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F o lk e h s M o le r n e

tilcgnct

af

/arkatteren.

Forord.

D a jcg for nogct oder et Aar sidcn bcstcmtc
mig til Udgivclsen af „Folkebladet",
samtidig den Beslutning, i Stedct

fattede jcg

for de i Bla-

dene sccdvanlige Feuillctoncr og Nomancr, at optage historistc Skildringer og navnlig Skildringer
af Mcrnd, som har Haft storrc Betydning iblandt
dort Folk, idet jcg gik uo fra, at Historist Lcrsning er mcrc ncercndc Fodc cnd hinc ofte mere
eller mindre ligefrcmme „fabrikcrcde" Historier.
T il at aabne Rcckkcn som Numcr 1 i saadannc
Skildringer vidste jeg ingen, der fortjcnte dct bedrc
eller egncde sig saa godt, som cn Levnetstcgning
af vor Tids mcrrkclige Skolcmand: Kristen Kold.
Jeg valgte saamcget hellere Kold. som jcg vcd, der i adstillige Kredse i lang Tid har vceret folt Savn af cn
Levnetstcgning af Ham og jcg ogsaa sclv i flerc
Aar har lcengtes efter en saadan.
Jcg bcgyndte da straks at indsamlc Materiale
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til en saadan Lcvnetsskildring, og det er denne
som jcg her foreloegger for Lcrsevcrrdenen.

Den er

af flere Grunde bleven mangclfuld; for det forste
har feg i den Tid, den har vcerct optagct i „Folkebladet", stadig indsamlet nyt Stof, hvilket cftcrhaanden, som det er bragt tilveje, er bleven indordnet i det hele; for. det andet har det vcerct min
Hovcdopgave ikkc alcne at afpasse Skildringen efter de Lcrsercs Tarv, som jcg gcnnem „Folkcbladet" scerlig hcnvender mig til, ncmlig den almindcligc, jccvneLandbefolkning,men det har ogsaa vceret
mit Onske, at Skildringen, naar den kom ud som
Bog, künde frcmtrcede i cn saadan Form, at den
künde lceses af saagodt som alle, altsaa ogsaa af
dem, der manglcr Fvrudscrtninger til at folge de
mere lcrrde og i vidcnskabclige Form holdte Skildringer.

Med andre O rd : Jeg har onsket, at B o 

gen i god Forstand skulde blive cn Folkcbog, der
künde vindc Jndgang blandt det störe menigc Folk,
ti Kold var hclt igcnncm cn Folkcts Mand, der
var frcmskudt af det menigc Folks Midtc og lcvcde hele fit Liv i og mcd dettc paa cn saadan
Maadc, at Han frcmfor alt netop iblandt dettc
fortjcner at blive almindclig kendt.
At Kold ogsaa fortjcner at blive mere kendt i
den saakaldtc danncdc Verden, hvor mangc cndnu
staar saa fremmcde for den af Ham udovcdc Virksomhed, at de neppe ancr Hans Tilvcrrclsc, cr gan-
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ske vist, men jcg tror, at
Krebs — trods sine

Bogen ogsaa i denne

M angler

—

i Mangel as

nogen bedre, som vi fremdeles savner, vil kunne
bidrage lidt til at leere Ham at kende og give i alt
Falb en lille Smule Forstaaelse af Hans Gerning.
So m bet vil ses, har mit Arbcjde i alt vcrsentligt tun vceret S a m le r e n s , hvilket feg end mere
beder taget Hensyn til ved Bedommelsen af Bogen.
Jcg har sogt at samle alt, hvad jeg i Boger
og Blade har kunnet finde om Ham og deraf gjort
dct Uddrag, som jeg fandr passende künde finde
Plads i ncervcrrende Levnetstegning.

Saavidt

muligt har jeg ladet de enkeltc Skribenter tale
selv og kun undtagelsesvis har jeg foretaget Forandringer i de forefundne Afhandlinger.
har jeg sogt at samle alt,

hvad

Derncest

jeg har kunnet

finde af saadanne Udtalelser af og

Minder om

Kold, som endnu lever i Folkemunde, hvilke netop
som s a a d a n n e er optcgncdc, men sor hvis SEgthcd i Form og Jndhold
indestaa.

jeg selvfolgelig ikke kan

De er medtaget fordi jcg tror, de dels

har al Sandsynlighed for virkelig at voerc oegtc,
dels fordi de i mange Netninger bidrager saameget til Kolds Karakteristik.
I

det jcg da beder om Overbcrrcnhed for

Manglerne, vil jeg onske, at ret mange Lcrsere
maatte faa ligesaa megen Gloede ved Lcesningen
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af ncervcerende Levnetsskildring, som jeg har Haft
ved Udarbejdelsen af samme.
Kobcnhavn i Februar 1882.

/erimiiiul Vlldukrrg.

