, der er galt; der har de den — 
og der den Udyd. Det gjør kun ondt værre. 
Da Konen, der havde taget 3 Mark af ham for 
Nytaars-Nadverén og siden havde fulgt ham til
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Porten, spurgte ham, hvad det var, der stod 
hendes Tro i Vejen, hjalp det hende nok ikke 
meget, at han svarede, det var hendes Gjerrighed, 
for hun indsaa slet ikke, at hun var gjerrig. Hun 
havde nok sine Fejl, sagde hun; men Gjerrighed, 
det vidste hun sig fri for. En Gang fik han 
Folks Vrede, fordi han om to Piger sagde, at 
den ene vaskede Kopperne godt; men at den 
anden lod Snavset sidde ved Ørerne. Det kunde 
de Godtfolk ikke skjønne. Han siger nu til 
Husmoderen, naar hun skænder paa Pigerne, at 
Kopperne ikke er godt vaskede: „Vask Du dem 
selv: men sig ikke til Pigen, der har skilt sig 
daarlig ved det: Det er for Din Skyld!“ men 
vask bare Kopperne, det er da bedre, om Pigen 
derved kan føle, hun burde gjort det bedre, og 
se sig bedre for en anden Gang, det har Pigen 
selv bedst af. Naar han ser, at Pigen træder paa 
Tørven ude i Tørvehuset, saa samler han dem 
sammen og lægger dem til Rette, saa bliver 
Pigerne vante til at staa paa den bare Jord, og 
de kan da selv siden ikke lide at træde paa 
Tørven.

Der var en Karl, som endelig vilde have, at 
Kold skulde sige ham hans Fejl; men det vilde 
Kold ikke have med at gjøre; for, sagde han til 
ham, det vilde der ikke komme andet ud af, end,



118

at De vilde sige om mig, at jeg var en daarlig 
Menneskekjender. Han vilde hjælpe Svenden til 
Rette med det gode. Han havde en Vinter paa 
sin Skole to Karle, som var saa slemme til at 
bande. Det faldt bort, og da de kom hjem, 
kunde de slet ikke faa i deres Hoveder, hvordan 
Folk der hjemme var bleven saa slemme med den 
Banden. Der hjemme var det imidlertid det 
samme som før; men med dem var det efter 
Haaaden bleven anderledes, uden at de mærkede 
det. Nu mærkede de Forskjellen. En af Karlene 
spyttede vel bredt; men der var ikke andet at 
gjøre, end lade ham spytte bredt, til han i Samliv 
med Folk af bedre Sæder kom saa vidt, at det 
blev hans Følelse imod, og da faldt denne Uvane 
bort af sig selv. Der blev da mer Sandhed i 
det, end om det samme var naaet med Skjænd. 
Jo mer man pirrer i Rendestenen, des mer den 
stinker; men mange vil gjerne høre sligt, for saa 
kan de bedre se de andres Fejl, og 6aa meget 
des bedre skjule deres egue for sig selv. Ja de 
kan da takke deres Gud, at de ikke er som de 
andre, som den eller den Tolder. Har de noget 
ondt for, saa hellere tale godt til dem, fortælle noget 
godt for dem og derved faa dem til at glemme 
det onde. Kold sov de første Par Maaneder oppe 
hos Karlene for at faa Gang paa det. Siden var
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Følelsen vakt for god Skik paa Soveværelset, saa 
den ene nu ikke laa og afbrød eller hindrede den 
andens Nattero.

Lømlerne lade vi kun gaa og bilde sig ind. 
at naar deres Tid kommer, kan de nok omdreje 
Verdensløbet. Det nytter ikke at tærske dem 
med Loven. Livet vil nok lære dem, hvad de 
duer til, naar de har rendt sig Hornene af.

14. Forstanden som Samler.
Forstanden søger Magt i Klarhed. Er den 

kjødelig, vil den herske over Mængden blot for at 
herske, er den aandelig, vil den samle alle gode 
Kræfter og herske over det onde, for at føre det 
gode til Sejer. Indbildningskraften bringer ogsaa 
Klarhed, Klarhed over det guddommelige; men 
den er tit klog paa Himmelens Løb men en Nar 
paa Jorden. Den kan ikke skjælne saaledes som 
Forstanden. For den er Mennesket enten fuld
kommen guddommelig eller fuldkommen djævelsk. 
Forstanden skjønner, at det er ingen af Delene. 
Indbildningskraften ser det guddommelige; Følelsen 
indsuger Kraft af det guddommelige. Forstanden 
tager Menneskelivet, som det er, og kan derfor 
magte det og bruge det. Den kjender sine
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Grænser. Et Forstands Menneske laaner ikke 
mere ud, end hvad han kan taale at tabe; han er 
ikke raadvild i, hvor meget han skal give i det 
enkelte Tilfælde. Indbildningskraften er som Fuglen 
i sin Stigen og Dalen, enten er det for den fuld 
lyst eller ogsaa bælgmørkt. Følelsen er enten 
fuld stærk, eller ogsaa den er hel afmægtig og 
falder sammen som en Karklud. Forstanden 
holder til Raade med Indbildningskraftens Syn og 
med Hjærtekraften, hvorved Mennesket hverken 
finder sig i fuld Klarhed eller i det yderste Mørke, 
hverken føler sig almægtig eller afmægtig, men 
føler sig jævnt lykkelig. Indbildningskraften ser, 
Følelsen indsuger, og Forstanden bruger, hvad 
der foreligger; men den er ikke modtagende. Den 
ejer ikke Troen; men den gode Forstand kan 
stikke Troen. Forstanden gaar ud paa baade 
aandelig og legemlig at gjøre sig Jorden nyttig.

Den, som ikke har havt Indbildningskraft 
eller Følelse, pines af Tomhed i Forstands Tiden, 
fordi Forstanden i sig selv ingen Kræfter har til 
sin Raadighed, den er kun en Mester Flik-Flikker, 
der kan samle, hvad Indbildningskraften ser og 
Følelsen har optaget i sig. Dog kan Forstanden 
nok, fordi den ikke har Livskræfter at samle, 
bruge de døde Kræfter — Dumkrafterne; men 
hvorledes den, som det er tjenlig for dens For-
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raaal, samler de døde Kræfter som Ilt, Brint og 
deslige, det havde Kold ingen Forstand paa. I 
Følelsestiden træder den enkelte ikke saa meget 
frem, da fremmes Livet i Samfund; men aandelige 
Samfund falder fra hinanden i Forstands Tiden, 
naar der ikke er en Mand, som har større Klar
hed end Mængden og derved magter at samle de 
mindre Klarheder under sin Klarhed — at over
tyde dem. Dette gjælder dog kun Livssamfund, 
ikke Sammenhold i Legemsverdenen, ikke om 
Skyttelag eller Samlag i Pengesager. Der kan 
den, som véd at klare Fordelen ved Fællesskabet, 
samle Pengemændene; for deres Sammenhold kræves 
ingen anden Klarhed. Forstanden lever i Haabet 
om at samle flere Kræfter. I Evigheden er 
Følelsen eneraadende i Troskjærligheden.

15. Tro og Vantro.
Naar Kold blev spurgt, om Mennesket selv 

var i Stand til at vælge det gode, sagde han nej. 
Da han blev vakt, følte han usigelig Glæde, saa 
der var intet Valg for ham mellem det, der laa 
bagved, og det, der var ham givet. Og naar det 
siden kneb, var Troen altid rede til at holde 
Haabet oppe om, at det nok blev godt igjen.
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Jøderne vilde ikke. Ja hvad vilde de ikke? 
De vilde ikke samles som Kyllinger samles under 
Hønens Vinger. De vilde ikke bøje sig, de 
Krabater. Grundsynden er Vantro. Al anden 
Synd er tilgivet forud; men Vantroen — at tro 
Vorherre ilde — ender i Synd mod Helligaanden, 
Menneskets redningsløse Fald.

En præstelærd Mand sagde en Gang, at hvis 
en Mand kom ned fra Maanen cg vilde tale om 
Forholdene der, maatte han nødvendigvis jævnføre 
dem med Forholdene paa Jorden: og hvad han 
her havde fundet svarende til det, han kjendte 
hjemme fra Maanen, vilde ban tro; men alt andet 
vilde han ikke kunne tro. Saaledes var det ogsaa 
med Kristendommen, sagde han; men Kold fandt, 
at saa kunde det gode Præsteæmne ikke tro paa 
Undfangelsen af Helligaanden og Fødselen af 
Marie Mø, for det er en Kjendsgjerning, at hvad 
de Lærde kalde „Bastarder“, Afkom af ulige 
Byrd (Muldyr og Mulæsler), bliver noget daarligt 
noget uden ny Avlekraft. Troen fattes ikke af 
den medfødte Forstand; men Troen har selv en 
Forstand eller faar Forstand, og den fatter, at 
det, som skulde stifte Fred mellem Gud og Men
nesket, maatte ogsaa være i Slægt med, have Liv 
tilfællea baade med Gud og Mennesket.

Troen giver Fred, har vi først den, da føle
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vi, den kan ikke undværes, hvis vi skal være 
lykkelige. Troens Forstand kunde ogsaa gjøre 
Skade, naar den uden videre skulde overføres paa 
andre end de paagjæklende. Nikodemus søgte 
Vorherre som Lærer; men Vorherre lod ham vide, 
at Kristendommen var Liv og ikke blot Lære; 
thi „Aand uden Hjærte, det er kun Vind, Liv 
uden Hjærte, det er kun Skin“. Det var ikke 
Troens Forstand, der var oppe hos Marie Mø, 
den Gang hun, da Gabriel bragte hende Kaldet 
fra Gud om at føde Guds Søn, indvendte: „Hvor
dan kan det ske, da jeg ikke har nogen Mand?“ 
men Hjærtet bøjede sig i Troen, da hun sagde: 
..Se jeg er Herrens Tjenerinde, det ske mig, som 
Du har sagt!“ Dog er det ikke sagt, vi ikke 
har Tro, fordi vi ikke mærke deus Kraft. En 
ung Kone, hvis Mand var Kriger, var meget 
sorgfuld og ængstelig for Mandens Skæbne, saa 
hun var nær ved at bukke under. Hun søgte da 
ud til Kold, og han tog hende med sig op paa 
Skolen, at hun kunde børe, hvad det der blev 
given ham at tale, og han mærkede det godt, at 
der i Talens Løb ikke faldt noget af til hende. 
Men saa til sidst blev de enige om at synge Sangen: 
„Alt staar i Guds Faderhaand“, og da han havde 
mærket, at Sangens Ord ikke kom rigtig frem, 
sagde han: „Men nu vil vi ikke synge: „Alt staar
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i Guds Faders Haand“, heller ikke „Alt staar i 
Gudfaders Haand“, men „Alt staar i Guds 
F aderh aan d!“ “ Da mærkede han, det bar paa, 
og da de saa havde sungen Sangen, fik han ogsaa 
Vidnesbyrd derom af Konens egen Mund; thi da 
sagde hun med Troens Glæde: „Ja saa har det 
ingen Nød, saa er han jo ogsaa i Guds Fader- 
haaud“. Det er lettere at tro Gud i det aande- 
lige end i det timelige (?); men Kold lærte, da 
hau skulde bygge, at Gud raader baade for Sølvet 
og Guldet, ogsaa for det timelige, og fra ham har 
Aanden i sin lille Finger mere Kraft, end Al
verden mod ham i sin staalsatte Næve.

16. Boril og Børneskole.
Fn Dreng blev spurgt om. hvor langt han 

havde læst. „Vi er“, sagde Drengen, „ikke 
kommen længerend til midt i Fordærvelsen“ 
(i Balles Lærebog).

„Hvad er Synd?“ spørger Degnen.
Drengen: „Lovens Fylde!“
Degnen: „Jeg siger: Hvad er Synd?“ 
Drengen svarer som før.
„Nej, Synd er det, som er imod Loven“, retter 

Deguen ham, og dermed er det Spørgsmaal klaret.
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„En Mand havde to Sønner. Den yngste 
af dem sagde til Faderen: Fader, giv mig den 
Del af Godset, som tilfalder mig!“ remsede en 
Dreng tankeløst op efter Birchs Bibelhistorie.

„Naa“, siger Degnen, „hvordan var nu disse 
to Sønner?“

Drengen tier.
„Naa — den ene var — naa — han var

— naa — han vår — naa han var — ryg — 
naa — rygges —

Drengen: „Ryggesløs!!“
Degnen: „Rigtig! han var ryggesløs. Altsaa 

den ene var ryggesløs og den anden var — naa
— den anden var —

Drengen: „Den anden var —“
Degnen: „Den anden var — naa — den 

»inden var — naa, den anden var, — naa, han 
var — eg — naa — han var egen — naa ban 
var — egenret — egenretf —

Drengen: „Egenretfærdig!!!“
En Præst havde indøvet Børnene, før de 

skulde staa paa Kirkegulvet, i, at de paa Afhø
ringsdagen skulde, naar han spurgte: „Hvordan 
gaar det til, at Gud oprejser Støvet?“ svare: 
„Som Sommerfuglen udvikler sig af sin Larve.“

Den højtidelige Stund kom, de aftalte Spørgs- 
maal kom med — og endelig ogsaa Spørgsmaalet:
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„Kan I sige mig, Børn, hvordan gaar det til, at 
Gud oprejser Støvet? Naa, Børn, som Sommer
fug—. „Som Sommerfuglen udvikler sig af sin 
Larve — Larve — Larve — Larve—“ lød det 
fra Børnene i Munden paa hinanden.

Disse og mangfoldige lignende Træk havde 
Kold gjærne paa rede Haand, naar det for ham 
gjaldt om at fremstille Ramseskolens Vanvid og 
Ødelæggelsesværk ved at tvinge Børn til at frem
sige, hvad der ikke kunde leve i dem, for at 
„stille det som Pragt tilskue for et mat nysgjer- 
rigt Øje!“ Og, sagde han da, hvis Opgaven med 
den paatvingende, snærpede Børnelærdom var at 
give Børnene Lede for alt Trosliv, saa kunde der 
aldrig være valgt et heldigere Middel.

Den, der skal du til Lærer for Børn, maa 
selv have levet helst et rigt Barneliv, og han maa 
være rig paa aaudelig Syn, ellers taler han om de 
andres Barneliv som den Blinde om Farverne. 
„Rødt“, sagde den tyske Professor, „er den 
stærkeste af alle Farver!“ — „Ja“, svarede den 
Blinde, „som det stærkeste Trompetskrald!“

Mellem Børn og deres Lærer maa Forholdet 
være fuldkommen frit, eller som Kold ogsaa 
kaldte det, fuldkommen evangelisk. Børn maa 
have Lov til at være, hvad de er — Børn, og 
som saadanne er de Øjeblikkets Mennesker. Hvad
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der falder dem ind i Øjeblikket, det sætte de i 
Værk, om det saa er at kaste Papirskugler efter 
Læreren; men er de Børn, er det ikke af Ond
skab, de gjør det, og det er en dum Lærer, som 
vil finde noget saadant deri, i Steden for at tænke: 
„Ja, Børn øver Børneværk“, og det samme gjæl- 
der om de andre Børn, naar de le ad det. Bliver 
det regnet Børn til Ondskab, fremkalder det just 
Ondskaben i deres Skjælmsstykker, og de bliver 
løgnagtige, idet de bag Lærerens Ryg øver de 
Skjælmsstykker, hvormed de ikke vil gaa ham 
under Øjne, og det ene tager da let det andet 
med sig, den ene Udyd rækker den anden Haand.

De bedste Børnelærere er Bedsteforældrene, 
naar de tager dem med sig under deres Dagværk 
og lader dem gaa omkring sig i deres egen 
Tommerum, men svarer dem paa deres Spørgs- 
maal. Kold Bkulde en Gang for Birkedal læse 
med Præstebørnene. Allerbedst som han da sid
der og samtaler med dem, tager han sin Daase 
frem, for, saaledes som det nu var ham ejendomme
ligt at tage sig en Pris. Dette krillede i Førnene, 
og det nyttede ikke, de gjorde Vold paa sig selv 
for at holde Latteren nede, den maatte her frem, 
og da den først havde faaet Magt med én, saa 
brød den alle Dæmninger hos dem alle. Kold 
saa til dem og svarede dem (med en Vismands
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Ro og et Barns Smil): „Naa, det var Ret! det 
kan blive til noget, kan I gjøre det hver Gang, 
jeg taget* en Pris, saa er I ikke saa ringe!“ 
Skjænde paa Børn, det gjør dem kun ondt, og 
det man kalder et Onde, slaar man kun fast med 
et Onde, hvad enten det saa i sig selv er det 
eller ikke. Børn skal vel ledes tii Virksomhed; 
men de skal ingen Ting længer, end de selv har 
Lyst, ikke skrive, uden naar de vil, og ikke regne, 
uden, naar de vil. Ja, saadan skulde det være: 
men saadan kan det egentlig kun blive i Hjemmet, 
og det er umuligt i en Skole, hvor der er mange 
Børn.

Kold og hans Søskende vare velkomne Gjæ* 
ster hos deres Faster, for til dem kunde hun faa 
Lov til at fortælle sine Helgensagn, saadanne, Bom 
dem om Vorherre og St. Peder, der ikke vilde 
bøje sig ned efter Hesteskoen, han saa ligge paa 
Vejen, hvor de vandrede sammen med Vorherre, 
som ikke holdt sig for god til et bøje sin Ryg 
for at tage Hesteskoen op, at han siden kunde 
lære sin Ven at krumme Ryg, idet han lod de 
Kirsebær, som han havde tilkjøbt sig for Heste
skoen, falde til Jordeu en for en og St. Peder 
samle dem op, at han derved kunde faa lædsket 
sin Tørst i den brændende Solhede. En anden 
gammel Kone kunde komme af med sine Æventyr
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om trylleslagne Kongesønner og Kongedøtre, og 
dem blev de ikke let trætte af at høre paa, om 
det end nok kunde hænde, at de, naar det blev 
dem noget langt, kunde spørge den gamle, om 
han nu ikke snart kom, ham, der skulde frelse 
den bundne Kongedatter. Der var Glæde paa 
begge Sider. Ogsaa naar hans Moder i den lille 
fredelige Aftentime lod sin travle Færd hvile og 
sang af Kingos Salmebog, ogsaa da hørte Børnene 
gjærne til, eller de sang med.

Faderen vilde gjærne faa saa mange Sko og 
Støvler færdige som muligt ; man naar der var 
Tale om noget aandeligt, gik han siu Vej, det var 
han ikke for at være med til, for saa kunde han 
ikke sove om Natten.