1.
H a n s L iv s fo r e ls e .
At kende andre Mennesters Livsforelse er nogct
af det, vi mange Gange kan have allermcst Gavn
af, idet vi derigcnncm oste kan lcrrc meget, som kan
bidrage til at käste Lys ovcr vort eget Liv, ja, tidt
lcrrc nogct, hvorved vi nctop sorst kommer til Forstaaclse as bette. Men gcrlder bette i Almindelighcd,
gcrldcr bet endnu mere for saadanne Personers
Vedkommende, som har Haft en fremragende Plads
i vort Folk og cn blivendc Betydning sor dcts Udvikling.
E r det da tillige Mcrnd, som har nedlagt et
saadant Arbcjde i Folkelivct og ovet en saadan
Gcrning i Livcts Ticeneste, at de fortjcrncr Folkets
Tak dcrsor, da er der saa meget mere Grund til at
söge at leere og kende dcrcs Liv, 1i kun derved kan
vi mindes dem og scrtte dem det levende Mindcsmcerkc, som de fortjcrncr at have.
Om Kold nu var en saadan Mand, ja, dcrom
ved vi jo meget vel, at der er ikke lidet sorstcllige
Meninger; men et er i alt Fald sikkert, og det er,
at en meget bctydelig Del as det danskc Folk betraater Kolds Gerning som noget af det bcdste og
glcedeligstc, der er stet i Danmark.
Og endnu et
er ogsaa sikkert. og det er, at Kolds Liv og Virksomhed har vcerct saalcdcs, at hvad cnten man staar
som Nenner eller Modstanderc af Hans Gerning,
bor man kende Hans Liv, Birksomhcd og Betydning.
Dcrsor vil jeg nu i det folgende söge, saa godt
som det er mig muligt at tegne et BiÜede af denne