Kold havde i sin Børneskole havt en Dreng, 
som ikke vilde skrive, heller ikke læse, paastod 
han. „Hvad vil Du da?“ spurgte Kold ham. 
„Regne!“ svarede Drengen. „Ja, vil Du gjøre 
noget ved det?“ sagde Kold igjen, og saa regnede 
han og fik lært udmærket at regne, ja han ud
mærkede sig siden paa Karleskolen ved at lægge 
sig efter Mathematik og Geometri. En anden 
Dreng, han havde havt i Huset, vilde ikke flytte 
Faar. Det havde han ingen Lyst til, sagde han. 
..Hvad vil Du da?“ sagde Kold. Ja, han vilde 
ud til Karlene og læsse Jord, sagde han. „Det

9
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kan Du jo ikke!“ sagde Kold. Jo, sagde Drengen, 
det kunde han nok. Han fik Lov til det og 
klemte meget ihærdigt paa med at kaste Græs
klumper paa Vognen med en Fork. Saaledes 
sled han, og det udviklede ham. Var han blevsn 
tvungen til at flytte Faar, var det kun gaaet tre
vent, og Drengen vilde det kun have gavnet 
lidet.

Bedst har Børnene af at gaa hjemme og ud
vikle sig, til de bliver en 12 Aar. Siden kan de 
i Hjemmet eller udenfor Hjemmet sættes til at 
gjøre Gavn med Hænderne Der skal imidlertid 
heller ikke da tænkes saa meget paa, om man kan 
faa Fordel af dem, som paa, om Børnene selv 
kan faa godt af det. Saadan, som det nu er, og 
som det ikke burde være, gjælder det om, at Læ
rerne kan holde Børnene til Rette med deres Lege, 
saa kan han samle dem, og dermed kan, hvad de 
saa har for i Skolen, naar Børnene ikke tvinges 
til noget, ogsaa blive baade glædeligt og gavnligt 
for dem. Da de er Øjeblikkets Mennesker, skal 
man egentlig ikke love dem noget i Morgen eller 
om 3 Dage; man skal ikke gjærne love dem noget, 
før man kan give dem det paa Timen. Børnene 
vil gjærne samle op, hvad der kan falde af til 
dem af de ældres Samtaler, hvad de gamle da og
saa har lagt Mærke til og sagt med Ordet: „Smaa
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Gryder har ogsaa Ører!“ Hvad der hjemme i 
Huset falder af imellem Forældre, Tjenestefolk og 
hvem, der ellers kommer til Huse, det udvikles 
Børnene af til det onde eller til det gode, ligesom 
det er til, og det nytter ikke at tale til dem om 
Dyd og gode Sæder, naar det, de saaledes gaar 
og samler op, ikke er Dyd og gode Sæder. De 
gode Bøger hjælper dem da heller ikke.

Nu finder man vel mer og mer, at det er 
for grovt at banke Lærdemmen ind i Børn, men 
saa har man andre Midler, der vel. ser mere 
uskyldige ud, men som i Grunden ikke er et 
Haar bedre. Man vækker Egenkjærligheden hos 
dem ved at lade dem kappes. Mange tror, de 
gjøre vel-^od deres Børn, naar de saaledes drive 
dem frem i — hvad de kalde folkelig og kriste
lig Kundskab, og de synes, det er saa herligt, 
naar Børn kan komme med Spørgsmaal, som om 
de syv Menigheder i Lilleasien, som der er Breve 
til i Johannes’s Syners Bog — og om de tilsva
rende syv Menigheder: den hebraiske, den græske, 
den latinske osv. Saadan noget kan de godt dri
ves til, ved at der vækkes egenkjærlig Kappelyst; 
men det er, sagde Kold til en lærd og alvorlig 
Mand, som i den Henseende roste et af sine 
Børn, at spænde Helvedes Heste for Himmerigs 
Vogn: men det er farligt, thi ogsaa Helvedhesten

9*
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gaar raskest og villigst, naar det gaar hjem
efter.

Børn lever af Indtryk. De lærde har ikke op
daget Hjærtet. Deraf kommer deres Paastand om, 
at Indtryk har intet Værd — er intet. De fører 
os kun paa Glatis, naar de faar os til at sige, at 
Friskolen godt kan lære Børnene det samme, som 
de overhaler dem med i deres Kundskabsskoler. 
Børn Bkal ikke lære men opelskes af Indtryk. 
Kundskabsskolen, naar den er sund, mødes i Synet 
med Indtryksskolen, Udenadslæren i Folkeskolen 
var kun Spilfægteri, Barnet modtager intet Ind
tryk deraf. Ikke en Gang udenad læst Regning 
duer til noget, da den hverken yder Forstand eller 
Hjærte noget. Det gjælder heller ikke i Folke
skolen oin at give Levnetsløbets Sagn i Sammen
hæng. Det faar Barnet intet af; men det kan 
nok samle Indtryk af det enkelte Træk. Viden- 
skabsmændene samler, som Professor Rasmus 
Nielsen siger, ind og lægger det til Rette for 
os, det, de har samlet af hvad der er efterladt 
os fra de henfarne Slægter, og hvad der frem
bringes i Menneskelivet og opdages i Guds Skab
ning i vor egen Tid; men Videnskabsmand er 
der ikke mange fød til at være, og uden det nyt
ter det ikke, man fusker med det. Aber er der 
nok af. Og hvad der saaledes er lagt til Rette
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for os (af Skjalde, Sagamænd osv.) det bruge vi 
og føre det ud i Livet i Folkeskolen.

I Kundskabsskolen er Religion Kundskab om 
Gud og hans Vilje, samt om den Maade, hvorpaa 
lian vil æres og lydes af os, som det hedder i 
„Balles” Lærebog; men i Folkeskolen er det Tro 
paa, Hjærtets Hengivelse til Gud enten enfoldig 
eller trefoldig.

17. Ungdomsskolen.

Da en Præst havde raadet Kold til rt bygge 
videre paa Skolen fra 1814, svarede Kold: rNej, 
jeg vil ikke bygge et nyt Stokværk paa den Byg
ning, som er bygget af raadne Pinde og tilmed 
uden fast Grundvold, jeg vil have en tilstrækkelig 
dyb Grund at bygge paa. Provsten havde raadet 
ham til i sin Skole at indføre store Lærebøger 
for de Fag, hvori Grunden alt var lagt i Almue
skolen, saa kunde han bruge mindre Bøger for 
de Fag, som der skulde tages fat med fra Grun
den af, og Provst Rohmaun tilbød ham sin Tjoneste 
ined at faa gjort et godt Valg; men Kold svarede, 
at han trængte ikke til saadau Tjeneste. Han fik 
ogsaa det Raad, at han paa sin Skoles Fane 
skulde skrive Regning og Skrivning, saa kunde
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han jo endda handle efter sit eget Sind, og som 
han fandt det tjenstligst, for at naa sit Maal — 
gaa løs paa at vække Livet; men hervod vilde 
han kun være bleven lokket over paa en falsk 
Grund, og Sandheden trænger ikke til at ty til 
Løgnen for at komme igjennein.

„Nu falder Skolen, Kold!“ blev der sagt 
til ham, da Højskolen i Sødinge blev sat i Gang. 
„Nej“, svarede Kold, „hvordan det saa end gaar 
med mig, Skolen staar nok, for den staar paa 
Sandheds Grund. I Folkeskolen bærer vi ofe 
ikke saadan ad, at vi samler Kundskabsæmnerne 
i en Ring rundt om den lærende, for at de fra 
denne Rundbue kan i en straalende Klarhed 
trænge ind i Midten. Der maa tændes indenfra, 
at det saa derfra kan lyse ud igjennem. Vi maa 
søge og finde Folk, hvor de er, og ikke der, hvor 
vi helst vilde have dem. Tales der om udvortes 
synlige Ting, maa vi først komme til det, den 
unge alt er kjendt med, hvad han daglig kan se 
for sine Øjne, tidt dog uden Eftertanke over Aar- 
sag og Virkning, tale om, hvad der sker med 
Marken og med Møddingen, vise, hvordan man 
med Øjemaal kan maale et Taarn eller et Træ. 
Og paa samme Vis maa vi tage det med, hvad 
der ikke kan ses med det udvortes Øje, men som 
derfor lige fuldt har sin Virkelighed i Aandens
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og Hjærtets Verden. Vi maa gaa til den unge 
der, hvor han er — hjemme fra; tage fat paa det, 
lian der fra bringer med sig, selv om det kun er 
at ligne ved en rygende Væge, give Agt paa, 
hvilke Talemaader, Ordsprog, Sagn, Æventyr, 
hvilke Sange og hvad de ellers har levet i der 
hjemme, give Agt paa, hvad de føler Trang til 
af aandeligt og hjærteligt Liv at være, og, om 
det aldrig er saa lidt, saa gjælder det kun om at 
mætte Trangen.

Derved føle de unge at være sket en Tjeneste, 
de faar Tillid til Læreren, der vaagner ny Trang, 
bliver Brug for ny Hjælp, og saaledes udvikler 
der sig et Samliv, som maa blive frugtbar for 
den unges senere Liv. Det gjælder ikke om at 
holde lange udtømmende Taler; men hvad det 
gjælder om ved de daglige Taler til de unge, det 
er, at der kastes et Blus ind i Hjærtet og Sjælen, 
6aa de mer faar Øjet vendt ind, og ser lidt efter 
lidt, hvad de liar og hvad de fattes. Siden 
inaa hver af de unge have fri Adgang til at faa 
klaret hos Læreren, hvad der er i Urede for dem. 
trykker og tynger dem, maa kunne faa sat i Lave, 
hvad der er kommen ud af Led for dem. Jeg 
priser Aanden, sagde han, at han har lavet det 
saaledes, at jeg er fri for den Fristelse, som følger 
med Evnen til at holde saadanne Taler, som kun
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i Længden tjener til at kjede dem, der hører 
paa dem.

Efter Haanden som Friheden trænger frem 
i Livet, bliver dette mer og mer mangfoldigt, 
baade i Skolen og udenfor samme, og Folk, som 
ere kjørte til under Enevælden, ere færdige at blive 
øre i Hovedet over dette og mener, at det gaar 
aldrig vel til. Men de mange Meninger og Me
ningskampe ere gode Tegn, de ere Livstegn. De, 
der mener, at man i Skolen har holdt sig til Bø
gerne, for at der kan blive Enhed over det hele, 
de er Dødens Talsmænd. Det er Døden, der 
frygter for den brogede Mangfoldighed, for den 
ved nok, den taber sin Sag i Kampen mod Livet. 
17—20 Kundskaker skal samles til en Helhed, 
en Enhed, og intet maa gaa tabt, derfor er Kund
skabsprøverne nødvendige. Hvad Hjærtet, som 
dog er Livets Sæde, kræver, det tages der mindst mulig 
Hensyn til i saadanne Skoler. De Lærde og 
Frimurerne vil udvikle en Vilje gjenuem Kund
skaben om det godes Nødvendighed. Frimurerne, 
mente han fremdeles, ser Udtryk af Sandheder 
i Streger, Buer, Vinkler, Hjul osv., og disse har 
de stadigt for Øje, for at de derved kan hævde 
Kundskabens Herredømme og holde Hjærtet ude. 
Grundtvig har opdaget Hjærtet, som Li
vets Dronning, efter at det længe havde været
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glemt, og det er derfor intet Under, at de Lærde, 
som vil lade „Fornuften“ være Dronningen, rejste 
sig mod den Livsskole, som er rejst paa 
Grundtvigs Ord.

Kold havde mødt rasende Modstand, først af 
enkelte og siden af flere. En Gang havde han 
imod sig havt en Hær af 2 Provster, 6 Præster, 
adskillige Degne og 600 Bønder; men ved deres 
Modstand fremmede de kun den Sag, som nu 
skulde frem; thi Sagen var, at det egentlig ikke 
var ham, men Aanden, de havde imod dem, og 
han var dem for stærk; men Kold havde godt af 
det, og derved kom han til at sande det gamle 
Skjaldeord: „Der sker ikke sn Ulykke i Byen, 
uden Gud har gjort den!“ (Amos).

„Vil nogen Guds Forsætter hæmme, 
han nødes til selv dem at fremme.“

18. Kristelig Livsoplysning.

Det var ikke saa sjældent, ja, det var tidt, 
at Folk, der undsaa sig ved at komme til Præ
sterne, naar det blev mørkt for dem over Vejen 
til det evige Liv, at de saa søgte Kold paa 
Haand, og han blev saaledes mange Sjæle til Trøst-
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Ogsaa i Lærertiden kom der Spørgsmaal frem om 
det, som hører Gudsriget til i Særdeleshed, vel 
nok for en Del som Lærdoms Spørgsmaal, men 
dog ogsaa som Livsspørgsmaal, og det var da 
ikke den lovmæssige Præstelærdom, Kold tyede 
til for at klare Spørgsmaalene; den gjorde han 
tvertimod nogle smaa skjælmske Løjer med, fordi 
den gjør sine Dyrkere, og det jo ivrigere, de er 
i deres Dyrkelse, uskikkede til at hjælpe de li
dende Mennesker, som trænger haardest til Guds 
Trøstens Ord.

Kan Troen og Daabeu tænkes at være ad
skilte? blev der en Dag spurgt, og Kold svarede: 
„En Daab uden Tro er ingen Daab“, som Luther 
har lært os i sin lille Katekismus, at Vandet alelie 
er uden Virkning, men samman med Guds Ord og 
Troen, som favner dette Guds Ord, gjør det sin 
Virkning. Men fordi der kan gaa en Tid hen, 
da Troen ikke kjeudes i et Menneskes Liv og 
Levnet — derfor kan den i Virkeligheden dog 
nok være der og spire i Løndom, ligesom Sæden 
i Jordens Skjød, inden det løber op. Dette kan 
selve Livet lære os. Den kan have ligget og 
slumret i det dunkle og træder først senere frem 
i Klarhed.

Dette er Aarsagen til, at Folk af den for
rige Opvækkelse taler om Gjenfødelse, som oip den
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først indtræder, naar Troslivet bryder igjennem. 
Og fordi det liar været saaledes, derfor liar Daaben 
hidtil været gyldig uden Hensyn til, om den har 
været udført af en opvakt Præst eller ikke, og 
uden Hensyn til, om der var kommet noget Tros
liv til Syne hos Forældre eller Faddere. Vi skal 
heller ikke her efter være for raske til at fra- 
kjende Folk Troen, men huske paa, at Gud bærer 
over med Vankundighedens Tider, som ikke for 
os alle ender i et Slag. Men for den, der dog 
er kommen saaledes til Skjælsalder, har fundet sig 
selv i Troslivet, bliver det alligevel en anden Sag. 
Vi kan da ikke slaa os til Bo med at følge almin
delig Skik og Brug, eftersom Gud liar opladt vore 
Øjne for Helliggjørelsens Værk i Samfundslivet i 
Menigheden. Vi kan da ikke andet end ty til 
den levende Menighed med vore Børn, at faa dam 
døbte og derved førte ind i Guds levønde Menig
hed; thi for os er Livet mer end gammel Lov og 
Skik, og vi ere jo da heller ikke nu ved nogen 
Lov tvungne til at lade vore Børn døbe i Sogne
kirken og af Sognepræsten, eller til der at gaa til 
Alters.

Da Kold løste Sognebaand fra sin Sogne
præst for at gaa til Menigheden i Kjerteminde, 
lod Biskoppen ham kalde til sig. „Hvor kan De 
være Lærer i et Samfund, De har forladt?“
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spurgte Biskoppen. Med sin sædvanlige Ro sva
rede Kold, at han vidste ikke af at have sveget 
noget Samfund, og han havde ikke, som Bispen 
nok ogsaa slog paa, opkastet sig til Dommer over 
Sognepræstens Tro. Men, sagde han, det kan 
ikke være fremmed for Deres Højærværdighed, at 
der skiller vidt mellem Folks Ord og Tale. Dette 
gjælder ikke alene almindelige Folk, men ogsaa 
Præster, saa medens nogle virkelig har et Ord at 
føre med Kraft og Klang, er andres bare som et 
Pust ud af Vinduet. Ord kan ligesom Penge 
være bande ægte og falske eller uægte, og tidt 
kan Ligheden mellem det ægfe og falske være 
meget skuffende. Faar jeg da Valget mellem tb 
Mønter, af hvilke jeg med Vished véd om den 
ene, at den er ægte, medens jeg ikke med samme 
Vished véd det om den anden, hvem kan da med 
Billighed laste mig for, at jeg vælger den, om 
hvis Ægthed jeg har Vished, medens jeg lader 
den anden ligge udømt! Den kan da godt være 
ægte, den kan ogsaa ikke være det!u

„Ja, jau, sagde Kold, at Bispen tilsidst havde 
sagt, „rejs De nu hjem og sig til Folk fra mig 
af, at Sognepræstens Daab er fuld gyldig og Al
tergangen ligesaa!4

„Jau, sagde Kold, „det skal jeg nok hilse 
fra Deres Højærværdighed; men vi søger ikke
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Gjenfødelse der, hvor Talen er for os som et Pust 
ud af Vinduet, men der, hvor vi har mærket, at 
Ordet fører en Kruft med sig til dem, der hører 
det!“

Det samme, føjede han derefter til, gjælder 
med Hensyn til Nydelsen af den hellige Nadver. 
Vi maa skjælne mellem Tro, Vantro og ingen Tro. 
De fleste har ikke troet, fordi de ikke har hørt 
det, hvorom det gjælder og ikke hørt det med det 
rette Øre. Naar saadanne Folk gaar til Guds 
Bord, har de ikke noget ud af det; thi det er 
kun som Ordet høres, at det virker til Velsignelse 
eller til Skade, hvilket sidste Pavlus kalder at 
æde og drikke sig selv til Dom. De, som efter 
at være kommen til Troen, falder i vitterlig Synd, 
har kun Skade og Tab af at søge til Herrens 
Bord, og de søger kun derhen for at faa saadan 
Synd gjennemført uskadt. Kun saadanne kan der 
for den levende Menighed være Tale om at ude
lukke af Menigheden — fra Nadverbordet — men 
i r Folkekirken“ falder det vanskeligt at gjøre 
Brug af Kirketugten; thi der ligger i Alminde
lighed alt saa sammenblandet hos Folk. En 
Drukkenbolt var eu Gaug af Sognepræsten bleven 
udelukket fra Nadverbordet. Det kunde den ude
lukkede ikke skjønne var Ret, at han skulde ude
lukkes, fordi han morede sig for de Par Skilling,
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han havde, især4 da der var andre, der var værre 
end han, og som der ikke blev talt noget til; men 
det maatte vel være fordi han var en Smaamand, 
at de havde Lov til at drikke flere Dalere op i 
Vin end han Skillinger i Brændevin. Og ved saa- 
ledes at tale derom, græd Manden, saa Taarerne 
trillede ham ned ad Kinderne.

Naar der er Tale om at stræbe med Frygt 
og Bæven for vore Sjæles Saliggjørelse, saa maa 
vi ogsaa huske paa, nt det er Gud, der giver 
baade at ville og udrette. Vi kan være sikre 
paa, at Guds Sag sejrer nok. Det gjælder bare 
om, at vi vil kæmpe sammen med de bedste imod 
det onde, baade i os selv og uden om os. Naar 
her er Tale om at frygte Gud, er det ikke saa- 
ledes, at vi selv skulde være bange for Gud, det 
er Kjærligheds-Frygt, der er Tale om. og den 
ligger kuu deri, at man saa saare nødig vil saare 
Kjærlighedens Gjenstand, altsaa her Gud, som 
elsker Mennesket og aldrig bliver træt af sin Eje
godhed imod os.