mcerkcligc Mand, ti mcerkelig var Han dcrom kan
der kun vccre cn Menina, man have. iaa end sorovrigt nok saa afvigende Meninger om Hans Gcrning.
Kold havde i flcre Henseender m get tilfcrlles
mcd Hans samtidige, den mcrrkelige Bonde, Peder
Larscn Skrecppcnborg. Denne var en Embedsmandsson og altsaa fodt og opvokset i en (Lmbcdsmands
Hus, men gik ocsuagtet ovcr ül at vcere Bonde og
blev Bonde saa helt og fuldt, som nogcn künde
blive det, saa vel i Tankesoct oa Levevis, som i
Sprog og helc Levemaade.
Kold var fodt i cn
Kobstad og altsaa opdragct paa Koostadvis og kom
siden paa Seminariet og blev Skolcla.'rer, men var
dcsuagtet hele sit Liv igcnncm saa jcrvn og tarvclig
som nogen Bonde.
Han blev fodt i Tisted den 29de M arts 1616.
Det var kun en lille By, og i et lille Hus i en af
dens mindstc Gadcr var det, at Kold havde sit
Barndomshjcm.
Men der var det at mccrke ved
denne Gade, hvad der ikke er ved cnhver lille
Gade, fortceller Kold sclv, at der var et helt „Universitct" med „tre Profcssorer", hos hvcm Han gik
i Skole. Den enc af disse var en gammel Ungkarl,
som hed Jens Klov og boede liae over for Hans
Forcrldres Hus.
Denne Jens Klvv var Murer,
og Hans lovlige Kald forte det med sia, at Han
havde mere mcd Aander at göre end Folk i Almindclighed, ti Han murede i K irk e r og Proes tegaarde. Paa den Maadc havde Han saaet
Hel
Hob Gcngangcr- og Spogclschistorier at höre, og
disse fortaltc Han for Kold, som var meget nysgcrrrig eftcr at höre disse. Kold pasiedc noje paa,
naar Manden kom hjem, og leb da ojeblikkclia ovcr
til Ham og satte sig paa Hans Kncr og sagde:
„Fortcel nu!"
Kold fulgtc nu Fortccllingen saa
levende, at Han ofte troede sig omgiven af sclvc
Spogelserne og snappcdc Bcnene til sig, fordi Han
var bange for, der skuldc komme et Lpogclse og
tage fat i dem.
Foruden denne „Professor" var der et P ar
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gamle Folk, hos hvcm Kold gik og horte Mventyr
og Roverhistorier, og Han vcntede al Tid med spcendt
Öpmcrrksomhed paa at skulle faa noget al höre om
Helten i Historien, der som ostest var cn Hans,
der reddcdc en Kongedatter og sik hcnde tillige med
det halve Kvngerigc. Naar Han da havde Hort og
ventet til, man begnndte at sk ildre en brav, cerlig
og modig una Mand med et langt Svcrrd i Haanden cllcr en Bosse paa Nakken, saa klappcde Han i
Hcendernc og raabte: „Nn kommer Han, nu kommer
Han!"
Naar Han da blcv spnrgt om, hvem der
kommer, svarcde. Han blot: „det ved jca godt", og
Han vidste det ogsaa.
Om disse gamle Folk fortcrllcr Kold sclv i et af sine Foredrag, at de var
rigtia vel tcenkende Mennesker, som havde hast
Tanker om Hinanden i 18 Aar, sor de gistede sig
og havde altsaa Haft ordenlig aod Tid til at tcrnke
sig om, indcnTankernc fandt Uvtryk i Ord. Straks
efter at de var blevcn forlovede, blev der lyst til
ALgteskab og dc blev gifte. „Det er cn sorundcrlig
himmelvid Forstel, der er paa disse to Mennesker
og Folk nu om Stundcr, ti hinc tcrnktc i helc 18
Aar, inden de lalle til hinandcn om ALgteskab, men
nu blasser man ad med det lcrngc sor man har faact
Tanker, og naar man saa ftal til at tcrnke, — ja.
hvad saa? saa hccver man Forlovelsen : og vil man
tage slg til c.t talc med den S la g s Folk om Gifter,
mäal, saa e: det noget, de aldrig har tcrnkt paa.
— Ja, det cr netop vor Tids Brost, at den er rig
paa tomme Ord, men sättig paa Tanker!"
As andre som Kold allercdc i sin Barndomstid
kom i scrrlig Forhold til ndenfor sit Hjem, maa
navnlig frcwhccvcs Hans gamle Fastcr, der uden
Tvivl har hclft stör Indflydelsc paa Ham.
Hos hendc var Han og Hans Sodskcnde al Tid
velkomnc Gcrster, og bnn förtalte dem da sine Helgen,
sagn, saadannc som det om Borherrc og St. Peder.
der ikkc vild ' bojc sig ned cstcr Hcsteskocn, som Han
saa liage paa den ^ej, hvor Han sulgtc Borherrc,
men Borherrc sclv ikkc holdt sig sor god til at
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boje sin R yg efter, for at Han sidcn künde lcere
St. Peder at krumme Ryg. idet Han lod de Kirsebcrr, Han havde kobt for Hesteskoen, falde til Jorden
et for et og Peder samle dem op for dervcd at
lcefke sin Tunge under den brcrndende Hede.
En anden gammel Kone fortaktc Bornenc ALvcntyr om trylleflagne Kongesonner og Kongedotre,
og bisse blev de ikke let tratte af at höre paa.
Stundom künde det dog hcenbe, at dengamle blev
dem vel lang, men saa spurgte de hende, om Han
nu ikke snart kom, som skulde lose vcn bundne.
Kolds Moder har vceret en megct ciendommelig
Kvinde, men tillige en Kvinde, der har hast et
forunderligt Greb paa at opdrage sine Born paa
rette Maade saaledes, at de künde blive baade brave
Mcnnefler og brave Kristne.
Naar hun i den
fredelige Aftentimc lod sin travle Fcrrd hvile og
sana af Kingos Salmebog, samledes Bornenc om
hende og horte gcrrne til cller sang med.
Faderen har nok vceret en mere flygtig N atu r;
Han vilde gcrrne have saa mange Stovlcr fcrrdige
som muligt, men naar der var Tale om noget
aandeligt, gik han sin Bej; det vilde Han ikke vcrre
med til, ti „saa künde kan ikke sove om Natten".
For ovrigt faar vi det bedste Jndblik i Kolds
Barndomshjem ved at folge Hans egen Skildring
deraf, som Han aav i sit Foredrag paa det störe
Vennemode l Kobenhavn 1866, hvüket foreligger
trykt, dels i Beretnmgen om bette Mode, dcls i
„Blade i Mindekransen om Kold", som efter Hans
Dod blev udgivet af Klavs Berntscn.
I Folge
bette udtaltc Kold sig paa folgende Maade om sin
Moder: „---------- Hun var en aparte en, en scrr
en; ingen af dcm, der omaikkes hende, forstod hende,
og jeg ved ikke om hun forstod dem, men hun for
stod dog tcmmelig godt, hvorledes de skulde hjcrlpes,
naar de feilcde noget. For ovrigt tror jeg, kun
brod sig ikke om Mcnnesker, undtagen netop i den
Retning at hjcrlpe dem, naar de fcjlede noyct.
Hun sogte ikke Omgang med nogcn, og jeg ved ikke
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at hun har elsket noget andet Menncste end Pastor
Agerbek; Ham holdl hun saa meget af, at det var
en Hel ualmindelig Kcrrlighed. Hun grced, flog i
Bordet og skcrndte paa alle andre Prcester og Oplysere, naar hun kom i Tanker om Agerbek; som
Han var. skulde de andre vcrre. Hun var den
forste, der begyndtc at frcmkalde cn folkelig Oplysning hos mig. at göre mig til folkelig Oplyscr,
og det gjordc hun ud'en at hun vidstc det, ti hun
var ikke ncer faa klog som jcg, og jcg er ikke ncer
klog nok. M in Moder var overordenlig dygtig
baade til aandelig og legemlig Gerning: hun havde
uafladelig travlt mcd at arbcjde, oa hun var nodt
dertil, ti mine Fora'ldre varc fra Begyndelsen af
faltige Folk, men arbcjdcde sig eftcrhaanden op til
at blive, hvad man kalder velhavende.
Naar vi
Born skulde lege, og vi ikke havde noget at lege
mcd. saa laante hun os fit Fingerbol, og saa lavede
vi Oste af Sand, og det blev vi ved meo, faa lcenge
til det ikke mere var morsomt.
S a a var der en
og anden, og det var oftc mig, der var saa skaruagtig at ville more mig med at slaa de andres Oste
om, og saa stete det oste, at min Moder aav mig
et Prefigcn og sagde: „Du er cn arim Dreng",
men det var ogfaa mange Gange Tilfalldet, — og
det var det, som hjalp til at fremkalde min Udvikling — at hun da sagde: „Kom, Born, lad mig
fortcelle jer en Historie", og naar hun saa fortalte,
kom der Liv og Muntcrhcd lgcn, faa künde vi igen
begynde paa den opbyggendc Birksomhcd med al
lave Sandostc og forglemme den nedrivcnde."
Kolds Moder lcrrte ogsaa Vornene meget tidligt
at kcndc Vorhcrre og fortaltc dem om, hvorlcdes
Han vaager over os og al Tid gcrrnc vil hjcelpe
os.
Derfor formanedc hun dem ogsaa til, naar
de kom i Nod eller Fare, da al Tid at huste paa,
at bede til Gud. ti saa vildc Han sikkcrt hjcelpe
dem. Disse Modcrens Formaninger lagde Kold
sig paa Hjcrrtet, og Han fik i sit Liv mangc Gange
at erfarc, hvilkcn dyb Sandhcd de indcholdt.
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Forste Gang Han saaledcs stk at crfarc, hvtlken
sror Betydning. der kan ligge i en Moders Ord
til süBarn, var en Asten, mcdens Han endnn var
Dreng.
Faderen havde nemlig et P ar Stovler,
Han en Asten stulde haue sendt i Bhen, hvorfor
Han siger til Kristcn om at gaa nied dissc.
Det
var morkt udenfor, saa Kriitcn var ikkcnceget glad
derved, saamegctmere som Han netop af en stemmed Kone havde Hort en Spoaelschistorie — Hans
egen Moder fortalte aldrig Spoqelsehistorier — .
men Han maatte af Sied.
Han saa hen til sin
Moder, som stod og smilede til Ham for at opmuntre Ham, og dermed gik Han. Han var imidlertid mcget angst, og da Han saa tilliac med en
Gang ser to störe Skikkelser vcd et Plankevcrrk,
bliver det cndnu vcerre, og Han ved ikkc, hvad Han
skal gribe til. D a rinder i det sammc Hans Moders
Ord Ham i Hu: „Kald paa Vorhcrre, naar du er
i Nod". Han folder da straks nnc smaa Barnehcrnder og beder saa mindeligt til Gud Fader om
Hjcrlp i Noden. O g se, hvor forunderligt.
Ligesom Gud alle Tider Hörer vore Bonner,
som bedes i Tro, og allermest Bornenes Bonner,
fo r d i de tro r me'st, saaledcs ogsaa her. Maa<
ncn stinncr frem bag den sortc Sky, som havde
decktet den; det bliver lyst omkring ham> og Han
faar sc, at de to Skikkelser, som havde gjort Ham
bange, var kun malet paa Plankcvcrrket. D a Han
saa dctte, blev Han glad, iler frimodig frcmad og
rogter sit ALrinde, men glemmer aldrig sidcn, hvor
forunderligt Han her var blcvcn hjulpen vcd at
mindcs sin Moders Ord. Og det, som her havde
gjort Ham bange, var io eyenlig kun Hans egen
Jndbildning om en mulig til Stedc merende Fare.
Men saaledcs gaar det ikkc alenc oste, men i Grün
den al Tid; den Fare, vi shncs at staa i. er i
Gründen kun Jndbildning. ti
„Ai gaar med Jesus, hvor vi gaar,
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Den folgende Del af Kolds Barndomstid og
forste Ungdom har Han sclv udforligt fortalt i fit