Der er en Synd imod Helligaanden, en util
givelig Synd: men den er ikke øvet af det Men
neske, der endnu kan sørge over Synden og vaande 
sig over at skulde være evig adskilt fra den eje
gode Gud, som elsker Mennesket. Det kan stun
dom se truende nok ud, naar vi synes, vi ikke
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kan bede; nien saalænge dog den Tanke, som 
Luther har udtalt: „kan jeg ikke bede Fadervor 
saa kan jeg dog læse den, og kan jeg ikke læse 
den, kan jeg dog holde paa Bogen, hvori den 
staar at læse^, er til Stede, saa er den rygende 
Væge endnu ikke slukket. Vi skal, naar vi gaar 
til Guds Bord, som i det hele taget, ikke lade, 
hvad vi hai’ for, staa og falde i Forhold til de 
øjeblikkelige Rørelser, vi kan have, thi det kan 
være at gaa efter Lygtemænd, som stiger op af 
Sumpen. Vi skal heller ikke maale Nadverens 
Velsignelse efter den Følelse af Fylde eller Tom
hed, der kommer frem i Nydelsens Øjeblik. Vi 
kan nok sove og tro vi vaage; men Gud vaager 
over os, Forholdet mellem Daaben og Nadveren 
er den, at i Daaben modtage vi Guds Aand og i 
Nadveren Guds Hjærte, som er det, David sukkede 
efter, idet han bønlig synger: „Gud, skab et 
rent Hjærte i mig og gjenfød en stadig 
Aand inden i mig!“
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XIII.
Friskolemøderne hos Kold.

Kort efter at „Selskabet for den danske 
Almueskole“ havde endt sin Virksomhed, som væ
sentlig gik ud paa at støtte de smaa Friskoler 
med Pengemidler, blev der i et Møde paa Da
lum Højskole af Friskolens Venner skiftet Ord 
om, hvorledes der kunde samles ind til bedste 
for saadanne Friskoler, der kunde være trængende 
til Støtte. Kold ønskede dannet en Forening med 
faste aarlige Medlemspenge; men da de fleste var 
af den Mening, at en saadau Forening let kunde 
blive til Skade ved, at Ydelserne til dens Kasse 
ikke kom til at staa i Forhold til Trangen, tog 
vi med Glæde imod Koids Tilbud om at holde 
Møde for Friskolens Venner et Par Gange om 
Aaret. Han vilde da tale Friskolens Sag, og en
hver kunde saa give efter Evne og Sind. Det 
var den frieste Maade, det kunde ske paa, da 
derved ikke blev lagt noget ydre Baand paa 
nogen; men enhver kunde komme og blive hjemme 
og give, som de havde Sind til. Kold havde da 
ogsaa gjærne fuldt Hus ved disse Møder. Han 
holdt aarlig et hvert Foraar og Efteraar (Paaskc
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og Mikkelsdag), helst en Søndag, eller da i al 
Fald paa en Tid, da Tjenestefolk ogsaa kunde 
komme med. Kold lod Tallerkenen gaa ligesom 
ved de gamle Gilder til Spillemandspenge; men 
store Summer blev det vel ikke, der kom ud 
af det.

Det sidste Efteraar, Kold levede, holdt han 
2 Møder. Det ene, som sædvanlig, Mikkelsdag, 
og det andet Søndagen den 24de Oktober. Der 
var, sagde han, ved Mikkelsdags-Mødet, en Mand, 
som havde mange Sønner; men da han saa skulde 
til at dele sit Gods imellem dem, kom han til 
kort med det, da han ikke var nogen god Regne- 
inester; thi han delte saa rundelig ud til de ældste, 
at han slet ingen Ting havde, da han naaede ned 
til den yngste, og saaledes var det ogsaa gaaet 
her i Danmark med Skolerne, som vi havde saa 
mange af. De havde alle faaet saa rigelig, at 
nu var der snart ikke noget til den yngste, som 
er Friskolen, og det er en vanskelig Sag uden Midler 
at komme igjennem i en Legemsverden, hvor 
Legemet gjør sine Krav, og hvor der ikke altid 
er den bedste Forstaaelse mellem Aand og Legeme, 
hvor hver gjør sine Krav gjældende, og hvor vi 
tidt staar ilde stædt mellem begge, ja, hvor nogle 
slaar sig paa Legemets „Parti“, andre paa Aan
dens og en stor Del hører til „Mellempartiet“ og

10
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vaklei* mellem begge.“ Han vilde ellers helst 
spørges ud og saa vilde han svare paa, hvad han 
blev spurgt om.

1. Ængletjenesten.
En Kvinde spurgte Kold, hvordan det hængte 

sammen med de mange Aander, han altid talte 
saa meget om og „som Præsterne med Briller paa 
ikke kunne finde i Bibelen.“

„Vel“, sagde han, »vare de ikke i Bibelen; 
men der stod i al Fald at læse om dein i Bibelen, 
og noget af det, der stod om dem, var endogsaa 
kommen ud i „Balles Lærebog“; thi der stod: 
„Ere ikke Ænglene, tjenstagtige Aander, udsendte 
til Tjeneste for dem, som skulde ave Saliggjørelse.“ 
Det er ikke alle, ja det er ikke en Gang mange, 
der vil gjøre Tjeneste, de vil hellere sidde i en 
Lænestol og skjælde ud. Det er lettere at finde, 
det havde hans Søstre ogsaa faaet fat paa, som 
det viste sig, naar de legte Frue og Tjenestepige. 
Selv om vi vil gjøre Tjeneste, saa har vi saa 
ondt ved at gjøre det saaledes, som det ønskes af 
den, der skal modtage Tjenesten. Naar Tjeneste
pigen skal brygge 01, saa brygger hun efter sin 
Smag og ikke efter hans, som skal have Øllet.
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Dersom Ænglene ere udsendte for at tjene 
os, som skal arve Saliggjørelse, saa ere de 
ikke, som Folk troede, da de ikke tænkte paa, at det 
var det, vi var skabte til, blot sendte for at passe 
paa „Kroppen“, passe paa, at Barnet ikke falder 
af Vuggen, hvorvel de gjør ogsaa det. Han havde 
fra først af ingen anden Tro om Ænglene, end 
den, at det var dem, der hjalp, naar vi kom galt 
af Sted, og endda kom godt fra det. Men det 
maa være en aandelig Tjeneste, de gjør os, som 
skal arve Saliggjørelse, og da det er ved Troen, 
vi blive salige, saa maa det være den Tjeneste, 
de gjør os, at de hjælpe os til den saliggjørende 
Tro, Troen paa Gudfader, Søn og Helligaand. 
De stræber at faa os til at tro, at Gud Fader 
har tagen sig paa, at sørge for os, Sønnen at 
frelse os og Aanden at rense os. Men alle, som 
bar faaet fat, mærker nok, det er ikke saa let, saa 
nær det dog i Grunden ligger at tro, at skaber 
Gud Mund, skaber han ogsaa Mad. Det er ikke 
let at tro, at Gud har tagen sig paa at frelse os; 
livem der mener, det er en smal Sag, har ikke 
rigtig faaet fat; og vanskeligere er det endda at 
tro paa Renselsen ved Aanden her i Verden, hvor 
der er saa meget i Vejen af Sorg og Frygt; men 
det er det dog vi maa, naar vi skal arve Salig
gjørelse. Naar vi føle, at Vanskelighederne ere
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uoverstigelige, kommer det nok af, at vi alligevel 
har tabt Troen paa de gode Aander.

Da i den aandløse Tid Hovedaanden fik 
Afsked, veg de smaa Aander ogsaa; de bleve 
drevne bort fra de teglhængte Huse, og blev kun 
tilbage i de straatækkede. De veg fra de store 
Landeveje og fra Kjøbstæderne, og de bleve kun 
tilbage i Afkrogene ude paa Hederne; men selv 
der kan der ikke tales om dem ved højlys Dag; 
det tør kun ske om Aftenen i Mørkningen og i 
gode Venners Selskab.

„Hvis Trolden lugter det Kristen blod, 
aldrig paa Vaanden der raades Bod!“

Spørges der videre om, hvad disse smaa Aan
der gjør for at gjøre os den Tjeneste, de ere 
kaldede til at gjøre os, ved hvilket Middel de øve 
den, saa maa dertil svares, at det sker i Ordet. 
Ligesom Helligaanden har sit Ord, hvor han med
deler sin Livskraft og alle sine Dyder, hvor han 
kan faa Lov at komme af med det, saaledes har 
ogsaa de tjenende Aander deres Ord og deres 
visse Ordkreds, hvori de yder deres Tjeneste. 
Kold holdt sig ved denne Lejlighed især til Ord
sprogene, disse korte og fyndige Kraftord, der i 
al deres Simpelhed meddeler store Skatte af Livs-
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kraft og Klarsyn. De tjenende Aander har ind
gydt den Kraft og Livsvisdom, de gjemme, hos 
Digtere og dybe Folk, ved hvis Tunger de saa 
ere udtalte og derved tilegnet af Folket.

Kold er i Dag kommen til at tænke paa et 
Par saadanne Ordsprog; de ere ikke kjønne, 
Skjalden har udtalt og udsungen lignende Sand
heder langt kjønnere; men Skjaldenes Tale og 
Sang er kun kommen sent til Smaafolk; men 
derfor skal de dog ikke rent miste. Naar hans 
Søstre fik Lyst til „ Bobinetstads “, og fandt, at 
det var Skade, de ikke havde en 5, 10 eller 20 
Rdlr., hvorned de kunde faa den Lyst styret, 
svarede hans Moder dem: „Aa skidt, det er jo 
ikke noget, det varmer bitte Børn. Naar I nu 
havde alt det og kunde ikke — ja, det kan bedre 
siges end skrives — men hvis det nu ikke kunde 
det, hun sagde, saa vilde I, sagde hun, gjærne 
give det hele hen for at kunne det.“

Et saadant Ord er ikke af Helligaanden; 
men at der var Aand i det, det var let at mærke 
paa, hvad det virkede, ligesom det ogsaa var 
kjendeligt nok, at det ikke var en Aand af Fan
dens „Kompagni“, der var paa Spil; thi det gik 
ud paa at slaa Øjenslysten til Jords, og det traf, 
hvor det sigtede. Naar det gaar op for os, idet 
vi blive syge for at faa saadanne Ting som „Bo-
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binetsstrimler“, at vi har tusinde Ting, der er 
bedre, saa kjøler det da, om det ikke slukker 
den rasende Lyst, saa Sjælen faar Fred for den 
og derved Smag paa Saligheden; thi hvad er Sa
ligheden andet end Fred i Sjælen. Det at glemme 
alt det gode, vi har at nyde, over en eneste Ting, 
som vi ikke kan faa, er sort Utaknemmelighed, 
det ypper Ufred, og det vil den gode Aand 
hindre.

Naar Kold og hans Søskende kravlede op 
paa Bordet, sagde hans Moder; „Bliv ved Jorden 
med den ene Ende!“ Mennesket vil gjærne op, 
skal ogsaa op, det hører til Saliggjørelse; men 
den ene Ende maa blive ved Jorden, tbi ellers 
kommer vi kun til Vejrs for at falde ned og 
slaa os halvt eller helt til døde, hvad der ikke er 
nogen Salighed i. Disse smaa Talemaader vare 
vore Fædre saa rige paa; men vi har saa faa af 
dem igjen, skjønt de ere værd at samle op. Vi 
bleve ved dem vænnede til Sandhed, og det saa- 
ledes, at et Barn kan fatte dem; men jo længere 
vi leve, jo mere Sandhed finde vi deri. De ere 
Medgifter hele Livet.

Fra hun var 9 Aar, var Koids Moder bleven 
opforstret hos et Par livsglade, godhjærtige Ægte
folk. Naar hun skulde ud at flytte Faarene, som 
stode tøjrede et kjønt Stykke Vej borte, og det
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var koldt, pakkede den omhyggelige Fostermoder 
hende ind imod Kulden, og da det kun var fattigt 
for dem, vare Klæderne, hun fik paa, ikke fri for 
at være lidt pjaltede; men naar hun havde faaet 
Pigen indpakket, klappede hun hende, saa hende 
saa mildt ind i Øjnene og sagde: „Naa, bitte 
Kjesten! rend nu, Pjaalt op paa Pjaalt, saa gaar 
Fattigmand ikke koldt!“ „og“, sagde Koids Mo
der siden, „naar hun havde sagt det, brød jeg 
mig hverken om Kulde eller Blæst, jeg sprang 
saa let og kunde gjærne gaaet i Ilden for hende!“ 
Hun var saa opfyldt af den Sandhed og Kjærlig- 
hed, der udtalte sig i dette simple Ord, at der 
ikke i dette Øjeblik var noget ondt til i Verden 
for hende. Og dog var der ikke noget kristeligt 
Liv at spore hos disse gode Folk, hele deres 
Kristendom var kun Frygt for Helvede. Naar 
Lyset var halvt slukt i Stagen og blussede op 
igjen, sagde de: „Uh, sluk det, det er Helvedes Ild!“ 
Den store Kjærligheds og Sandheds Aand var 
endnu ikke ret kommen til at virke hos dem; men 
de var dog paa gode Veje med de smaa. Nu 
har vi faaet Øjet opklaret for den store, som i 
vore Dage prædikes paa Tagene; men de smaa 
ere bievne borte, og vi faa dem kun tilbage ved 
at fange dem i deres egne Ord. Bruge vi dem, 
faa vi de smaa tjenstagtige Aander igjen. Alle
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Aandei* fanges paa deres Vis, ogsaa Helligaanden 
i Troens Ord.

„Pjaalt opaa Pjaalt, saa gaar Fattigmand ikke 
koldt!4 Med dette Ord gjør den lille tjenende 
Aand os visse paa, at det væsentlige ved Klæ
derne er det, at de varme; men Stadsen varmer 
ikke. Muffer og Muffediser, Perler og Guldstads 
kan undværes, kan ogsaa bruges af livem, der har 
det; men det gjør ikke Folk des lykkeligere. Vi 
skal ikke bryde os om, at Torskehoveder ler, naar 
vi bruge Aandens Ord, som ikke ere saa fine, thi 
ogsaa med Hensyn paa dem gjælder det mer om 
Varmen end om Stadsen, som godt kan undværes. 
Det er med Aanderne, som det er med Kornet, 
de gro ikke op samme Dag, de saaes; men hvor 
der ikke saaes, der høstes heller ikke noget, hver
ken i Aandens eller i Haandens Verden. De 
store Aander kan ikke fæste Kod i os, naar ikke 
de smaa tjenstvillige Aander føist kommer til.

2. Kjærestetid og Ægteskab.

Boghandler Gundestrup fra Odense vilde 
gjærne vide, hvad Kold vilde sige til Folk som 
paastaar, at det aandelige Liv. er sygnet hen si
den 1848, da det for dem var anderledes kjende-
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ligt end nu, at Folkeaanden drev Værket. De 
Folk, dei’ tale saaledes, er Folk, der ikke skjønner, 
at Folkehøjskolerne virkei* til Fremme af Folkets 
aandelige Liv.

Kold svarede, at i 1848 var Folkeaanden 
tilsyneladende langt stærkere over Folket, 
end den har været det siden. Det var som naar 
Ungersvenden og Ungmøen først finde sig sam
men; det er en farlig Kjærlighed, der da er paa 
Færde. Sikken et Ægteskab, der maa komme ud 
af det, naar det saadan vil blive ved, tænker man 
da lettelig, og de unge selv, de tænke, at naar de 
komme i Ægteskab, saa skal det blive et Ægte
skab, som der ikke har været Mage til, siden det 
første i Edens Have før Syndefaldet. Men naar 
saa Kjærestedagene og Hvedebrødsdagene ere 
rundne, og Livet træder frem i sin nøgne Virke
lighed, saa gaar det ikke 61et saa hedt til, saa 
maa de to Mennesker til at slide og slæbe, stride 
og stræbe, og da vilde et Torskehoved sige, at 
Kjærligheden var bleven borte; men en Vismand 
siger om det første, at det var en Bus, og naar 
Rusen gaar over, er det om at gjøre at Troskaben 
bliver tilbage; thi Kjærlighed uden Troskab er 
ikke Kjærlighed.

Der var en skikkelig Præst, der sagde til en 
Mand og en Kvinde, som stode for Brudeskamlen :
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„I skal nu være fælles om al Ting. I skal ikke 
sige „mitu om nogen Ting, men „vort“ især om 
Skrøbelighederne, og ser en Vismand dette gjen- 
nemført, i det ægteskabelige luv, saa siger han: 
„Her har Kjærligheden faaet fat, her er Troskab 
og Kjærlighed ikke røget op med Rusen“. Den 
første folkelige Vækkelse gik ind med en Rus. 
Saaledes gik det til i 1848: men det var dejligt. 
Hvor tør end Kold var, kunde han dog nok 
glæde sig ved at Kjærestefolk saa mildt til hin
anden. Men saa snart vi lærte at kjende Fædre
landet, kom Faren frem. Saadan er det allevegne, 
hvor der skal tages fat med Aand og gaaes frem 
i Aanden, at først kommer den dejlige Tid, og 
saa kommer Arbejdstiden og Trængselstiden. Hvad 
der kommer frem i Hovedet som Syn, skal synke 
ned i Hjærtet og slaa Rod i trofast Kjærlighed. 
Rusen viste os Maalet men heller ikke mer; nu 
har Aanden arbejdet sig ned i Hjærtet og kan 
nu bære Frugt i Troskab. Fædrelandskjærlig- 
heden er nu langt dybere end i 1848: men der 
ere løse Folk, som ikke ere skikkede til Ægte
skab. Saadanne Folk gik med i den første folke
lige Opvækkelse paa samme Vis, som de, der i 
deres kristelige Vækkelse først var med Pietisterne, 
og da Rusen gik over, gik først til Gjendøberue 
og siden til Mormonerne, fordi Trosordet med
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Kjærlighedeus Troskub og med Kraften fra det 
Høje, ikke havde fæstet Rødder i Hjærtet; men 
da Rusen var gaaet over, kunde de ikke bruge 
andet, end hvad de kunde faa fat paa med deres 
kolde Forstand og Indbildning. Saadanne Mor
moner og Gjendøbere i Forhold til Folkelivet er 
det, som ere blinde for Fremskridtet siden 1848 
og har det skarpe Øje for vore Brøst og Mangler, 
som de ingen Bod finder for og derfor søger at 
redde sig uden for Folkelivet, som de bedst kan, 
ligesom Mormonerne gjøx- det med at fare til 
Saltsøen; men det hindrede ikke Folkeaanden i 
at fuldbyrde, hvad han tog fat paa i 1848.