i Kobcnhavn holdte Fvrcdrag, hvoreftcr vi nu for
cn Stund skal lade Ham sclv fore Ordct.
„Sencre horte jeg — saaledes fortscctter Kold
— Pastor Agerben i Stolen, og jeg blev saa glad
ved at höre Ham, at jeg, da jeg kom hjcm, sagde
til mui Moder: maa jeg ikke gaa op at besage
Prcrstcn? Ncj, sagde hun, det er ikke vcerd, hvad
vil du Ham?
Jo. jea vil derop, sagde jeg; ncj,
det kan ikke gaa an, sagde hun. Ja, men jeg gaar
dog saa oste op til Provsten, svarede jeg.
Ja,
det er en anden Sag, sagde min Moder; ti Provst
Karstenscn har jeg tjcrnt i 10 Aar, men til Agerboek maa du ikke gaa op.
Ja, Moder, sagde jeg.
ieg tror, at jeg gaar derop alligcvcl. Hvad vil du
oa sigc til Ham, spurgte hun?
Jeg vil sige, at
jeg vil tale med Prccsten.
D a jeg gik hcn til
Ham, var det akkurat med samme Folelse som
den, hvormed jeg kom herop i Dag. D a jeg kom
ind i Gangen, saa jeg saa mangc Dore, jeg
vidste ikke, hvilkcn jeg skulde banke paa, og saa
frygtede jeg for, at jeg skulde banke paa den fcjle.
D a ieg imidlertid var kommen ind i Prcrstens
Forstue, turdc jeg ikke gaa ud igen. ti M vildc
man tro, at det var en T y v ; jeg bankede paa, og
saa var det saa heldigt, at Agerbcrk selv lukkcde
op.
Han sparedc nlig for den Ulcjlighed at begyndc en Samtale, ti Han begyndtc selv at tale
med mig, og det skal man al Tid göre, naar som
helft Born kommer til en, ti det var forskrcrkkctigt,
hvor den Tanke pintc mig, at jeg stuldc begyndc.
Jeg har sct dig i Skolen, sagde Ägerbcek, og derpaa gjorde Han mig nogle Sporgsmaal, som jeg
besvarcde Ham, blandt andet hvorledes min Moder
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havde det. S a a forcrrede Han mig 4 Boger, hvoraf
den ene hed „den fromme LandsbYPige", fom jeg
loeste med stör Fornojelse. Jeg dar saa glad over
mit Besog hos Agerbock, og er blad dervcd endnu
den D ag i D a g ; Han fortalte rigtignok ikke TEventyr.
men Han sagde alligevel noget, som mit Hjoerte
blev glad ved, og det var just ikke Tilfcrldet med
det, man til daglrgt Brug horte i Skolen.
Saaledes gik min Barndomstid hen; der var
en halv SneS gamle Koner og Mümd i min Fodcby.
Thlstcd, hvoraf et P a r fortalte Spogelselhistorier.
en andcn fortalte forstrcrkkclig lange VEventyr, og
min gamle Faster fortalte Legender. Det var för
mig, som om Solen stinnede'meget klarere i dissc
Hufe, end i andre, det forekom mig, som om Kaf
fen, jeg stk der, var »reget bedre, end den. jeg fik
andct Stcds.
Jeg syntcs, at der var saa varmt
og hvggcligt i de Hufe, hvor disse Historier blev
fortaltc, mcdens der dcrimod i de andre var saa
fort og koldt.
Jeg var lidt over trettcn Aar. da min Moder
formaaede gamle Amtsprovst Karstcnsen til at Han
sknldc skasfe mig en Plads fom Lcrrcr.
I mit
ellcvtc Aar var jeg bcstcmt til at vccre Skoinager
ligesom mine Foedre, men »nin Fader fandt, at
nnne Fingrc fad saa daarligt paa mia og at jeg
havde saa daarligt Anlcrg, at Han blev helt vrcd
og fortroedelig derovcr. Han sagde: D a jeg var
elleve Aar, künde jeg sy Tobaksdaaser og Tegncboger ligc saa sm»»kt fom nu.
Han künde ikke
huste, hvorlcdcs Han selv var, da Han var Barn,
men det vil jeg bede Dem om at huste paa, ti
ellcrs kommcr De til at göre Dem selv og Dercs
Born megen Urct.
Jeg havde som Barn den
Skik, at naar jeg stulde knappe nnn Best op, saa
tog jeg og rev den rast op, men dcrover blev min
Fader' vred og fortroedelig og sagde: D u blivcr til
inaen Ting i Verden; naar jeg gaar forbi ct Gadchjorne, hvor det blcrscr, saa noenner jeg ikke en
Gang at knappe min Frakke, for ikke at spolcre
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Knaphnllcrnc.
Jcg tcrnkcr oste paa, at dersvm
Han havde vidst, at naar jcg blev lige saa gamincl
som Han var, den Gang Han ikke knappedc sin
Frakkc fvr at skaane Knaphnllernc, vilde jcg göre
akknrat det sclvsanune, saa knndc Han have sparet
sin Fortr^dclighed. Det var forskrcrkkeligt for mig
bestandigt at höre, at jcg skulde blivc saadan et
solle Skrog.
Jcg gik til min Moder og sagde: er det dog
sandt, at jeg bliver saa solle, jeg synesdog, at jeg
er den dyatlgste i Skalen; hun svarede mig: Du
er god nok, min Dreng, men det var en daarlig
Trost. D a jeg havde va?rct i Skomagcrlcrre I V 2
Dag, kam min Mover om Eftermiddagen Kl. 3 og
tog mig stiltiende ved Haandcn og trak mia op af
Banken, som jeg sad paa, og sagde blot disse O r d :
„Kom du, min Dreng, du stak ikke vcrrc Skomager". Fra den Tid af var der ikke Tale om andet, cnd at jeg sknlde varc Skolcmestcr, stont Dcgnene var de foragteligste Folk, min Moder vidste
af at sige.
Jeg maattc bcstandigt höre: „Dn
dner ilke til andet. derfor skal dn mrre det. Det
er det bcdste, udulige Mcnncskcr kan komme til, ti
naar Degnenc bliver gamle, saa bliver der slaact
Melgrod vp paa Bcrggcnc med Som, saa at de
kan gaa og slikke den af."
Dcrpaa talte min Moder med Provst Karsten