3. Gad og Skjæbnen.
Om Eftefmiddagen var der kommet saa mange 

Folk til dette Mikkelsdags Møde, at det skortede 
paa Rum oppe i Skolens Høresale, hvorfor vi 
maatte ty ned i Kjøreladen. Kold stod der paa en 
Vogn som Talerstol, men han holdt sig derfor lige
fuldt paa det jævne med sin Tale. Hans Ord 
kan sé fattige ud paa Papiret; men i hans Tale 
var der Fynd med Mættelse af Liv og Lys til 
sultne Sjæle.

Efter at Præsten Kofod fra Sønder-Næraa
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havde sagt, at han havde hørt Professor Rasmu s 
Nielsen sige, at hvad han og Kold vil, det er 
ikke fundet i „filosofiske Systemer“ eller selv
gjorte Lærebygninger; men det har hver paa sin 
Vis hentet sig ud af Livet, udtalte Kold sig 
om, hvorvidt det, der møder os, maa regnes som 
en Straf fra Gud. Somme ere tilbøjelige til at 
se en Gudsdom i, at deres Børn døer fra dem 
eller at de har Vanheld med deres Fæ og Gods. 
Andre sige, at det kan ogsaa gjærne være en 
kjærlig Faders Styrelse, at Gud lader saadant 
møde, det kan være for, at han derved vil drage 
„liam“ og „de og de“ til sig. Kold troede, det 
var meget sjældent nu i Kristenhedens Dage, og 
det gjælder da ikke mindst hei* i Danmark — at 
Gud lader Straffedomme gaa over os, det skulde 
da være i aandløse Tider, derimod ikke nu, da 
Aanden vaagner. Den Vanskjæbne, der ramte det 
danske Folk i 1864, var der adskillige, der vilde 
agte for en Straffedom. Om det er 6aa, skal vi 
skjønne af Følgerne. Havde denne Vanskjæbne 
havt til Følge, at Folket var sunket hen, ja saa 
havde det vel været en Straffedom. Det viste 
sig at være Guds faderlige Styrelse, for at faa, 
hvad der i 1848 var undfanget i Indbildnings
kraften, til at synke ned i Hjærtet for atter at 
løfte det op.
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Vi skal ikke være meget tilbøjelige til at 
søge Straffedomme i, hvad der saaledes møder. 
„Hvem véd, hvad det kan være godt for“, sagde 
Matrosen, han brækkede sit Bén. Naar Folk 
miste deres Børn, sige de: „Hvad ondt har jeg 
gjort?“ Ja hvad ondt har de gjort? Det er 
ikke for det onde eller for det gode, de har gjort; 
men det er fordi Børnene ere modne. Plukke 
vi ikke vore Kirsebær, naar de ere modne? og 
hvorfor skulde Vorherre ikke plukke sin Frugt, 
naar den er moden? Skulde han heller lade den 
modne Frugt raadne end plukke den i Tide ? 
Det er de fremmeligste Børn. Vorherre tager bort 
her fra, ikke for at straffe Forældrene, men for 
at gjøre vel imod Børnene, som vilde finde sig 
meget ilde i en stakkels syndig Verden. Alt, 
hvad der møder os, tjener os til Gavn, saa sandt 
som vi ere Guds Børn, eller naar vi ikke vitterlig 
hindrer hans Kjærligheds Værk mod os.

4. Livsoplysning og Lærdom.

Forskjellen er den, sagde Kold, mellem Livs
oplysning og Lærdom, at de Lærde skal have 
boglige Kundskaber, mens Borgere og Bønder, de 
skal ikke saaledes lære, de skal leve. Tænk,
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hvordan det vilde gaa, om vi alle sad inde og 
grublede over Bøger, Kort og Jordkugler. Der 
er en lille Del af os, som ere kaldede til at samle 
Kundskaber; men de fleste af os skal leve paa 
almindelig Vis, og dertil skal Lyst, Drift og 
Kraft. Der skal vel ogsaa en vis Oplysning; 
men hvad, der sædvanlig kaldes Kundskaber, er 
ikke nødvendigt og end mindre Lærdom. Det 
maa kun være os klart, hvad vi maa tage fat 
paa. Gaar man i Mørke, saa gaar man saa sært 
og dumler med det. Især er det vanskeligt at 
færdes mellem de mange „Maskiner“, som vi har 
saa mange af i vore Dage. Hjulene kan let tage 
i Skjørterne eller i Kjoleskjøderne og derved et 
Lem gaa i Løbet, ja Livet staa paa Spil. Det 
er ikke saa let at blive ved det gamle, nu det 
gaar med rivende Fart fremad! Der maa være 
lidt Lyst, ellers løber vi os let en Stavre i Livet. 
I Aaudeværdenen er der ogsaa meget „Maskineri“. 
Der er Rigsdag, Amtsraad, Sogneraad, som vi 
ere kaldede til at deltage i, i det mindste ved at 
deltage i Valgene, og det er slemt at blive 
hjemme, hvor man er kaldet til at møde, men 
det nytter ikke, at vi lader, som vi ere med, 
naar vi dog ikke er det, derved rende vi os kun 
en Stavre i Livet.

Der er Gjendøbere, der er Mormoner, der er
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Baptister, der er Frimenigheder, Højskoler, Fri
skoler, og det er ikke til at klare sig imellem 
alle disse aandelige Strømninger, naar vi dumler 
om i Mørke, vi strande da let paa Skjærene eller 
løbe paa Grund. Der er altid noget uhyggeligt 
ved at gaa og rave i Mørke, dog er Faren ikke 
stor, om vi komme ind i en mørk Bondestue, der 
hører man dog kun Menneskerøster omkring sig, 
der er kun Kakkelovnen, Borde, Stole og Bænke 
ut snuble over eller at støde sig paa, og der kan 
man dog nogenlunde føle sig frem; men kommer 
vi i Mørke ind paa en Spindefabrik, uden at 
kjende Indretningen i Forvejen, saa tænker man: 
..Gud ved, hvad det er, der raser i dette under
lige Værksted!4 Man tør ikke røre sig eller røre 
noget. Mennesket skal dog en Gang gifte sig, 
og der kan ligge meget i Vejen, man kunde und- 
gaa at falde over, naar der skinner Lys over det. 
Kvinderne vil saa gjærne høre Visdoms Tale om 
Børneoptugtelse. Der er saaledes en vid Mark 
for Livsoplysning, hvor vi ikke har nødig at ty 
til Lærdommen.

Lærdommen er imidlertid ikke at vrage, naar 
den ikke faar Nykker og gjør Krav paa at være 
Livets Hersker, men virker trøstig i Livets Tjeneste, 
hvad deu gjør, naar dens Dyrkere samler sammen 
af de Lysglimt, som Aanden har efterladt sig paa
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sin Færd gjennem de forskjellige Folkefærds Lev
netsløb og gjennem adskillige Tider, saa det kan 
samle sig ligesom de spredte Solstraaler samler 
sig i Brændeglasset og tænde Lys ogsaa over 
vort Folkeliv som et Led af hele Menneske
slægtens Levnetsløb. Og det er et hæderligt Kald 
at følge for den, som i Aand og Sandhed er 
kaldet dertil; men den baader kun den ilde, som 
selv gjør sig Ærinde i Lærdommens Helligdom, 
naar han ikke kan faa det fra den, som ene kan 
give det; thi han øder da kun sin Tid og sin 
Flid til at hige efter et Maal, han dog aldrig 
naar. Professor Basmus Nielsen siger, at naar 
Danmark har en fjorten lærde Mænd, 8om virkelig 
gjør Fyldest, saa kunde det være nok, og Kund
skabsskolen kan ogsaa være til Nytte for dem, der 
havde særeget Ærinde at røgte i Folkets Tjeneste, 
som Læge, Præst, Sagfører, Lærer osv., og i de 
Skoler, der har Kundskaber til deres Maal, der 
er Kundskabsprøverne nødvendige; men for Folke
skolen, hvor det gjælder om at vække de med
fødte Livskræfter af Dvale, der kan ingen anden 
Prøve gjælde end den, der viser sig deri, at ved
kommende finder sig vel til Rette i et glædeligt 
og gavnligt Forhold til sine nærmeste, til sit Folk 
»g sit Fædreneland, og i et barnligt Forhold 
til Gud.
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5. Tro og Traug til Tro.

Ved Mødet Søndagen den 24de Oktober 1869 
talte Kold først særlig til dem, der, som han 
sagde, søger efter Troen. Der er, sagde han, i 
vore Dage en stor Mængde saadanne Søgende. 
De komme tit til ham og véd hverken ud eller 
ind. Spørgsmaalet gaar da ud paa, hvor de skal 
søge hen. Det er ikke saa sært, at Folk saa- 
ledes kommer til at søge, naar de sé, hvor faste, 
hvor glade, hvor sikre, de, der har fundet Hvile 
i Troen, ere, baade i det aandelige og i det 
timelige; det er ikke saa sært, at de søge at 
finde en saadan Hvile, baade med Hensyn til det 
timelige og med Hensyn til Sjælens Frelse.

De allerfleste føle først i det timelige Trang 
til at tro paa Gud med Hensyn til det, som hører 
til Legemets Tarv; men hvor skal de finde „den faste 
Tro i Hjærtet lagt?“ Ja de skal ikke søge den 
uden for dem selv; thi vi har faaet den given i 
Daaben, der har vi faaet Troen som Naadegave, 
Troen paa Gudfader, Søn og Helligaanden lagt i 
vort Hjærtes Grund, og der maa vi tage til den. 
Der er saa mange, der trænge til at tro, at Gud 
sørger faderlig for sine Børn i det timelige, at 
han har Brødet til os og deler det ud til os> 
som uet tjener os bedst, enten saa vi med vor 

11
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taagede Forstand kan skjønne det eller ikke. Det 
er slet ikke sagt, vi har godt af at være rige, 
Gud kjender bedst, hvad vort Hjærte trænger til; 
han kjender det og vil give os det. Han sørger 
faderlig for os, giver os baade Syndsforladelse og 
Troen derpaa ved Helligaandens Virksomhed i os! 
Men vi kan godt tro paa Gudfaders Forsyn, fordi 
vi ikke har følt Syndernes Tryk og derfor heller 
ikke Trangen til Syndsforladelsen.

Den Tro, som er given os i Daaben, er 
baade Tro paa Guds Omsorg for vor timelige 
Vel, hans Omsorg for vor Sjæls Frelse og for 
vort Hjærtes Renselse; men det kommer ikke alt 
paa en Gang. Efter Haanden som Trangen 
dukker op, vil vi ogsaa i Troen finde Husvalelse 
derfor i vore timelige Kaar, vor Sjæls Frelse og 
vort Hjærtes Renselse. Det bedste ligger paa 
Bunden hos vi Mennesker; det onde ligger paa 
Overfladen og glimrer, medens det gode holder 
sig bly tilbage. En af hans Skolepiger havde 
aabenbaret for ham, at hvad der indtil da havde 
ligget hende paa Sinde, var at blive fin, og det 
er, hvad der saadan paa Overfladen særlig til
taler Kvinden. Manden tænker, lige som Kold i 
hans Ungdom, især paa at blive agtet og æret.

Men den største Lykke er det at tro, det 
er sandt, hvad Gud lovede os i Daaben: at han
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vil tage sig af det hele, baade Forsorgen, Frelsen 
og Renselsen. Mennesket er skabt til at tro saa- 
ledes, og derfor er det ikke sært, at han, naar 
han blandt sine Jævnlige træffer Folk, som troer 
det, da føler Savnet. Men det er heller ikke saa 
sært, at der er Folk, som ikke føle Savnet; det 
er saadanne Folk, hvis Hjærter ere bievne haarde, 
det egentlige Hjærte er ikke dukket op. En 
kløgtig Mand sagde til Kold om sig selv, at han 
fandt Ro ved at handle retfærdigt med sine 
Penge. Det havde Kold dog aldrig fundet Ro i, 
lian har altid trængt til noget mere; men han har 
tænkt, at de, der kunne finde Ro deri, vare usæd
vanlig stærke. Det ligger imidlertid i, at Hjærtet 
er dødt, de viste sig siden i afgjørende Øjeblikke 
at være kraftesløse.

Men naar Hjærtet kommer til Live, kræver 
det Føde, ligesom det nyfødte Barn straks søger 
Føde ved Moderbrystet, og det kan i Længden 
ikke nøjes med mindre end Troen paa Guds For
sorg, Frelsen og Renselsen. Hver lille Skabning, 
der kommer til Verden, falder i de kjærligste 
Hænder, den kan falde: thi den falder i Moderens 
Hænder. Det har Gud sørget for; men sørger 
han saaledes for os i det legemlige, er det højst 
rimeligt, at han ogsaa sørger for vor aandelige

11*
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Tarv. Det er rimeligt; men for at vi kan sé 
det, maa vi tro det.

Naar nu Mennesket er kommet saa vidt, at 
det føler Trangen, hvor var det saa han skulde 
søge hen? Han skal ingen Steder søge hen; thi 
hvor skal man søge hen efter det, man har? Vi 
maa søge det hos os selv. Troen, vi trænge til, 
den har vi, den blev os given i Daaben, tillige 
med Løftet om dens Opfyldelse. Den søgende 
skal blot vide, at han har Troen, og der skal 
han tage fat. Kold ledte længe efter Troen 
uden for; hvordan hun fandt den, kan han ikke 
gjøre Rede for, det véd han ikke; men det héd 
sig: Du har den! Gud har given Dig Troen, 
den er kun ikke kommen til Kræfter. Hvem, der 
søger andre Steder, finder ikke noget, derfor saa 
mange søgende og kun saa faa, som fandt, hvad 
de søgte. Men, siger man, jeg mærker ikke noget 
til den, jeg føler saadan en Uro. Ja, men Du 
har jo ledt fejl, paa fejl Sted. Lærdommen leder 
og søger; men hvor? „Man leder i Verden, man 
leder i Bog“ og, Gud véd hvor; men Troen ligger 
inderst inde i Hjærtet.

Det var rart, om vi rigtig kunde overlade 
os til Gud og tro ham til, at han sørger for vor 
timelige Tarv: Mad og Drikke, Klæder og alt, 
hvad der ellers hører med til det daglige Brød.
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Men den Tro har vi, han har selv givet os den, 
hver enkelt i Daaben — og det med Navns 
Nævnelse. Da Kold kom til Skjælsalder, fandt 
han: Ja, men Du kan jo tage ved Troen lige 
naar Du vil, Gud har jo sørget for Dig. Det 
skulde dog være underligt, skulde Gud have Bkabt 
Mennesket med saa dybe Længsler, saa dyb en 
Trang, havde han ikke ogsaa sørget for, at den 
kunde stilles. Staa ikke blot og se dig om; men 
tag fat og sig: Jeg tror vist, at Gud talte Sand
hed, den Gang, han lovede at tage sig af mig, 
hvis jeg troer; troer jeg ikke det, saa troer jeg 
jo Gud er en Løgner.

Saa gjælder det kun om at holde sig til, 
hvor denne Tro „forkyndes, bekjendes og lov
synges“, og holde sig borte fra, hvor den ringe
agtes, hvor der er de kolde vantro Regninger: 
Jeg skal ud med 1000, 200, 100, 50 Rd., og 
dem kan jeg ikke skaffe. Det har jo ingen sagt, 
vi skal skaffe dem; det gjør Gud, hvis det er 
nødvendigt. Dette var til Søgerne, og de Fundne 
kan da ingen Skade tage af at høre det.

Vi har faaet alt, hvad vi har godt af og vil 
gjøre godt med. Der har ikke været nægtet Kold 
noget, og det var ikke lidt, han skulde have i 
Forhold til andre. Han har været saa ræd, naar 
han har truffet Folk, som regnede ud, at de ikke
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kunne komme ud af det, og han var lige saa ræd 
for dem, som kunde udregne det modsatte, for de 
kan ingen af Delene. Der er Folk, som i Januar 
gaar og sørger over, hvor de skal faa Pengene 
fra til Ilte Juni. Kold takker Gud for det 
gode, han har givet ham; men han takker ogsaa 
Gud, fordi han nægtede ham, hvad der ikke var 
ham tjenligt. Han vilde i sin Tid saa gjærne 
havt et lille Degnekald: han bad Gud saa mindelig 
derom, og da han saaledes til sidst havde tryglet 
Vorherre derfor en hel Nat, lød det livagtig hos 
ham om Morgenen: „I beder og faar Intet, fordi 
I bede ilde og ville tære det i Eders Vellyster!11

Der er saa mangen én, der mister sin lijærestc 
i Aar og synes, det er en grulig Ulykke: men ad 
Aare bliver han gift og takker Gud, at det andet 
gik over Styr. Han lader os stundom brænde 
os lidt; men han lader os ikke brænde os „for
dærvede“. Gav han os alt, hvad vi tik Lyst til, 
gik det galt med os; men lidt nødes han til at 
lade os faa, for at vi kan prøve hvor rart det 
er; thi han kan tit ikke paa anden Vis faa os 
til at indse, hvor galt det er.

Søg Troen inden i Dig, der er den. Sig: 
„Jeg troer, det er fuldt Sandhed, hvad Gud lovede 
mig!“ Bliver Du ved med det, skal Du sé, det 
er ogsaa sandt. Den vantro Snak synes at være
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saa klog“. „Disse unge Folk der, hvordan komme 
de nu igjennem, de har sat sig for saa og saa 
meget — vi sidde ikke for mere end —, og vi 
kan endda knap komme igjennem“.

Naar nogen sagde saaledes til Kold, saa 
sagde han: Det er Løgn! Vil I ikke hjælpe de 
unge Mennesker med at give dem lidt af det, de 
mangle, saa skulde I dog ikke gjøre dem mis
modige“. Den kloge Snak kan ellers nok mod- 
stjele Folk, faa Troen til at dukke sig; men 
naar det var sket Kold, Bagde han, naar han 
kom uden for: Ja, men Du er dog døbt og 
hedder Kristen Mikkelsen Kold. Sig kun saadan, 
det hjælper! sig: „Jeg hedder Maren, og er jo 
dog døbt“.

Lærer Teisen ønskede at høre Koids Tan
ker om Forholdet mellem vort Arbejde, vore 
„Fornødenheder“ og Guds Forsorg, og dertil 
svarede Kqld: Der er intet Misforhold. Den 
troende fristes ikke til at gjøre for lidt, men 
snarere til at gjøre for meget. Troen frister 
ikke til Ladhed, den er en uafladelig Kamp paa 
de allerfarligste Enemærker. Det er en stor 
Løgn, Verden har sagt om de troende, at de vil 
sætte Brød i Ovnen uden at hede den. Hvor 
mange Støvlesaaler, sagde han til sig selv, og
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hvor mangt et ondt Ord til Din Næste kunde 
Du ikke have sparet, hvis Du havde troet.

Teisen mente, at Kold gjorde for store Krav 
til Guds Kjærlighed; men Kold mente han gjorde 
dem for smaa. Tro vi paa Gud, faa vi nok Lyst 
til gavnlig Virksomhed. Modtage vi daglig Kjær- 
ligheds-Gaver af Gud, maa vi og daglig spores 
til at øve Kjærlighed mod vor Næste. Er vi 
kommen en Smule .til at elske vor Næste, saa vil 
vi nødig gaa i Rette med ham, fordi vi laane ham 
og kan ikke faa det igjen. Vi kommer til at 
tænke paa, hvordan Gud bærer over med os. 
Derved spores vi til Arbejde; thi skal vi skanne 
vor Næste, maa vi tage fra os selv. Guds Aand 
er ikke nogen Ladheds Aand, men en Virksom
heds Aand. Vi føle os ikke i vort Es uden ved 
at virke, Aanden driver paa. Nuar Kold er træt 
bliver Tiden ham lang; men naar han virker, gaar 
det glædeligt. Skal vi nøde eller tvinge os til 
det? Ja, mangen En vil slaa sig til Ro med 10 
eller 20; men Aanden siger: „Nej, lader Du det 
blive derved, gaar Du glip af det hele.

6. Guds faderlige Forsorg.
I Eftermiddagsmødet Søndagen den 24de Ok

tober 1869 udtalte Kold sig nærmere om, hvor
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meget vi kan vente os af Guds faderlige Forsorg. 
Vi ere, sagde han, i vore Dage bievne noget vel 
vante her i Danmark, og det ligger nær at tænke, 
om vi kan vente, at det kan blive saadan ved, 
eller om vi ikke kommer til at slaa af paa Kra
vene og sætte Tæring efter Næring, alt eftersom 
Husstanden øges. Det kunde jo, naar vi dømme 
efter rent menneskelige Forhold, ligge nær at 
tænke, at Gud har fastsat noget vist, som vi saa 
inaa holde Hus med, saaledes, at det kan slaa til. 
Nej, saadan er det ikke, enhver god Aand gjør 
sig Umage for at tilfredsstille Hjærtet. Gud giver 
os alt, hvad vi trænge til; trænge vi til lidt, 
giver han os lidt; men trænge vi til mere for at 
blive lykkelig, saa gjør han ogsaa Udvej for det. 
Kold har før troet om Gud, at han var noget 
jydsk, og at han vanskelig vilde indlade sig paa 
at tilfredsstille større Krav; men det gaar ikke 
saaledes, at maale Gud med den jydske Alen; thi 
Jylland er et fattigt Land og er henvist til Spar
somhed, og dets Børn til Tarvelighed, hvorfor det 
ogsaa siges om Jyden, at han kan nære sig paa 
en Sten; men Gud er ikke nogen fattig Gud, og 
han er en kjærlig Gud og Fader, saa hvad der 
tjener Kjærligheden, det nægter han aldrig, det 
har han baade Vilje og Evne til at meddele. Men
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hvad der kun tjener til at fodre Egenkjærligheden, 
det vil han ikke ud med.

Kold har somme Tider ikke været fri for at 
tænke alle Haande, nu da Alderen tager til og 
Kræfterne mindskes, saa han trænger til mere og 
synes, kan yder mindre. Men der er intet i Vejen, 
det faaes nok, Vorherre passer det nok, han lader 
netop nu Indtægten flyde rigeligere. Og jo større 
Husholdningen bliver hos ham, jo flere Hænder, 
der kommer i Gang deri, des mer spildes der; thi 
enhver spilder lidt, og naar det blev tagel i Hob, 
alt hvad der saaledes gaar til Spild, bliver det til 
en Slump tilsidst. Vilde nu Gud ikke kjende sig 
ved det og give os noget til Spildet, saa det ilde 
ud; men der er intet i Vejen, og der er heller 
ikke noget i Vejen, fordi Dygtigheden tager af. 
Naar vi har tre dygtige Børn, saa lader vi dem 
passe sig selv; men den fjerde udygtige tage vi 
08 af, og skulde vi da vel overgaa Vorherre i 
Kjærlighed til vore Børn!

Der er saa mange, der tænker paa de gamle 
Dage, og det kan de godt. Lad kun dem, der 
ikke har Tro nok, oprette, hvad de kalde Alder
domsforsørgelseskasser. Men vil Troen klare det, 
saa er den tilstrækkelig, og der trænges ikke til 
mere. Tror vi paa Gud, indretter han sig efter 
vor Tro: Som vi tro, saa times vi. Men de, som
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ikke kan tro, de kan godt slaa sig sammen og 
enes om at lægge lidt til Side til den gamle Mand, 
saa gaar Vorherre ogsaa irid paa det. Nu kan 
det jo gjærne være, at vore Krav kan være for 
store; men saa faar Aanden os nok til at slaa 
noget af, og ere de ikke for store, saa faa vi nok, 
hvad vi skal have.

Nu er der den Vanskelighed, at Folk kan 
trænge til Renterne et halvt Aar før de skal 
svare dem: men det er ikke sagt, vi faa det, og 
dog retter Gud sig efter vore Svagheder. Naar 
vi blive salige, skal vi nok tilstaa, at Gud har 
gjort al Ting vel, og det l^unde ingen Sinde være 
bedre. Der er nu om Stunder ikke mange Tros
helte, 6aaledes som der har været i gamle Dage; 
men de er dog ved at dukke op igjen. Fn tro
ende Mand, som laa paa sit Yderste, sagde til 
sin Datter: Havde det været for flere Aar siden, 
havde jeg havt adskillige Ønsker for Dig og da 
navnlig, at Du maatte blive fri for Gjæld; men 
nu i Dag har jeg kun et eneste Ønske for Dig, 
og det er, at Gud vil passe Dig og give Dig alt 
lige saa passende, som han bar givet mig det!“

Jo længer jeg lever, sagde Kold, jo mer ind- 
sér jeg, at det passer til mig, hvad der hænder 
mig. Vi lære bedst at kjende Guds Forhold til 
os i vort eget Forhold til vore Børn. Man har
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villet indskrænke Guds faderlige Forsorg til dem, 
som bad; men Gud sørger ogsaa faderlig for de 
andre. Gud elsker al sin Skabning undtagen 
dem, som byde barn Trods. Der ophører Kjæv- 
ligheden; thi mod Trods er der intet Middel, del
er Grænsen; men indtil den sørger han for Menne
sket. Er han ung, lader han ham arbejde; men 
er han gammel, sørger han for ham alligevel.

Der er somme, der mener, at de ere komne 
paa en fejl Hylde, Folk vil gjærne paa tredie eller 
fjerde Hylde, men det kunde dog nok være, at 
vedkommende havde bedst af at blive ved Jorden 
og slet ikke komme paa nogen Hylde. Det er 
slet ikke sagt, at den, som har nemme Fingre 
derfor er skabt og skikket til at blive „Kunstner“. 
Han vil ønske, at det danske Folk vil bruge Guds 
Gaver til noget, der duer, om nu ikke til det 
aller bedste, saa dog til det næst bedste, og, om 
ikke til det, saa dog til det næst efter. Salomon 
var saare rig, og melder selv, at han ikke nægtede 
sit Hjærte nogen Glæde, og han fik det ud af 
det, at det var idel Forfængelighed.

Fik Folk mer end de har, vilde det kun 
blive dem en Snare. 1856 var Kornet meget 
dyrt, det gav Bønderne Penge i Lommen, og Penge 
kan bruges til meget godt. Hindsholmerne ere 
livlige Folk, og der er meget elskeligt hos dem;
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men de levede dog nu saaledes i Overflødigheden, 
at Kold bad Gud om, at dette maatte blive an
derledes, skjønt han, som sagt, ikke kan sige, de 
er slemme. Han sér nok nu, at havde han havt 
brav med Penge, den Gang, han ikke havde dem, 
var de vanskelig bleven brugt godt; men da han 
vilde bruge dem godt, fik han dem godt nok. 
Da Kold sad i Klæmherke, sagde Frederik Lar
sens Kone i Ryslinge til ham: „De bliver en 
stor Mand, Kold, ja, de bliver maaske ogsaa en 
rig Mand; men vogt Dem, at de ikke bliver en 
fin Mand!“ Og han indser godt, at fik han i 
Sinde at blive en fin Mand, saa var han færdig, 
for det var ikke til Menneskeslægtens Gavn.

Agur beder: „Giv mig ikke Armod eller 
Rigdom; men tildel mig mit nødtørftige Brød.“ 
Det nødtørftige Brød — det kan vi bære paa 
vore svage Ben; men der skal stærke Ben til at 
bære gode Dage. Næringssorger har de rige 
snarere end de fattige. Det er noget Løgn, de 
Næringssorger. Hvad han her havde talt, talte 
han for derved at styrke vor Tro. Hans Moder 
styrkede hans Tro, naar hun selv fandt Trøst i 
Verset:

Du bedst min Tarv og Trang
o, Herre kjender,
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tilmed er Lykkens Gang
i dine Hænder,

og hvad mig tjener bedst
i alle Maade, 

det Du tilforn jo sér, 
min Sjæl, hvad vil Du mer, 

lad Gud kun raade!“

Aftenen før Mødet var Kold ikke fri for at 
være syg og følte sig noget mismodig: men saa 
fandt han Trøst i et Vers af den gamle Aften
sang:

„Du est vor Vægter tryg og tro,
Du vil os aldrig undfalde,
paa Dig saa ville vi bygge og bo,
i al vor Nød Dig paakalde.
Glæde os Gud i Himmerig!

Det hjalp! Saadan kan det jo komme i 
Filte for os; men giv Tid, det kommer nok. De 
onde Aander kan ikke lide vor Tro, og de tager 
ikke blot gode Mennesker, men ogsaa Børn og 
Narre i deres Tjeneste, og disse udtale da de 
onde Aanders Tanker. Det vidste Gud nok forud, 
og derfor gav han os Troen med, Troen pau Gud
fader, Søn og Helligaanden. De onde Aander
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bilde Mennesker ind, at det er dem, der giver 
Mennesket, hvad det attraaer, og derfor giver 
Mennesket sig dem i Vold for at faa det. Men 
i Troen — der faa vi det uden Løgn, nden Kjæl- 
tringstreger. Gud tilbyder os det i Daaben, for 
at vi ikke skal gaa til andre om det, eller han 
faar os til at bøje af. En Englænder sagde til 
sin Kjøresvend: „Jeg har ingen Tro i mit Hjærte, 
det er blank!“ — „Pas da paa“, sagde Kjøre- 
svenden, „at Fanden ikke kommer og skriver sit 
Navn deri!“

Skjønt Gud . saaledes sørger faderlig for os, 
se vi jo nok, at der er nogle, der gaa til Grunde. 
Og hvorfor det? For der er for mange Modsæt
ninger. Enten ligge de i Kiv med Kone og 
Børn eller noget saadant, og Kjærligheden skal dog 
komme frem i Hjemmet.

Saaledes var Indholdet af Koids sidste Tale 
ved hans sidste Efteraarsmøde, som endte med 
Sangen: „Alt staar i Guds Faderliaand!“*
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XIV.
Tilbageblik paa tyve Aar.

Tyve Aar vare nu rundne siden Kold gav 
sig i Færd med Høj skole værk et, til Trods for de 
mange Hindringer. Den første Vinter, han var 
i Ryslinge, kunde han ikke faa mere end 6 Unger
svende at prøve det med; men inden han 1853 
flyttede fra Ryslinge, var Skolen dog naaet op til 
de 15, som han maatte have for at faa de 150 
Rdlr. af Pengene fra Sorø. I de Aar fik han 
ikke, som i sine sidste Aar, Lov til at sidde 
hjemme og sé paa, at de kappedes om at komme 
paa hans Skole. Han maatte lede dem op om 
Sommeren — de Ungersvende, han skulde have om 
Vinteren, og værst kneb det vel nok at faa For
ældrene til at indse, hvad det skulde være godt 
for, og at det skulde være alle de Penge værd, 
det kostede at holde dem der en hel Vinter.

Samme Aar, som Kold gik til Hindsholm 
med sin Skole, fyldte Grundtvig de syvti Aar og 
fik fra Vennekredsen rakt den Sum, der skulde 
tjene til at faa en Skole i Gang med Grundtvigs 
Navn, en Sag, som vi kan vide, Kold tog levende 
Del i. Det var imidlertid for en meget stor Del
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J. T. A. Tangs sjældne Evne til at holde Hus 
med Penge og hvad der i Haandens Verden kan 
vindes med disse, det for en stor Del skyldtes, 
at Skolen kunde aabnes paa Marielyst den 3die 
November 1856 med C. J. Brandt som Forstan
der. I benved et Par Aar havde der været Tale 
om, at jeg ogsaa, naar Tiden kom, skulde være 
med i Virksomheden, og Spørgsmaalet var da, 
hvor jeg helst skulde være til Tjeneste i Mellem
tiden. Tang foreslog at jeg skulde tage over 
til Kold. Tangs Breve har jeg nu ikke ved 
Haanden, og da Kold ikke gjemte paa Breve, er 
mine sagtens ikke til mere. Der har muligvis 
været tale om en Skole, som den i Uth, under 
alle Omstændigheder har der aldrig fra min Side 
været Tanke, langt mindre Tale, om, at jeg vilde 
staa for Koids Skole. Hvad der har været Tale 
om fra min Side, var at „sætte Fod under eget 
Bord“, hvilket maa tjene til Forstaaelse af følgende 
Brev fra Kold:

Dalby Folkeskole, den 18de April 1855.
Kjære Eskesen! Deres Brev har jeg mod

taget, og skal dertil svare med det Spørgsmaal: 
Er De indvortes kaldet og beskikket til at være 
Bestyrer og kan ikke paa nogen Maade nøjes med 
en Underafdeling med fuld Raadighed, da kan

12
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det vel ikke nytte, at vi slaar os sammen; thi 
om De end fik Bestyrernavn, vilde De maaske 
dog vanskelig komme til at gjøre Bestyrergavn 
ved Siden af mig. Frihed til at gjøre alt, hvad 
De kan, det skal De faa, thi jeg tror her er nok 
at gjøre til os alle, og fler til. Foruden den an
førte Grund i Tangs Brev er der én til. Jeg 
har nemlig i Sinde, naar vor Degn en Gang 
flytter, at søge Degnekaldet, og da jeg igaar talte 
med Provst Hej b er g derom, mente han, at der 
var meget, der talte derfor, især da jeg alt har 
de fleste af Sognets Børn i privat Skole, nemlig 
nu omtrent 70. Degnen, Pastor Lehn, er saa 
stærk opsat paa at flytte, at han søger baade 
smaat og stort baade i Jylland og Fyn, og maa 
da snart naa Maalet. Sognet vil naturligvis gjøre 
alt; thi det sparer en Udgift af 250 Rdlr. og 
mer. Derved vandtes en Bopæl til en Familie, 
og en ordenlig Løn. Hvis det ikke sker, har jeg 
til Hensigt at kjøbe en Gaard og indrette til 3 
Familier og fordele Kostgjængerne, Eleverne mel
lem dem. Kommer De ikke over til mig i de 
første Dage i Maj, kommer jeg maaske til Sjæl
land midt i Maaneden, og skal da sé ind til Dem.

Hvordan De vil slaa Deres Folder i Sønderjylland 
har De ikke fortalt mig; men hvad jeg véd baade af 
egen og andres Erfaring er, at det er v a n s k e 1 i g t at
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finde virkelig Virksomhed der. Sønderjyden er for- 
hexet, og hvem, der ikke har særegen Gave til at løse 
Fortryllelsen, vil komme til kort. Ordet maa 
falde tungt og ramme vist, hvis det skal gjøre 
noget; men i al Fald maa der blive en Ventetid, 
og hvorfor ikke lige saa godt tilbringe den her 
som paa Holsteinsminde. Kom herover strax og se, 
hvorledes vi har det!!!

Deres
C. Kold.

Jeg kom over til Kold, og jeg syntes der 
var dejligt; men det trak saa stærkt ad Sønder
jylland til, at jeg maatte derover; jeg kom der
over og har aldrig angret det. Koids næste Brev 
til mig var dette:

Dalby, den 9de September 1855.
Kjære Eskesen! .... MitRaad med Hensyn 

til Deres fremtidige Stilling er naturligvis at tage 
til Slesvig, hvor den indre Kaldelse drager Dem. 
Privat Undervisning er i Tidens Aand, ligesom 
det ogsaa er naturligst og sandest, at Forældrene 
selv sørge for deres Børns Undervisning, samt giver 
det rigtige Forhold mellem Lærer og Forældre med 

12*
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Børn. Det glæder mig, at Hindholm Skole i det 
ydre gaar saa godt; i det indre tror jeg nemlig, 
at den er temmelig slap, dog maaske de ny Lærere 
kunde erstatte den manglende Kraft. En vakker 
Fyr, Seminarist Olsen, har jeg anbefalet at besøge 
den paa hans Rejse, han vil have en privat Skole 
hos Pastor Gad i Søllerød; men jeg mente, han 
var mere skikket til at være Lærer paa Hind
holm. Jeg faar i denne Tid Elever til min Skole, 
og der er al Udsigt til, at den bliver godt 
besat.

Hils Jensen, Stephensen og Kone, min Bro
der o. s. v.

Deres
C. Kold.

Det blev altsaa til Sønderjylland, jeg gik for 
der at plante Friskolen. Navnet Friskole finder 
jeg allerede i mit Brevskifte med Komtesse Emmy 
Frijs 1853. Ved sidste Høstmøde hos Kold var 
der Tale om Navnets Oprindelse. Kold fandt det 
meget træffende som Fane for disse Hjemskoler. 
Kold spurgte ud, om nogen vidste, hvorfra det 
stammede: men jeg gad den Gang ikke sige, at
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jeg vidste ikke af, det var brugt, før det ved min Ud
trædelse af Statsskolen i ovennævnte Brevskifte 
brugtes. Den Gang vidste jeg ikke af, at Almue
skolerne i Kjøbstæderne ogsaa kaldtes Friskoler. 
Havde jeg vidst det, var Navnet maaske nok af 
den Grund blevet vraget. 1856 kjendte Kold 
endnu ikke Navnet, som det vil sés af efterfølgende 
Brev, hvilket jeg modtog, da jeg hos Kold paa 
Forældrenes Vegne søgte om en Afløser, da Ti
den nærmede sig for Afrejsen til Marielyst.

Dalby den 8de Septbr. 1856.
Gode Eskesen! Deres Opfordring om gode 

Raad er kommen til mig; men her er gode Raad 
dyre. Jeg kjender ingen, der er ledig paa Torvet, 
alt hvad der kan bruges, bruger vi selv; thi vi 
er i fuld Virksomhed med at oprette private Sko
ler for Bønderne her i Fyn. Men efter det Ind
tryk, jeg har modtaget af Deres Brev, synes mig, 
at Krttger gjorde bedst i at sende mig sin ældste 
Søn til Pleje, og hvis han fandt det svarende til 
sin Hensigt, da lade de andre følge. Jeg har ad
skillige saadanne hos mig, baade fra Fyn og Jyl
land, 6 ialt. Prisen 120 Rdlr. aarlig for Kost 
og Undervisning, Vadsk osv. Sengeklæder med
bringes, og Medikamenter, Doktorløn og Klæder 
betales aparte. Undervisningen er levende, Op-
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dragelsen meget samvittighedsfuld; men Kosten er 
simpel, almindelig Bondekost, som jeg nyder den 
selv. Proprietær Bruhn til Ryberg ved Ring- 
kjøbing kan anbefale, han har havt 3 Sønner her, 
og Strandbygaard til Rosgensgaard ved Ringkjø- 
bing har en Søn her paa Tiden. Carl Peter 
Hansen, Skriver hos Herredsfogden i Toftlund, er 
opdraget hos mig, og kan afgive Vidnesbyrd i 
denne Henseende. Da netop de 2 af de Drenge, 
jeg har, gaa bort til Foraaret, kunde jeg saa me
get lettere modtage dem; men hvis det forlanges, 
kan det ogsaa godt ské til Oktober.