sen om Han vilde lede mig ind paa denne Lobebanc, og Han sortc mig da ud til cn Skolc en halv
M i l fra min Fodcby. Jcg sknlde katckisere vver
det Sted af Balles Lcrrebog, der lhdcr: Grfaringen viser, at Mcnncskenc er ikke saa gode, som de
burde va?re, oa hvorlcdcs jeg fik det forklarct cllcr
fordunklet, skal jeg ikke kunne sige, men saa mcget
er vist, at den gämlc Amtsprovst sandt det ovcrordenlig godt, og dcrmed var Hensigten vpnaaet.
Bonderne saa paa mig og sagde: Ja, det er jo cn
Kobstedsdrcng; der var allcrcde den Gang en lille
Smule Misnoje mcllem Kobstad og Land.
De
trocde, nt jcg vilde sige : Det cr nogle Bonder fra
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Landet, og derfor var de allercde vrcde paa mig.
skont der var ingen Mennesker, som min Moder
sgnteS bedre om, ncest eftcr Agerbcrk. end den Del
af vore Künder, der var Bonder fra Landet, og
dct var ogsaa Tilfccldet med mig. men det künde
ikke hjalpc. Hvad der cndnn var vccrre, dct var
at ca Dct af Borncne var mcget storre end jcg;
jcg har at Tid vcrrct tillc af Bcrkst og er dct
endnu. Dct gos i mig ved at tccnke paa, at feg
skutde vcere dercs Lcerer, men saa fatdt det mig
ind. at jeg skutde hotdc en Tale, og det var den
forste, jeg har holdt. Jcg sagdc da baadc til B o r
ncne vg Fortvldrcne vg alle de til Stcde vcrrendc:
I er meget storre end jeg. og flat dct komme an
paa at staas, saa kan I banke mig. men jeg har
ikke til Hcnsigt at villc slaa Eder, og derfor haaber jcg ogsaa, at I ikke vil slaa mig, men snart
vil I crfarc, at jeg er klvacre end I — dct var
ogsaa sandt — men hvis I er ktoge, saa soger I
at leere naget af mig. Dcttc fandt Bondcrne var
et Ord i rette Tid. vg baadc deres og Borncnes
Anslgter opklaredes.
S a a holdt jeg Skale for dem, vg der forefaldt
blandt andct cn lillc mcerkelig Begivenhcd. som jeg
i Korthed vil fortcrüe. fordi den er saa kon. Der
blcv sagt mig. at jcg ikke maatte spillc Kegler med
Borncne. for saa Labte jeg min Respekt; men N a 
turen gik over Optugtclsen, og en Middagsstund
gik jcg ned paa Gaden rned Borncne for at spillc
Kegler. Der boedc ligc over for en flikkelig Mand,
i hvis Hus jcg ogsaa shntcs, at Solen flinncde
klarere end andre Stcdcr, ti den Gang künde jcg
dog endnu kende Forstel derpaa. Han saa mig fra
sin Port, og kom ned til mig, og jeg tcrnkte da
ved mig sclv: nu flat jcg staa t»l Skriftc. Jeg
synteö rkke, dct var saa rart for cn Skolemcstcr at
blive taget i Skole for en saadan Barnagtighed,
og smed derfor straks Kealcrne fra mig; men da
Han kom ned, sagdc Han blot: Kristen Kold, vil du
illc folge med mig hjem, hvilket jeg ogsaa gjorde,
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men Han sagde ingen Ting nndcr Vcjs.
D a vi
kom ind i Stuen satte Han sig vcd Bordenden, og
mig paa den overste Skammelende. S a a ! tcrnktc
jcg, nu kommer dct, men Han sagde endnu intet til
nng. Han bad blot sin Kone om at skccnkc enKop
Kaffe til Ham og cn til mig.
Jcg begyndtc at
blive lct om Hprrtct, og tcrnktc, at jeg ingen Skanid
stulde havc, men da Kaffen var skcenket, sagde Han
til mig: D u skal ikkc spille Kegler med Skolcbornene, men du maa kvmnre op i min Gaard i M id
dagsstundcn, saa skal min Ton, som er konfirnierct.
spille med dig. Jeg bleo saa forunderlig glad. at
jeg svarede Ham: det gores saa nnvnd ikkc Behoo,
1i jeg kan godt lade vcrrc at spille Kegler, naar
det skal vcrre. Nej, saa mcvnd kan du ikkc, min
Dreng, sagde Han, dct var ogsaa Synd at sorlange
af dig, og tror du, at jeg vil tage noget fra dig.
uden at give dig noget bedre i Siedet, tror dn. at
jeg vil tage Keglespillet med Bornenc fra dig, uden
at give dig min So n at spille med! Se, hvilken
Kcerlighed, oa jeg havdc nar sagt Forstnnd, den
M and var i Befiddelsc af.
Senere blev jeg Huölcrrcr paa en Herrcgaard.
Om Aftenen sad jeg i Folkcstuen og lcrrtc Tjcrnestefolkene Holbergs Komcdjcr, den enc fkulde vcrre
Pernille, den anden det og den tredje det. Jcg
leerte enhver iscrr de Ord, de stulde sige, og det
var nhyre morsornt, enten Bedkommende sagde det
rigtigt eller fejl. (Lndviderc lceste jeg HolbergS
Peder Paars, og fordi jeg er cn Jade, künde jeg
fornoje mig ved den satirifke Pocsi, ti den har
hjemmc hos minc Landsmcrnd, hos Thyboernc.
Saaledes gik dct til jcg blev 16 Aar, da kom
jeg paa Seminariet i Sncdsted, hvor'Pastor Bram
mer var Forstander.
D g jcg kom til Optagclsescksamen. spurgte Han
mig, om jeg kendte de mcsstanske Spaadomme,
dcrtil svarede jeg: Spaadomme ved jeg nok hvad
er, men messiansk ved jcg ikke hvad er.
Dette
synteS Han nu var noget forskrcrkkeligt. S a a sagde
2*
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Han, det er Lpaadommenc om Messias: ja. svarede jcg, saa kendcr jeg nok nagle af dem.
Jeg
tag trc af de forste, men saa vidste jcg ikkc flerc.
Derpaa spurgtc Han mig: har du last naget i
Bibelcn? Ja, svarede;eg, jeg har cn Gang last
naget i den for min Moder, da jcg var litte; men