Det er med blandede Følelser, vi betragte 
Grundtvigs Højskole; men vi ønske den og Dem 
al mulig Velsignelse.

Deres
C. Kold.

Kold havde, som vi sér, ingen Tro til at Fri
skolen i Hans Krügers Hus havde nogen Fremtid, 
og det var strængt for mig at rejse. Min Af
løser gik ikke paa de Stier, jeg havde traadt, og 
det varede ikke mange Aar, inden de to yngste 
af Hans Krügers Drenge kom i Haderslev Skole;
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men Friskolen i Hans Kriigers Hus havde lige
fuldt havt sin Velsignelse, og i det jeg iøvrigt 
viser hen til mine „Minder og Udsigter“, tror jeg 
dog at maatte nævne Friskolen i Rangstrup, som 
faa Aar efter opstod med en af Koids Lærlinge, 
hans senere Medlærer, nuværende Folketingsmand 
Jørgen Pedersen som Lærer.

I 9 Aar gik Skolen i Dalby med god Frem
gang baade indeni og udvendig. Fra Efteraaret 
1862 har vi med Dalum Højskole at gjøre, og 
den søgtes siden i Koids Levetid af over 600 
unge Karle og henimod 400 unge Kvinder. Mø
dernes Talrighed tiltog Aar for Aar, baade Fri
skolemødernes og Høstmødernes. Dejlige Aar at 
mindes! Kampmøder udenfor Hjemmet holdt Kold 
ikke af at være med til. Hans Hus var hans Fæst
ning. Udenfor Hjemmet var det i Samtalen han 
havde sin Styrke, dog kunde Talen ogsaa nok 
flyde for ham blandt flere i Vennehuse. „Det 
kunde jeg ikke faa Mod til!“ sagde han om sig 
selv, da han 1863 hørte mig tale for Moders- 
maalet ved en Folkefest i Ringe. Iøvrigt lod det 
til, at han slet ikke syntes saa ilde om Talen, 
støttet til Fortællingen om Bispen og Drengen, 
der vidste noget, Bispen ikke vidste, nemlig en 
Fuglerede.

Han vogtede sig vel for at komme til de
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fynske Læreres „Pinse-møder“ paa Billes Hotel (nu 
Hotel St. Knud). Jeg lod mig lokke til at gaa 
med, dog var det ikke med Tanke om at tage 
Del i Ordskiftet; men der blev talt saa ilde om 
Friskolen, at jeg som værende til Stede ikke kuude 
tie stille til det. Den Lærer, som havde gjort 
det, tog sine Ord i sig igjen og gjorde en Und
skyldning, jeg mente da, at her maatte vi nok 
kunde faa et Ord indført; men vi fik snart andet 
at vide, da der det følgende Aar mødte ikke faa 
af Friskolens Venner med deres Ordførere; thi 
baade blev, hvad der blev fremført fra vor Side, 
mødt med Haan og Larm, ligesom der ogsaa i 
Gjengivelserne til Bladene blev vrænget saaledes 
ad os, saa det kunde være smaat nok med den 
Trøst, vi kunde fan af, at der ogsaa var Mod
standere, som gjærne vilde bøje sig for den Sand
hed, de fandt i vor Tale og ikke fulgte Tidsaan- 
dernes Strøm, ja, at de fandt ikke saa lidt, som 
var værd at agte paa. Nogle mente, at hvis Kold 
med sit mægtige Ord var gaaet med, var det nok 
gaaet bedre; men Kold havde andre Tanker og 
var klogere end som saa. „Nej“, sagde han en 
Gang til Knud Rasmussen fra Sødinge, „jeg gaar 
ikke derind og kæmper med Vejrmøller!“ Knudsen, 
som havde været med ved Mødet 1863, sagde rent 
ud, at jeg havde kastet Pærler for Svin!
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Bedre gik det ved et Møde i Ryslinge, 
da Overskoledirektøren Biskop Witt var der henne 
og sé efter i begge Skoler baade Statsskolen og 
Friskolen, og fandt al Fordelen paa Friskolens 
Side. Den Mand, som i Odense havde talt saa 
ilde om Friskolen, fandt at dette maatte ægge 
Statsskolen til at tage sig bedre sammen. „Lader 
os“, udbrød han til sine Medlærere i Almueskolen, 
„rejse hjem og arbejde paa at gjøre Friskolen 
overflødig!“ „Hvorfor ikke hellere sige:“ svarede 
Biskoppen: „Lader os alle gjøre os Flid for at 
arbejde Friskolen saaledes op, at Almuskolen kan 
blive overflødig. Det vilde være naturligere!“ 
Biskoppen var bleven tiltalt af at se Kræfterne 
frigjorte i Friskolen og sé gode Frugter deraf, 
noget han som gammel Skolemand havde god 
Forstand paa. Om det saa var Legemsøvelserne, 
sagde han, fandt han deri en Kvikhed, som han 
ellers savnede. Her gik det med Liv og Lyst.

Saaledes gik det til i Ryslinge 12—13 Aar 
efter at Friskolen der i Birkedals Hus kom op 
med Kold som Lærer. Da Kold var rejst bort, 
kunde det gjærne se ud. som den Sag dermed 
var til Ende; meu 3 Aar efter blev der just taget 
fat paa Kraft først med Justesen og siden med 
Appel som Lærer. Der blev i øvrigt ogsaa den 
Gang fra Ryslinge vinket ad mig ved Lars Frede-
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riksen; men jeg havde jo min Friskole i Hans 
Krygers Hus og var ikke til Sinds at gaa fra 
den andre Steder hen end til Grundtvigs Høj
skole.

Da der tredie Gang vinkedes ad mig her 
fra Fyn, var det jeg kom til Rudme, som allerede 
omtalt. Derfra gaves der mig de to første Vintre 
Ærinde til Sødinge Friskole og Højskole og den 
sidste 1863—64 til Lunde Friskole, hvor P. Olsen 
allerede paa syvende Aar havde været Lærer, da 
han indkaldtes til Krigstjeneste. Jeg maatte da 
dele Kræfterne imellem Friskolerne i Rudme og 
Lunde. I Lunde Friskole var det ikke alle til
pas, især husker jeg der var en Husfader, som 
havde meget imod mig. Jeg skulde gjøre i alle 
Dele ligesom Olsen, ellers var det ikke godt. Saa 
smaat blev jeg ogsaa truet med Provsten, hvis 
Børnene slet ikke lærte noget udenad. Vi maatte 
da ikke gaa og gjøre Olsen Fortræd med at vende 
op og ned paa alting. Jeg gik da ned til Prov
sten for at komme efter, om han virkelig var saa 
frygtelig. Men der var ikke noget i Vejen fra 
hans Side, han fandt ikke nogen Dyd ved Rem
seriet. Efter hans Mening var det Forældrene, 
der ikke kunde rive sig løs fra dette Uvæsen og 
som mente, at naar Børnene ikke lærte udenad, 
lærte de ingen Ting. Olsen omtalte Provsten



187

med megen Velvilje og Paaskjønnelse. Nu kunde 
det altsaa ikke nytte, man vilde kyse mig med 
Provsten, eller med at vi gik og gjorde det vanske
ligt for Olsen fra den Side Den omtalte Hus
fader havde iøvrigt ogsaa været hos Kold og lettet 
sit Hjærte. Al den Trøst, han fik, gik imidlertid 
ud paa, at Olsen var den bedste til ham og hans 
lige; men deraf følger da ikke, „at Eskesen ikke 
er lige saa god i sin Kreds.“ Manden var nok bleven 
stødt paa mig, fordi der var Folk i Kredsen, jeg 
skattede lige saa højt som ham. Det var Knu
den. Samme godeMaud havde, som vi siden skal 
se, mig i Tanker ved given Lejlighed.

I den Tid, jeg saaledes traskede imellem 
Rudme og Lunde, modtog jeg følgende Brev fra 
Kold:

Dalum Højskole, den 23de Febr. 1864.
Kjære Eskesen! Igaar modtog Knudsen Brev 

fra Birkedal med Opfordring til at skaffe en Lærer 
til Ryslinge Friskole, og han henvendte sig til 
Jørgen Pedersen, naturligvis uden Frugt. Vil De 
nu ikke skrive et Brev til mig med Spørgsmaal, 
om Knudsen ikke vil beklæde den Plads, og da 
besvare følgende Spørgsmaal: Er Schiørrings Hus
lejlighed at faa? Hvornaar? Hvad Løn er til 
Schiørrings Skole? og til Ryslinge Skole? Jeg vil



188

give 10 Ildir. ni aan edlig til Hjælp, skaffe li am Be
fordring derhen frit, laane ham de Ting til Hus
holdningsbrug, han maatte mangle osv. Det kan 
dog være, at Knudsen bekvemnier sig dertil; thi 
Levemaaden her hos os vil ikke blive sønderlig i 
Sommer, til 1ste April bliver Huset sat paa 
Krigsfod. Ingen Kaffe, Sukker, Sirup, The osv., 
kun vore egne Produkter, og de endda sparsomt 
uddelte og anvendte. Maaske Knudsen kan faa 
Kald om en Maaned, om et Aar, Gud ved hvor- 
naar, og jeg vilde gjærne befri ham, saa snart 
som muligt, fra deu afhængige Stilling, hvori han 
befinder sig. Gaa til dem, kjære Eskesen, alle
sammen, og læg dem Sagen paa Hjærtet. Jeg 
skal nok tage imod ham igjen, hvis hans Kaldelse 
skulde trække ud over den Tid, da han gjøres 
fornøden der. Kunde han f. Ex. hjælpe Birkedal 
at prædike, vilde det maaske lette paa ham. Skriv 
mig saa til udførligt om det altsammen. Skulde 
Schiørring have fundet en Afløser, kan vi let an
bringe ham andensteds.

Skulde Knudsen ikke have Lyst til at under
vise i begge Skoler, skal jeg nok skaffe en til 
Ryslinge.

Deres
C. Kold.
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Knudsen korn snart til Agersborg og Jørgen 
Pedersen til Ryslinge, indtil Appel kom hjem, fra 
Krigen, og jeg maatte til Odense og til Dalum Høj
skole. Hvad jeg havde anet 1858, havde Knud
sen med Hustru og Børu nu oplevet. Det var 
et Stykke „Komunisme“ Kold og Knudsen havde 
prøvet i al Ærlighed fra begge Sider; men Livet 
gjør sine Krav gjældende, og de vare komne til 
kort; men jeg har ogsaa hørt baade Knudsen og 
Kold tale derom bagefter, omtrent som de vilde 
sige: Pokker med Pengene; men jeg véd, hvad jeg 
har lært, De havde lært som det lyder i Hava- 
maal:

..Bedst er eget Bo at eje, 
er det fattigt end og ringe, 
Hvermand er dog Herre hjemme; 
bløde maa vel den Mands Hjærte, 
som skal tigge sig til Mad!“

Følgende lille Brev fra et af de første Aar, 
vi boede her i Odense, viser at Kold da holdt 
stærkt over, at rent Regnskab gjør længst Ven
skab, der skal noget for noget, skal Venskab hol
des, og Vennegaver skal man ikke laste.

Kjære Eskesen! Vil De ikke have den God
hed at hjælpe Budet med at faa disse Skind an-
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bragt hos en Skindbereder et Steds i Byen. Vi 
har tidligere faaet dem gjort i Stand hos Beyer; 
inen han vil ingen Betaling modtage, saa vi kan 
ikke længer blive ved hos ham. Skindene skal 
beredes til Pelsværk, og min Søster vil gjærne 
have dem saa snart, det er muligt. Er der ingen 
andre end Beyer, da vil jeg bede Dem at lade 
dem istandgjøre hos ham i Deres eget Navn og 
drage Omsorg for, at vi faa dem snarest. Det 
vilde da være bedst at bringe dem ud i Garveriet 
og paalægge en af Svendene Omsorgen for dem.

Deres til Gjentjeneste beredvillige
C. Kold.

Det følger af sig selv, at i „Hospitalsmenig
heden“ i Odense var, saa vel som i alle Menig
hederne lige siden, der blev Menighedsliv paa Jor
den, Kjødet skrøbeligt, hvor villig end Aanden var. 
Da jeg kom her til Byen, varede det ikke længe, 
inden jeg med Sorg blev opmærksom paa, at to 
Mænd, som begge holdt sig til denne Menighed, 
var i Færd med at sagsøge hinanden for verdslig 
Domstol, og det for en i mine Øjne ringe Ting. 
Jeg gjorde mig da Flid for at faa Trætten jæv
net uden Øvrighedens Mellemkomst, men maatte



191

tage Kold til Hjælp, inden det lykkedes os. Kold 
kom, som alt omtalt, sjælden eller aldrig i Kirke, 
og han regnede sig til Kjerteminde Menighed; 
men det var dog især for Menighedens Skyld, at 
han støttede Friskolen, ‘ som fik Navn af „Den 
danske Skole“ her i Odense, hvor han, mens han 
levede, holdt to Fripladser. Ligeledes blev han 
paa mit Forslag Medlem af Hellig tre Konger- 
Foreningen, som var stiftet for at støtte Menig
hedens Trængende. I Foraaret 1866 saa det 
noget graat ud med Friskolens Kaar her i Odense. 
Udgifterne for at leve med Kone og Børn, og til 
at skaffe det nødvendige til Skolen, oversteg stadig 
Indtægterne. Da var det at Brødrene Hel veg 
(Præsten og Stadslægen) sammen med andre Mænd, 
navnlig her fra Odense Fabrikant C. Dorch og 
Bager G. I b s e n og fra Byens Nærhed: L. J. 
Jeppesen i Hjallese og Basmus Nielsen i 
Ejby sørgede for at Skolen fik sin egen Byg
ning i Bjerggade. Den indviedes i Efteraaret 
1866 under Navn af „Den danske Skole“.

Inden det endnu var kommen til nogen Af- 
gjørelse om der skulde bygges, kjøbes eller lejes 
Lejlighed til Skolen, kom jeg, nogle Dage før 
Pinse, ud til Kold for at gjøre min Gjerning der. 
„Véd De*1, sagde Kold, „at det er paa det sidste 
med Niels Hansen, Broder til Lunde Møller?“
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Jeg vidste nok han gik med Tæring, men havde 
ikke tænkt, at det var paa det sidste med ham. 
„Ja da er det det!“ sagde Kold, „og han har 
testamenteret Dem 200 Rd.“. Dette kom mig 
helt uventet, og jeg skyndte mig i Pinsen ned til 
Lunde Mølle, hvor vor kjære Ven Niels Hansen 
meget rigtig laa paa sit Yderste; men hans Kri
stentro var ikke døende, og han var jublende glad. 
Skjemtende sagde han, idet jeg traadte ind, hvor 
han laa: „Nu gaar det ikke længer med at bære 
Mølleposerue op paa Møllen“. Lidt efter sagde 
han: „Du skal have 200 Rd. Dem kan Du nok 
bruge, og jeg havde Glæde af det, da Du gik 
herover og holdt Skole“. Saa smilede han over 
hele Ansigtet og sagde: „Det er med mine Slægt
ninges fulde Samtykke, at Du faar de 200 Rd. 
N. N. (Manden, som havde klaget over mig til 
Kold) vilde ikke have Du skulde have mer end 
100, og han havde faaet mig til at stryge det 
ene; men nu har jeg atter skrevet det om, og 
Du faar de 200 Rd.“ Jeg forestillede ham, at 
han maatte endelig ikke gaa nogen for nær; men 
han sagde, det var hans fulde og faste Villie, og 
dermed var den Sag afgjort. Friskolen fik store 
Pengegaver efter ham. Navnlig var det Friskolerne 
i Lunde, Egebjerg og Brudager., hvor hans 
Brødre havde Børn i Skole, eller Udsigt til at
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faa det, lian lagde Sammer til. Huset paa Lunde 
(egentlig Langhøjs) Mølle har været en god Amme 
for den Friskole, der nu i over 27 Aar har havt 
Olsen — -lille Per Olsen“, som Kold sagde — 
til Lærer.

Siden Kold giftede sig, tog han ikke meget 
ud fra Hjemmet. Den sidste længere Rejse, jeg 
nu mindes, han var ude paa, var i Friskolens 
Ærinde paa Langeland ved Majdags Tid 1867. 
Friskolens Venner paa Langeland var saare glade 
ved at faa ham at sé og høre; men Kold kom 
syg hjem og var meget svag i hele Maj Maaned, 
og skjønt Søsteren og Svogeren J. P. Lebæk var 
der paa samme Tid, mindes jeg nok, at jeg den 
Sommer havde mer end ellers at tage vare paa 
der ude, og denne Virksomhed er det mig en 
Glæde at mindes. Der var ellers ogsaa til at 
hjælpe til samme Sommer Frøken Frederikke Pio; 
men der var ogsaa 97 Piger paa Skolen. Det 
var mig en Glæde af deres Haand at modtage 
Grundtvigs „Bragesnak“ osv. „med Tak for al 
god Sang og Tale“.

En Dag, vi sad og talte sammen, siger Kold
til mig: „Kjender De Thyregod?“ Nej, jeg

13
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vidste ikke af nogen Sinde at have sét ham end 
siden talt med ham. Kold saa noget tankefuld 
ud og sagde: „Da jeg var paa Langeland, kom 
der en Mand til mig en Dag og sagde, han var 
Tyregod.“ Det lod til, ligesom Kold ikke rigtig 
vidste, hvad han skulde tænke om dette. Nogle 
Aar efter Koids Død var Thyregod her hos os. 
Jeg spurgte ham da, om han var godt kjendt 
paa Langeland. „Nej“, sagde han, for der havde 
han aldrig været i sine Dage, og nu blev Koids 
Møde med ham paa Langeland mig endnu mere 
gaadefuld, ja, jeg kunde ligefrem ikke lade være 
med at tænke paa Koids Spøgelsehistorier hjemme 
fra Thisted, dem han kunde fortælle, saa Haarene 
vare færdige at rejse sig paa Hovedet. Det var 
en Tid, han var nær ved at sætte det som Vil- 
kaar for Optagelse paa hans Skole, at vedkommende 
troede paa Spøgelser, hvilket altid forudsætter 
Tilværelsen af en usynlig Aandeverden, og deri 
saa Kold Forudsætning for. at Aandeverdenen i et 
saadant Menneskes Liv ogsaa nok maatte kunne 
blive andet end Spøgeri ved sin Aabenbarelse i 
Ordet.