det var gcrrne Historiernc om Judtt og Holofernes.
Del var jo Heller ikkc til Maadc. Men hvad har
dn da cllcrs last? spurgtc Han.
Jeg har last
Holbergs Pcdcr Paars, og det Sv ar gjordc det
ikkc bcdre, saa det tegnede ikke til at jeg kom ind,
men Algrccn sagde: vi vil optagc Ham alligevel,
for det er en aparte s^yr, og jcg flap da ind paa
Seminariet og kom til at siddc allcrncderst; jcg
tankte, det er cgenlig Nret, ti du er lige saa klag
som alle de andre.
Jmidlcrtid var jeg grneligt forknyt i de to forste
Maancder, saa forknyt. at min Fader fandt det
nodvendigt at lobe et Ur til 12 Rd. til mig, for
at oplive mit Mod. Det var imidlcrtid noget andet, der stulde oplive mig, og De kan aldrig tanke,
hvad det var, det var Peder Larscn Skrappenborg.
Jeg künde ikke forstaa, hvad det var Lareren sagde,
jeg horte og horte, men vidste ikkc hvad det var,
Han talte om. Jeg var mcgct forknyt. ti naar
man er i Skole og ikke kan forstaa, hvad der blivcr sagt, saa er man aabcnbart i Knive. 6m Dag
holdtBrammer en Pradiken og opkastcde dctSporgsmaal til de til Stcdc varendc: E r du cn tristen,
og hvilkcn Bcstemmelse Han gav eller ikke, skal jeg
lade varc ufagt, men jcg sagde til mig sclv: Du
er det da ikrc, og naar jeg nu var cn daarlig
Seminaristelcv og Heller mgcn Kristcn, saa kan De
nok skonne, at Udsiaternc var morkc. Men cn Dag
ajorde Peder Larscn Skrcrppcnborg mig opmarksom paa, at Vor Hcrre elsker Mcnncskcne, og det
var forskrcrkkeligt, at jcg ikkc havde faaet det at
vide, al den Tid jcg havde vcrret til. Hvad cntcn
jeg imidlcrtid havde overhort det for eller ikke. saa
er det vist, at det var noget uyt for mig. og da
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jcg horte dct, for dct igennem nng med cn Over
devisningens vg Folelsens Kraft, at Gud elskede
Menneskene, at Han ogsaa elskede mig, og at Han
kun levede for at göre Mcnneskene og ogsaa mig
lgkkeligc, og at dct aldrig knnde fejle, at dct vildc
ske, naar Han havde taget sig dct Stplke Ardejde
for. Tidligcrc troedc feg, at Gud var en Politi
inestcr, cn strcrng Skolemester, som passede paa,
naar vi gjordc ondt, for at Han knnde give os et
godt Oreftgcn, nicn nu gik dct op for mig. at Gud
elskede Menneskene og mig, og saa fornam jcg, at
feg ogsaa elskede Menneskene, bet var vcl i en ringerc Grad, men jcg elskede dog mig selv, og glcr
dcdc mig vcd at Gud elskede mig.
Jeg har aldrig kendt Mage til dct Liv, den
Lyst, Kraft og Drift, der da opstod hoS mig, jcg
var saa glad, at jcg ikke vidste, paa hvilket Ben
jeg skuldc staa, over den Opdagelse, jeg havde gjort.
Jcg gik ud i Bhcn til minc gvdc Benner og for
talte dem dennc magelose Nhhed ; jcg vidste neppe
hvad jcg sagdc, men det fik jeg dog sagt, at Gnd
elskede mig og os alle, skont vi vare Shnderc.
Paa noglc Stcder, hvor jcg kom, horte man paa
mig med Ro, paa andre Steder sagde de: det stakkels Menneskc! Han har mistet Jvrstandcn. Jmidlertid hjalp Algrecn mig saa meget til rette, at
Han sagde, at jeg havde ikke mistet Jvrstanden, men
at det var de andre, der ikke var komne til Jor
stand. Alligevel gjorde det et fornnderligt Jndtryk paa mig, at alle andre Mcnnester, der eller^
kcndtc mig, sagde, at jeg havde mistet min Vor
stand, og jeg blcv derfor saa glad, da jeg laste
hvad man kalder Apostleins Gerninger, og saa at
det var gaaet dem vmtrent ligesom mig, vg da gik
det op for mig, at jeg var en tristen, cster som
jeg havde det lige som de. Derved fik jcg e» ,vv
lclse af Ordetö M agt til at göre Hja'rterne glade,
og dct var paa anden Omgang, ti forste Gang
havde min Moder lnbragt mig dennc Jolelse, og
snart erfarede jeg, at Gud havde givet mine Ord
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den Kraft, cllcr lagt mig de Ord i Munden, at
ogsaa feg künde göre det, og saa besluttcdc jcg fra
den Stund af. at jeg sknlde befatte mig mcd det,
ikke forlade Scminariet. men gaa det igennem, men
dog göre det til min egenligc Opgavc i Berden at
göre Hjcrrtcrne glade med det Budstab, at Gud
elskcdc os vcd sin Son Jesus Kristus. nagtet vi
var Blindere. Fra den D ag af künde jcg forstaa,
hvad de fagde paa Scminariet, og jcg runde huste
og göre rede dcrfor: jcg lcrstc ikke ret mcgct, men
horte blot efter.
Om Julcn kom vi til Talling,
og jeg var der saa heldig at trcrsie Mcnnester,
föm var glade vcd det samme; vi sang og talte,
bad Bonner og sang igen, men Hovcofagcn var
den, at jcg havde sornnmmet Ordcts Jndflydelse
paa mig.
Nogcn Tid efter fik jcg Jngcmanns historistc
Romaner i Hcrndc, og saa ltvstc jcg uafladeligt i
2 Natter og 3 Dagc „Baldcmar Sc jr" og „Erik
Menveds Barndom", og jeg var liac som om jeg
var hcnrykt over at se, at det danste Folk havde
vcrrct saa stört og saa lykkeligt, og at der havde
vcerct saa stont i Danmark, og nu var her dog
saa solle.
Jeg tcrnkte ved mig sclv, det kan aoerne vcrre.
at du ogsaa er i Bcsidoclse af den S la g s Ord.
der behoves til at fremmc bette, men det kom jeg