Kold og Thyregod kjendte ellers nok hinan
den fra 1848, da de begge var med i Krigen 
som frivillige, Kold som Menigmand i Thyregods 
Korporalskab. Thyregod lastede ikke Kold; men
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Kold roste sig ikke af sin Krigerfærd og skyldte 
sig selv for at have været noget kejtet i Om
gangen med sine Vaaben. Deraf sluttede han, at 
Krigsmand var ikke det, han skulde være, og gik 
derfor heller ikke med mer end det første Aar.

XV.
Koids sidste Dage og Død.

Knap 3 Aar levede Kold efter Langelands
rejsen. Den 1ste November 1869 kom det sidste 
Hold af Karle til ham ; men han var ikke rigtig 
i sit Es. Ingen Sinde havde han havt flere Karle 
paa sin Skole. Ved Folketællingen 1ste Februar 
1870 viste der sig at være 112 Karle. Jørgen 
Pedersen var bleven gift og havde boBat sig i 
Hjallese, og han var daglig timevis til Tjeneste 
paa Skolen. Boende paa Skolen og ligeledes til 
daglig Tjeneste vare Friskolelærerne M. M. Schmidt 
og Andersen, og jeg kom som sædvanlig mine 
ugentlige Aftentimer med de Kræfter, der kunde 
være levnede fra Dagsarbejdet hjemme paa den 

13*
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danske Skole i Odense. Stundom kom nogle af 
Karlene om Aftenen ind til mig for at blive 
hjulpen lidt til Rette i Oldnordisk, hvilket altid 
(naar det tages derefter) giver nogen Indsigt og 
Styrke i Modersmaalet. Karlene vare flinke, saa 
flinke som nogen Sinde; men Kold var slappet 
og kunde ikke gjøre Fyldest som før, han følte 
sig allerede gammel, og skjønt han gjærne vilde 
blive her, var det kjendelig nok, at Tankerne ofte 
dvælede ved Afrejsen. Jeg var ikke til Stede og 
hørte hans Foredrag paa Skolen, thi i de Timer 
havde jeg nok at gjøre her hjemme; men jeg 
kunde nok mærke det paa Omgivelserne derude, 
at der ikke var samme Vind i Sejlene som tid
ligere. Jeg husker ikke, hvordan det gik med 
Æventyrene den Vinter1 Han plejede ellers tidt 
at komme op og fortælle om Skjøn Anna og 
Grim’ Sidsel, Bjærgmanden fra Mesinge Banke, 
Rige Per Møller, Den lille hvide Hund, Kejserens 
nye Klæder osv. Og hvor han kunde fortælle Æven- 
tyr! Det har jeg ikke hørt hans Lige til. Det 
var slet ikke saaledes, som vi kan læse disse 
Æventyr i Bøgerne. Et saadant Æventyr frem
ført af Kold sagde meget mer end mange Taler. 
Til at forstaa og fremstille historiske Kjendsgjer- 
ninger, har jeg endnu ikke hørt nogen, der over
gik Ludv. Chr. Müller, og jeg har hørt ikke faa
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der kunde dette bedre end Kold; men naar Kold 
talte ud af, hvad han selv havde oplevet, eller 
naar han fortalte Æventyr eller foredrog Folkets 
Fyndord, da kunde det blive til noget; da kunde 
det med Sandhed siges, at Smuler var ogsaa Brød, 
da var det som de 5 Bygbrød og 2 Smaafisk til 
Mættelse for de Tusinder i Ørken.

Efter Jul tog Koids Sygdom til med stærke 
Skridt, og han maatte da snart for en stor Del 
holde Sengen. Det var en Mavesygdom, han 
længe havde lidt under, og som nu tog Over- 
haand. Men daglig tilkæmpede han sig Kræfter 
til at komme op paa Skolen. Han saa elendig 
ud, sagde de, og Maveslimen voldte ham megen 
Ulempe; men var han først kommen til Orde, var 
Aanden der tidt i sin Vælde, og Talen gik der 
baade med Kraft, med Lune og med Vid. Og 
at han tænkte paa andet end at dø, kan det være 
et Vidnesbyrd om, at han tænkte paa at indrette 
sin Skole i Fremtiden saaledes, at han kun vilde 
have Karlene i de fire Vintermaaneder November, 
December, Januar og Februar, Pigerne i Maane- 
derne April, Maj og Juni, og siden Lærermøde i 
Maauederne Avgust og September. Han tog det 
imidlertid alt med sin vante Ro. Der var bare 
én Ting, der voldte ham nogen Uro, og det var
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de 400 Rdlr. lian hicltil havde faaet af Sorø Akade- 
mies Midler.

„Der er stor Forskjel paa det!“ sagde han 
en Aften, jeg var hos ham, „somme søger om 
Pengehjælp, og jeg vil gjærne være fri for de 400 
Rdlr., jeg faar fra Sorø. Først var det mig meget 
om at gjøre at faa dem, for dermed at blive bor
gerlig godkjendt; men nu er det mig en Byrde at 
modtage dem; thi vi trænger ikke til dem, hverken 
for at blive godkjendte eller for at komme igjen- 
nem: vi har jo indrettet alt saa sparsommeligt“. 
Jeg gjorde den Indvending, at han gav jo dog 
saa meget hen mellem Aar og Dag til Friskolen, 
og han læinpede sig saa tidt efter de fattige 
Karles og Pigers Vilkaar, naar de følte Trang til 
at komme paa lians Skole og ikke havde Raad 
til at give det fulde Vederlag, at der var altid 
Plads ved hans Bord og Mad og Drikke til de 
mange, som gjæstede ham for hos ham at finde 
gode Raad. „Det kan vi alligevel!“ svarede han, 
„og man har ikke Lov til at tage imod saadanne 
Penge til andre. Jeg kan nu ogsaa godt undvære 
lidt til et Par andre Højskoler. At jeg modtager 
disse Penge, er den eneste Usandhed, jeg véd af, 
at jeg lever i. Denne Skole er egentlig mer et 
Slags Lazareth end en Skole. De Folk, der 
kommer her, har gjærne et eller andet af Led,
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son søges sat i Lave, hvilket ogsaa er nødvendigt, 
for, at Udviklingen ikke skal gaa skjævt, men gaa 
sundt for sig. Det er egentlig ikke det Slags 
Skoler, de vil støtte!“

En Eftermiddag, jeg gik der ud, traf jeg 
Jørgen Pedersen, han havde da været hos Stift
amtmanden for Kold, og bedt om ikke tiere at faa 
disse Penge. Dertil havde Stiftamtmanden sva
ret, at naar der ikke blev søgt, kom de heller 
ikke, saa dermed var den Sag i Stand. Kold var 
bleven ved at tale om disse Penge, hver Gang 
jeg kom, og nu var det hans første Ord, da jeg 
traadte ind til ham: „Nu er jeg da bleven fri for 
disse Penge“. Kold holdt altid paa, a.t der ikke 
gjærne burde bruges mere end Livet krævede. 
„Spiser Du mer end Du kan, skal Du give tre 
Mark mer end Du har. Stadskræmmeren kan 
snarere sætte Skik paa Folk end jeg kan, men 
hans bliver saa ogsaa derefter. To slemme Følge
svende har Bonden i vore Dage: Narrestreger og 
Næringssorger. Livet maa være simpelt for at 
være sundt!“ Det var tidt Omkvæd i Koids Tale, 
og viser os fra en Side Manden, som han var, 
den Side, der vendte ud mod Daarlighederne; men 
han havde heldigvis ogsaa en Side vendt til Lyset.

Fredagen den 4de Marts 1870 maatte Kold 
give tabt, og fra den Dag af laa han til Stadig-
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hed. Det var en vemodig Skilsmisse for Karlene 
paa den Tid, som ellers for Samlivet sædvanligt 
var den lifligste. Jeg sidder nu her, snart 14 
Aar efter, ved Lyset fra den Lampe, jeg af Kar
lene modtog som Vennegave til Minde om vort 
Samliv denne sidste Vinter med Kold, og her paa 
„Den danske Skole“, sidder her og skriver i 
Mindet om de rundne Dage, men ogsaa i Haabet 
om en velsignet Høst efter Møjesæden.

Det lakkede mod Jævndøgn, ja vi fik ogsaa 
Jævndøgnsdagen bag os, og jeg fik en Gang 
imellem en Eftermiddag tilovers til at gjæste Kold: 
men endnu jævnligere gjæstedes han af vor fælles 
Ven, Stadslægen i Odense, Heinrich Christian 
Helweg. Lægedommen, han kunde bringe, havde 
Kold nok ikke stor Tro til; men der var næppe 
nogen, han bedre var i Forstaaelse med og kunde 
tale med. Jeg var vist den første, der gjorde 
Kold opmærksom paa de Egenskaber hos Helweg, 
som Kold satte saa megen Pris paa. Derfor er 
jeg særlig glad ved, at Kold netop paa det sidste 
fik saa megen Glæde af Samlivet med ham, og 
det var en stor Støtte for den omhyggelige 
Hustru.

„Nu er det paa Vippebrædtet!“ sagde Kold 
en Eftermiddag, rimeligvis den første efterat Kar
lene var rejst; borte var de i al Fald. Der er
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noget uhyggeligt ved saaledes at svæve mellem 
Liv og Død. Men kommer jeg op igjen, som jo 
da kunde ské, saa maa vi til at tage anderledes 
fat og gaa anderledes frem i Kjærlighed. Vi er 
ikke kommen ret vidt, det er kun en lille Begyn
delse“. Tidt førtes vore Samtaler hen paa de 
andre Højskoler, som jeg mener Kold undervur
derede, noget hvori han jo nok var ikke saa lidt 
at undskylde, efter hvad han ofte fik at høre om 
og fra dem. Vel kunde Kold ikke lide Smiger; 
men noget glider der let ind alligevel. Af de 
Karle, han fik, efterat de først havde været paa 
andre Høj skoler, syntes han bedst om de fra Gal
trup, og i det Stykke modsagde jeg ham ikke, 
det gjorde mig hjærtelig godt, at han havde fun
det det; thi fra først af havde han kun meget 
ringe Tanker om, hvad Poulsen kunde udrette som 
Forstander. Som rimeligt er, faldt Talen særlig 
om Askov. „Ja, der kan de lære at holde Skaal- 
taler!“ sagde han først, men siden blev han meget 
rimeligere. „Her har været et Par Smaafyre!“ 
havde han sagt om Schrøder og Nutzhorn, da de 
første Gang havde gjæstet ham og skulde til Rød
ding; men han havde iøvrigt gode Tanker om 
disse „Smaafyre“ og fik det mer og mer. Kold 
mente nok, at Karlene kunde have godt af at 
komme baade til ham og til Askov. Vi kunde
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først ikke blive enige om, hvilket af Stederne, de 
helst maat'te komme først; men tilsidst enedes vi 
om, at det kunde ikke saa lige være for den ene 
som for den anden. Somme Tider kunde der ved 
en saadan Lejlighed indtræde en aandeløs Stilhed, 
mens det arbejdede videre i os.

Kold bad mig om ikke at melde noget i 
,.Fyllaw om hans Sygdom. Først da han var 
kommen til at ligge til Stadighed fik jeg Lov til 
det, og siden bragte Jørgen Pedersen mig fra 
Kold selv til Indrykkelse Løverdagen den 26de 
Marts følgende

Kundgjerelse.
Paa Grund af min svære Sygdom føler jeg 

mig forpligtet til saavidt muligt at afgjøre min 
løse Gjæld, og jeg henvender mig derfor til dem 
af mine Venner, som skyldel’ mig Penge, med Bøn 
om, at de snarest muligt vil sende mig saa 
store Afdrag paa deres Gjæld, som de efter Evne 
og Hjærtelag formaa.

I Kjærlighed
C. Kold.

Tirsdagen den 29de Marts var det en dejlig
Solskinsdag. Den Dag fyldte Kold de 54 Aar.
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Rasmus Poulsen fra Sanderum og jeg fulgtes ad 
over til ham den Dag. Han laa der saa fredelig; 
men han havde kjendelig nok ikke mange Kræfter 
tilbage, Blikket var måttet, Røsten var sunken og 
Hænderne gled noget matte hen over de hvide 
Lagener; men jeg ser endnu som for mine Øjne 
den unge Hustru saa stille og hengiven gaa og 
sysle omkring ham og række ham en Lædskedrik. 
Mens vi sad der, fik han fat i Daasen, som laa 
der paa Sengen. Det gik noget langsomt; men 
han fik sig en Pris. „Det er den anden, Du faar 
i Dag!“ sagde hun, „det er maaske et godt Tegn!“ 
Der gik et mat Smil over hans Aasyn: „Ja, det kan 
gjærnevære!“ Skjønt man skulde synes det kunde 
kaldes et stort Tankespring fra Tobaksdaasen til 
Pulsen, kom jeg dog til at tænke paa Lægerne, 
der rystede paa Hovedet, da de følte den døende 
Kong Frederik den anden paa Pulsen, og han 
udbrød: Lad Pulsen slaa som den vil; men det 
véd jeg, at Guds Naade slaar ikke fejl. „Nej, 
Guds Naade slaar ikke fejl!“ sagde Kold, og der 
gik et kraftigt Smil over hans Aasyn.

Søndagen efter — det var Marie Bebudelses- 
Søndag — den 3die April, var jeg atter hos ham 
i Ærinde fra Venner i Hjørring. Et Par Dage 
før havde Stadslæge H. C. Helweg bragt Kold en 
Hilsen fra Dronning Karoline Amalie. Kl. 1,
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nævnte Søndag, modtog jeg følgende Telegram fra 
Hjørring: „Til Friskolelærer Morten Eskesen. 
Hjærtelig Hilsen fra Koids Venner til Dem og 
til ham. Hvordan har han det?“ Kl. 2 var jeg 
hos Kold og hragte ham Hilsenen, som den lød. 
„Der er travlt med Kjærligheden i disse Dage“, 
sagde han smilende til sin Hustru, og der gik et 
kraftigt Smil over ham, da han læste. „Tak“.

„Hvordan har han det? staarder“, sagde jeg, 
„hvordan vil De svare paa det, naar jeg nu spør
ger: Hvordan har De det?“ „Ingen véd det“, 
svarede han, „men jeg møder frimodig, hvad der 
kommer!“ — „Maa jeg svare det!“ — „Ja, gjør 
De kun det. Farvel, Eskesen, og Tak for alt 
godt!“ Han gav mig sin Haand, og det blev det 
sidste, og et dejligt Farvel. Jeg ilede hjem og 
fik afsendt Telegrammet til Hr. Højer i Hjørring:

„Kold hilser kjærligst: Ingen véd det; men 
jeg møder frimodig, hvad der kommer.“

Morten Eskesen.

Dagen efter, om Mandagen, var Valgmenig
hedens Præst L. Kr. Hagen fra Kjerteminde hos 
ham. Kold gik da til Alters; og to Dage efter, 
Onsdag Eftermiddag, henved Kl. 2, sov han hen. 
Haus ældste Datter, et Barn paa knap 3 Aar,
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gik just derinde. Kold vilde lege med hende: 
„Pip, lille Mi!“ (Marie) sagde han, og det blev hans 
sidste Ord. Lidt efter var jeg paa Vej ud for at sé 
til ham. Paa Vejen mødte jeg Jørgen Pedersen, 
som meldte mig hans Død, og da jeg kom derop, 
var den første, jeg mødte, Præsten Kofod fra 
Sønder-Næraa. „Nu er vor kjære Ven død!“ sagde 
han med brudt Stemme.

XVI.
Ved Jordefærden.

Da der blev gjort Støj over det Tab, vi 
skulde have lidt ved Oehlenschlægers Død, skrev 
Grundtvig i „Danskeren“, at han helst saa, at hans 
Venner tænkte paa, hvad de vandt ved hans Liv, 
og han troede ikke, vi skulde tabe noget ved hans 
Død. Han skulde sé at leve saaledes, at Ormene 
ikke skulde blive fede af hans Lig. Dette sidste 
kunde næsten bogstavelig siges om Kold, at Or
mene ikke skulde blive fede af hans Lig; thi det 
var i højeste Grad magert og udtæret. Det var
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da heller ikke for at syne Liget, vi samledes ude 
ved Dalum Højskole Tirsdagen den 12te April 
1870. Det var et Himmerigs-Vejr og et Par 
tusinde Mennesker vare samlede rundt omkring 
fra. Da vi havde sunget: „Udrundne er de gamle 
Dage“, blev den lyse Kiste med de mange Kranse, 
deriblandt én fra Dronning Karoline Amalie og 
én fra Bispinde Grundtvig, baaren ned paa Plad
sen, syd for Skolen. Her talte først L. Kr. Ha
gen. Han havde 2 Dage før Kold døde været 
hos ham. Kold havde da modtaget den hellige 
Nadver. „Syng nu: Alt staar i Guds Fader- 
haand!“ sagde Kold da, og da den var sungen, 
føjede han et lydeligt Amen til. Nu lød den 
atter over Koids Kiste, hvorefter Hagen dvælede 
ved de Ord: „Den ædles Æt dør aldrig ud“. Denne 
Sang er, sagde han, sungen tidt, har været brugt 
som Morgensang her. Den udtrykker vel nærmest 
det Haab, som bar Kold. Hvad der er af ædel 
Rod, skal sikkert blive stort og bære Frugt. Der 
kan oprinde trange Tider over det, og det kan 
sé ud, som det skal visne; men det blomstrer al
tid op paany. „Gud har gjort alting godt for 
mig“, sagde han, og det havde ogsaa været Om
kvædet i hans Taler paa Skolen. „Den legemlige 
Sygdom og Død kan være slem nok“, sagde han, 
„men mange Fold værre er Tvivl og Vantro. Det
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har jeg været skaanet for; men det kan komme!“ 
Han takkede Gud, fordi han havde frelst ham fra 
denne Fristelse og bad ham om fremdeles at 
skaane ham derfor. „Jeg er glad ved at gaa 
her fra!“ sagde han, „for naar vi komme derop, 
er dog alting meget klarere. Ikke sandt“. Og i 
disse Ord laa hans Sjæl og hans Hjærte. Kold 
var en af Folkeaandens Tjenere. Det var hans 
Maal, ja, hans eneste Maal, at bunde i Folkets 
Dybder og drage det ædle Malm frem af Dybden, 
trænge ind i Folkets Bevidsthed og lære det at 
kjende sig selv, at vide af sig selv at sige. Da 
Kold optog sin Livsdaad, var Folkeaanden ved at 
vaagne, og det var tillige hans Maal at have Lys 
over og i Folkelivet. Hvordan det lykkedes, derom 
skal Koids Lærlinge vidne. Der var bleven sagt, 
ut Koids Gjerning var bleven afbrudt og at ingen 
kunde optage den efter ham; men saa sandt, som 
den er en Livets Daad, maa den føres videre. Nu 
er han gaaet didop, hvor det skal klares. Det 
var nu ikke Guds Vilje, at han skulde blive her 
længe; men Mindet er her endnu tilbage; Mindet 
man være en Hjærtesag for hans Lærlinge. De 
ædles Æt dør aldrig ud; deri ligger Trøsten og 
Haabet om, at det gode Værk, som er kommet 
paa Glid, skal fremmes ogsaa i Tiderne, som 
komme. Lad os trøste os med det, og sige lige



208

saa sandt og troskyldigt som lian: „De ædles Æt 
dør aldrig ud.u

Efter Sangen: „Som Foraarssolen morgenrød, 
sagde Pastor Kofod, at det var ikke usædvanligt, 
at lier var samlet mange Mennesker; tuen liam, 
der da talede, var vor Ven Kold, som nu ikke 
taler mér saaledes. Vi har elsket Kold, og vi 
vil blive ved at elske ham, vi vil savne ham; men 
vi vil i Savnet blive ved at elske ham. Denue 
Tale er ikke ,blot groet i Kofods Hjærte; men 
han var vis paa den var groet i alle de tilstede
værendes; thi det er jo de samme, som mødte for 
at høre hans Ord. Kold har levet imellem os. 
Hvorfor var det, vi samledes her saa ofte? Det. 
var fordi Ordet her lød saa jævnt og ligefremt, 
det var den jævne, ligefremme Sandhed, der mødte 
os i Ordet. Hvad Kold sagde, det sprang ud af 
ham, saa jævnt, saa simpelt og saa sandt. Det 
er faa eller ingen, som ikke har faaet i det 
mindste et lille Ord med hei’ fra, et lille Ord, 
som skal hjælpe til, at de ædles Æt dør aldrig 
ud. Faa har saadan som Kold elsket sine Med
mennesker, og Kjærligheden var Malmen, han 
drog ud af Menneskehjærtet. Han samlede det 
som Bieu. Han ærede Fader og Moder. Kun 
faa har som han talt med Kjærlighed om sin 
Moder, og hvad hun havde været og endnu i
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i Mindet var for ham. Han savnede ikke Ord 
til at udtrykke sine Tanker. Det er vist faa, der 
ere gaaede uhjulpne fra ham. Han var en 
Menneskeven, han har været med blandt de store 
og ædle, som har været med at sprænge Aar- 
hundreders Grav. Det var Koids Ordsprog: „Vor
herre har hjulpen hidindtil, han hjælper nok frem
deles!“ Deraf kom da ogsaa hans lyse Haab om 
Danmarks Fremtid, hans glade Haab for Danmark 
om hundrede Aar. Tak, kjære Kold! Farvel og 
Tak for alt, hvad Du delte med Hjærtet!

Jens Jørgensen hilsede fra gamle Grundt
vig. Søndagen efter Koids Død (Palmesøndag) 
havde han havt samlet alle Ungersvendene og 
Lærerne fra sin Højskole hos sig. Lad mig nu 
sé, sagde han da til de unge, at I mindes Kold, 
som blev Lærer, da han var en Dreng paa 13 
Aar og da sagde til Børnene: Nu maa I ikke 
banke mig, saa vil jeg heller ikke banke Jer. 
Det fri Skoleværk, hvori Børnene mødtes i Kjær- 
lighed, skal nok trives, ogsaa naar jeg er gaaet 
til Hvile. Det var dette Værk, Kold tog fat paa! 
Taleren mindedes, at han havde været sammen 
med Kold før han drog til Smyrna. Da blinkede 
Stjærnen saa mildt og Kold sang Salmen: „Dejlig 
er deu Himmel blaa!“ Det var første Gang 
Jens Jørgensen hørte denne Sang. Kold sagde i

14
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sine sidste Dage: Herefter bliver jeg nok en bedre 
Skolemester; thi hidtil har jeg især troet og haa- 
bet paa Kraften; men nu herefter haaber jeg ene 
paa Kjærligheden.

Efter ,.Op dog Sion, ser Du ej“, sagde Dr. 
L. N. Helweg, at han vilde gjærne tale et Ord 
ved Koids Kiste, skjønt han ikke kunde sige, han 
var af dem, der ofte gjæstede Kold. Men han 
havde dog hjærtelig fulgt med Koids Livsgjerning. 
Det er nok værd at rose Kold, thi dermed rose 
vi Vorherre. Om Kold kan Davids Ord gjælde: 
Der er falden en Konge, en Høvding i Israel. 
Hans kongelige Færd kjendtes i lians rolige Tale 
og hele hans rolige Færd. A and en virkede med 
ham og virkede vidunderlig i ham. „Der er mange 
Bønder og Smaafolk, der vil græde ved min Død!“ 
sagde han; men Helweg føjede til, at der var og- 
saa andre end Bønder, der vilde savne ham, han 
vilde ogsaa blive savnet i de andre Samfundslag, 
og til Tegn paa, at Kold endog mindes, hvor 
Purpuret bæres, har Danmarks Enkedronning lagt, 
en Krans paa hans Kiste. De vil græde over 
ham i Følelse af, at der er falden en Konge, en 
Høvding i Israel. Men vi sige dog: Gud ske 
Lov for Tiden, der gik, og for den, der kommer 
bag efter, Hvilen i Guds Faderlighed, Kilden til 
al Trøst, Liv og Glæde. Koids Enke, Børn og
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Søster maa ogsaa nok sige: Gud ske Lov for Ti
den, der randt, og for hvad vi har i Vente. Or
det : Der er falden en Høvding i Israel kan over
føres paa Kold med Hensyn til hans Gjerning for 
Folket: thi just deri viste sig det kongelige i 
Koids Færd. Det var hans Værk at føre den fri 
danske Folkeskole frem, saa den blev borgerlig 
godkjendt, og den fri Folkeskole, som Kold ofrede 
sin Manddomskraft, var ikke nogen Kundskabs
skole, men en Livsskole. Den har han fra første 
Færd af været med at sætte i Gang, og vi vil 
takke Gud, som brugte ham til et saadant Værk. 
Han havde ikke lært meget; men hvad han havde 
lært, havde han optaget i sit Liv, det var blevet 
hans Eje, og hvor han stod eller færdedes, saa 
var han sig selv. Deraf kom det sig, at hvad 
han talede, gik ikke udenom eller oven over os; 
men det kom der, hvor det kunde falde ved os, 
saa det groede. Der er falden en Høvding! Det 
var en stor, en stolt Livsdaad, han øvede, det 
skal kjendes bedst herefter; saa vi ret skal sige: 
Ja, Gud ske Lov for det, der gik, og Gud ske 
Lov for det, der kommer. Den Idræt, han øvede, 
kan ikke, visne og dø. Han har banet Vejen. 
Nu kan andre tage fat og gaa Vejen. Det er 
velsignet, at der nu kan gro en Slægt i Danmark, 
i hvilken Lyset kan gro. Men den Velsignelse



212

udsprang dog af den Guds Naade, som vælder af 
hans Søn Jesus Kristus. Det var Grunden til at 
Koids Haand holdt ud til det sidste. For Død 
og Grav ere vi lige, store og smaa. I Døden 
har vi ikke andet at trøste os med end den Guds 
Naade, som kan gjøre Synderen salig. Gud glæde 
hans Sjæl i den Guds Naade, som her i Livet 
var hans Glæde. Gud velsigne hans Minde. Det 
er godt at gjemme Mindet om det, der døer ikke. 
Det er derfor den bedste Bøn, vi helst maa bede 
her, at den Idræt, han har øvet og vogtet om, 
maa vare fra Slægt til Slægt til Dagenes Ende.

Friskolelærer Klavs Berntsen takkede sin 
Lærei’ for, hvad han havde været for ham for 
Folket, især ved, hvad han havde virket for Fri
skolerne, til Børnenes og Forældrenes Tarv. Kold 
var en af Folkets største Mænd; thi han virkede 
ikke for sig selv, men for Folkets Vel. Hans 
Minde skal ikke dø, men bo hos hele det danske 
Folk. Paa den danske Højskole findes en Mar
morplade med gylden Skrift, der læse vi Kristen 
Koids Navn. Det et et gammelt Ord: rMand 
dør; men Mands Minde dør ikke!“ Koids Minde 
skal ikke dø; thi han var en Mand, mens vi 
desværre har altfor faa af dem; thi Mandfolk er 
ikke alle Mand. Kold var Mand, og hans Minde 
skal vare. Lad os værne om den lille fri Børne-
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skole, som er Marmorpladen, der bærer Koids 
Navn!

L. B. P o v 1 s e n fra Sønderjylland havde væ
ret i Følge derud med Jens Jørgensen, som undei* 
Vejs havde talt om det Indtryk, Koids Død havde 
gjort paa gamle Grundtvig. „Naar vi ere gaaede 
bort4, havde han sagt efter Grundtvig, „skal det 
først rigtig blomstre op!4 hvilket ogsaa godt rimer 
sammen med, hvad Grundtvig har sungen om den 
ny Tid:

Nu er den kommet, 
Engen er blommet, 
og Marken er grøn, 
Døden har høstet, 
Livet højrøstet 
lovsynger Guds Søn.

Ja, lad kun Døden høste ind, og lad os, 
som Ret er, sørge og græde, naar de gaa bort, 
de som have været Aandens store Redskaber i Li
vets Tjeneste; men nu er Tiden kommet, da Engen 
skal blommes. Bonden har lettere kunnet faa Øje 
for, hvad Kold var; det har knebet noget haar- 
dere for dem med den fremmede Dannelse. Det 
er det store ved Kold, at han er groet frit op af 
den danske Jordbund, og det varsler om, at der
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kan gro flere, om ikke just flere af saadanne 
Mænd, som ham, med alle hans Aandegaver sam
lede paa en Haand, men saa dog den ene ét, den 
anden et andet, hver paa sin Vis. Det er vist, 
at de Kræfter, som aabenbarede sig i Kold, vil 
blive ved at trives og gro iblandt os, gro ud 
iblandt hele Folket, det er saa vist, som det er, 
at Gud har Hjærte for Folket.

Den gode Tid for Aanden og Hjærtet er 
heller ikke omme, naar en Gang Grundtvigs Støv 
falder. Han har selv varslet:

„Om hundrede Aar er den danske Bonde 
langt bedre oplyst om de bedste Ting end nu 
Professorerne om de onde og alle Tyskernes 
Bukkespring“.

Vi maa sige: Gud ske Lov, at det saaledes 
skulde komme frem her i Danmark, dog ikke saa
ledes, at vi ville prale dermed. Lad os agte paa, 
hvad Vorherre Jesus Kristus sagde til sine Lære
svende og første Sendebud, da de vendte tilbage 
til ham efter deres første Sendelse til Jødefolket 
ined Fredsbudskabet, og vare saa glade, fordi 
Aanderue føjede sig efter dem: „Glæder Jer ikke 
over, at Aanderne føje Jer; men glæder Eder 
vore, at Jer Navne er skrevne ind i Livets Bog!“ 
Det er ikke de særegne Naadegaver, der skal 
være vor Glæde; men det er Velsignelsen i Fælles-
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skabet, det samme, som enhver skal glæde sig 
over, at Gud har aabenbaret sin Naade, saa vi 
ere bievne Guds Børn. I Verden var det Koids 
største Glæde, at hans Navn var skreven ind i 
Livets Bog, og denne Glæde er ogsaa for alle 
med de smaa Aandsgaver.

Efter Sangen: „Lær mig, Frelser, Livets 
Væld“, sagde C. Appel fra Rødding, at han 
vilde ogsaa flette en lille Blomst fra Søndeijylland 
ind i Kransen om Koids Kiste. Han mindede 
om Elias, da det i det store Folkemøde paa Kar
mel skulde kjendes, om Baal eller Jehova var 
Gud i Israel. „Tag mig tolv Stene“, sagde Elias 
da, en for hver af de tolv Israels Stammer, og 
derpaa vil jeg bygge Alteret.“ Den Gang var 
dog det isralitiske Folk delt i 2 Riger; men her 
ved Alteret var Folket ikke delt. Sønderjyderne 
er nu ogsaa ved ydre Kaar adskilte fra det øvrige 
danske Folk her i Kongeriget; men aandelig og 
hjærtelig ere vi ikke adskilte, og paa en Dag 
som denne vil Sønderjyderne ikke vide af nogen 
Skilsmisse. Kold var en Stormand i Aandens og 
Hjærtets Rige. Appel havde aldrig mødt nogen 
Mand med saa fast en Tro paa sit Kald, som 
Kold havde det lige fra Hjærtegrunden af. Det 
var derfor Baa opbyggelig at komme til ham; 
thi Viden har vi nok af, men det gjælder om at
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tro og leve. Kold vidste, hvad han skulde og 
vidste hvad han knnde. Derfor var han saa sik
ker i sin Sag, ligesom det mældes om Grækeren 
Temistokles, der førte den lille græske Flaade 
og higede kun efter at blive omringet af Persernes 
mange og langt større og talrige Søkæmper. „Kom 
nu“, lod han sige til Fjenden, „ellers fly vi!“ 
Han higede kun efter at mødes i Kamp paa Liv 
Død med den mange Fold flertallige Fjende, og 
var i saa Fald sikker paa Sejren. Saa sejertryg 
var Kold ogsaa. „Ja, vi kan sagtens være glade“, 
sagde han, „for vi vil kun, hvad Aandeu vil, vi 
vil kun, hvad Sandheden vil: de andre, som ikke 
vil det, gaar det galt paa det sidste!“ Vi der 
ovre i Sønderjylland ser op til den samme Sol, 
som skinner her, vi har den samme Gud, den 
samme Folkeaand og det samme Folkehjærte; men 
Koids Liv er som et levende Varsel om Sejeren. 
„Aanden“, sagde han, da Appel sidste Sommer 
gjæstede ham i Høsthvilen, „har mere Kraft i sin 
lille Finger, end hele Verden i beggs sine pandser- 
klædte Næver!“

Kandidat William Jakobsen fra Kjøben- 
havn sagde, at Koids Fosterbørn, vare hans Foster
brødre. Her var Graad ved Koids Kiste; men 
Herren sagde til den grædende Enke ved Nains 
Port, da hun fulgte sin eneste Søn, som laa paa
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Baaren: „Kvinde, græd ikke!“ Det kan vi med 
Rette tilegne os, om vi end ikke tør vente, ja 
ikke en Gang vil ønske, at Kold nu skulde sprænge 
denne Kiste, som her gjemmer hans Støv. Han 
var det danske Moderhjærtes enbaarne Søn; thi 
som han har hun ingen flere, og det kan derfor 
ikke være andet, end at- dette Moderhjærte maa 
fælde Taarer her ved Koids Kiste; men vi kan 
ikke saadan græde ham tilbage, thi det er, som 
der mældes i Oldsagnet, at Balder vendte ikke 
tilbage paa Grund af, at da alt i Verden, levende 
og dødt, ellers græd, da græd Tøk kun med tørre 
Øjne. Det er den hjærteløse Ligegyldighed, som 
volder, at Balder ikke vender tilbage. Men Vor
herre Jesus har ved Jordans Flod, i Gethsemane 
Have og paa Golgathas Kors grædt Balder til
bage. Derfor: græd ikke! thi vel er Koids Støv 
falden; men han er ikke falden i Afgrunden, han 
er grædt tilbage fra Hel. Han lever evindelig 
med det Ord, som bar ham over Afgrunden, og, 
hvorom han selv sagde: „Vi Bkal ikke tale om, 
at vi har Ordet i vor Magt, men selv sé at komme 
i Ordets Magt!“ Saaledes var Kold Ordets Tje. 
ner, og Vorherre vil endnu herefter oprejse sig 
Tjenere i tusindevis. Kold er ikke død, vi skal 
leve med ham, naar vi som han lever i og bæres 
af Ordet.
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Over Graven bag Dalum Kirkes Alterkor 
sang vi W. A. "Wexels Pilegrimssang: Farvel, 
Farvel Udlændigheds Land, hvorefter P. A. Holm, 
som i Koids sidste Leveaar var bleven Dalum 
Sognepræst, fremdrog det profetiske Ord fra den 
gamle Pagts Dage: „De vil læge mit Folks 
Brøst som en Smaating, og søge Fred, 
hvor der ingen Fred er, siger Herren!“

Holm vilde tale over Koids Grav for at gjøre 
Indsigelse mod Koids Død, imod den Mands Død, 
hvis Liv iblandt os havde været en kraftig Ind
sigelse imod alt Skin, al Løgn og Død. Det var 
det Indtryk, han i den korte Tid, han havde havt 
Lejlighed til at komme i nærmere Samliv med 
ham, havde faaet af Kold, at Vorherre havde 
sendt ham som en Indsigelse imod Skin og Løgn 
og imod Døden. Dette kunde ogsaa nok gjøres 
nødvendig i en Tid, da saa meget af det Slags 
havde truet med at overvælde os — som i andre 
Forhold ikke mindst i vor Folkekirke, og en saa- 
dan Mand som Kold maatte derfor agtes som en 
Ven af enhver Folkekirkens Præst, som er af 
Sandhed. Han vil derfor her ved Koids Grav 
udtale sin Tak, ikke blot paa egne Vegne; men 
han vil gjøre det paa sit Embeds Vegne, som 
Præst i den danske Kirke. Han havde, da han 
flyttede til Dalum, haabet at finde en Støtte i
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Samlivet med Kold; men dette Samliv blev kun 
saa kort. Dog, Kold er ikke død, vi tør gjøre 
Indsigelse imod hans Død paa Vorherres Jesu 
Kristi Vegne. Hans Kjød skal oprejses af den 
Grav, hvor det her er nedsænket; men hans Livs- 
daad skal ogsaa oprejses i Herlighed her paa 
detse Sted, saa sandt her er Jordbund, og han 
skal have Tak baade af Dalum Præst og af Da
lum Menighed.

Efter „Krist stod op af døde“, kastede 
Hagen Jord paa Kisten og føjede til det sæd
vanlige Ord en Lov og Tak for Guds Menigheds 
udødelige Haab om det vanærede Støvs Oprejsning 
til at dele det evige Livs Herlighed, hvorefter vi 
endnu en Gang sang: „Alt staar i Guds Fader- 
haand“, og det var ikke Haabløshedens Blytaarer, 
der randt ved Koids Grav, men Kjærlighedens 
Guldtaarer.

Der er nu Koids Grav paa Dalum Kirke- 
gaard, der gjemmer hans Støv, med Issen mod 
Alteret og med Fødderne og Ansigtet vendt ud 
mod hans Skole, som kommer til Syne gjennem 
en Aahning i Skoven hinsides Aaen ud mod den 
Himmelegn, hvor Solen stiger og hvorfra vi vente 
Menneskesønnen komme som Lynet og Lyset, 
der udstraaler fra øster og skinner indtil vester.
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„Imellem Kirken og Skolen, 
der Bover den trofaste Svend, 
til Dommedags Morgensolen 
ham vækker til Livet igjen!“