dog ikke til for adstillige Aar efter.
Jeg var
ikke saa megct pictistist, jcg havde ikke forstaact
stört andet, end at Gud clstede os.
S a a blev jeg forflyttct derfra, som vcl var, ti
ellers havde jeg talt og sunget mig tom, og saa
kom jeg til Sondcrjylland for at vcere Huslcercr
hos den rigc Knud Knudscn i Forballum. De
Folk, jeg der traf paa, var kristelige nok, de var
ikke saa uvidendc som Thyboerne, de var videndc.
men der var intet Liv i dem i denne Retning.
Dcrimod soltc jcg, at de ikke var danste. og saa
tcrnkte jcg, at nü skal du tage fat paa det. Jcg
gav mig til at lcrse Jngcmanns Romaner for dem,
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dem havde jcg sclv faact gvdt af. vg det mente
jea vgsaa de andre stuldc, vg det lhkkcdcS fvrtrcrsfeligt. S a a gjvrde jcg Bckendtstab med „Baldeniar den störe va Hans M an d ", vg de Ord, der
staar deri: hvad Danmark var, skal det attcr blive,
cndnn er FccdreneS Aand iLivc! Jeg synteS ikke,
jeg künde havc Rv, forcnd vi fik begyndt paa at
saa Danmark til at blive, hvad det en Gang havde
mrrel. Der var en Mand ovre fra et andet Svgn.
for hvcm jcg llvste nogct af „Baldemar den stvrc
vg Hans Mrend", va jcg vilde have, at Han stuldc
hjcrlpe mig til at seette det i Bcrrk, ti det stuldc
jo gorcs, men Han svarede mig: jeg fvrstaar ikle.
hvad det er, dn lnscr. Det er fvrskra'kkeligt, sagde
jcg, saa stal De i det mindste lcerc at fvrstaa det,
jeg vil komme til Dem to ^lftencr om Ugcn, vg vi
vil da sammcnkaldc de unge Mcrnd, vg se om vi
künde saa dem til at fvrstaa det. Den Gang
havdc man allcredc „Danske Samfund" i Koben
havn. vg vi ftk „Danftc Samfunds" Sange sendtc
til vö, vg dem sang vi; det var i Äristjan den
ottendcs Tid. Det varedc Heller ikke l^rngc, forend
de unge Menncsker blcv beaandede, vg hvis man
bcsogcr den Egn, vil man finde lydellge Spor af
den Nirksomhcd, som den Gang blev udovet.
I den Tid var det, at det gik op svr mig.
hvorledes man stuldc holde Skole for Born, för
at naa det Maal, at faa dem saalcdes oplivcde vg
aive dem en saadan Lyst, Drift vg Kraft, at man
künde faa dem til at tro paa Guds Kcrrlighed vg
Danmarks Lykke, og til at arbejde derfor saa godt
som man cfter fattig Lcilighed künde. D a jcg var
Huslcrrer, stuldc jeg sclv sorge for at Bornene
leerte deres Udenadslcktjer, vg naar det var stet,
gik vi ud for at lege, vi fistede, sejlcde, körte i
Kilkcr vg moredc öS, men Udcnadslcrsningen tog
al Tid saa grumme lang Tid. Blanbt Bornene
var der isocr en lillc Pige, som jcg hvldt megct af,
men hun var tungncm; de andre Born blcv snart
foerdigc med dercü Lektjer, men de syntcs ikke, at
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de vildc gaa ud at lege, forend de künde faa hendc
med. Hun lauste og arced, lerste igen og grecd, og
saalcdeü havde jeg ogsaa gjort, da jeg var hjemmc
hos min Moder, men sna sagde hun til mig: nu
skal du ikke la.'se lceuger, sor ellers tygger du dct
i dig igen, og det samme sagde jcg til den kille
Maren. S a a tankte jcg: mon dct dog ogsaa virkclig er Guds Viljc, at Born skal pines med en
saadan Udenadslaüuing? jeg kan ille forstaa dct,
da Han dog elfter Mcuncskene, mon da dctte, at
lare cu Bog udenad, kan fore til at elfte Ham?
Nej, syntes mig, det kan det ikke. Ja. men hvad
Nytte er dct da til ? Det er, for at de skal kuune
dlive konfirmertc. Men, tankte jeg, künde vi ikke
indrette det saaledeS, at de bleo konfirmerede paa
en anden Maade. det er dog cn forskrakkelig Maade,
mau nn barer sig ad paa. Dct var dctte. som jeg
brvd mig allermest med. men nu er det jo saaledes,
at naar vi er i den storste Nod og sporge Nauden
sor ramme Nlvor, saa svarcr Han öS. og Han sagde
da ogsaa til mig: Du kan jo fortalle Bornene det,
som de skal lare udenad: du kan jo fortalle dem
dct, som du sortaller ALvcntyr! Aldrig saa snart
var dctte aaaet op for mig. forend der kom cn
saadan ^yst og Drift hos mig. nt jcg ikke havdc
Tid til at vcntc. jeg syntcü det var cn ucndelig
lang Tid, forst om Nftcnen, og saa hele Natten,
indtil näsle Dago Morgen, da jcg künde bcgynde
at prove dct, og jeg vildc have givet megct til, at
der ingen ^kat havde varct, saa vi straks künde
have provet dct. Jcg syntcö, at dersom det künde
lade sig göre, saa havde vi vundct Berdens Guld
og grvnne Skove, og jcg havde nar sprunget ud
paa Gadcu, liaesvm ArkimedeS gjorde, og raabt:
nu har jeg funoet det, men dct gjorde jeg ikke, ti
jeg var en Jyde og ingen Grakcr. Om Morgcncu
bcgyudte jeg slrako at fortcrllc Bornene et Stylte
af'Bibelhistorien, og det vilde de gcrrne höre, men
SporgSinaalet var nu. oin de künde huste det, naar
de stülde til Konfirmatjvn og tLksamcn. S a a blcv
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jcg ved cn 14 Dages Tid at fortcrllc dem noget
af Bibelhistoricn, det var nctop Historien om Josef,
den fandt jeg Var den bcdste at begynde med.
Derpaa provcdc jeg, om Bornenc künde huste det,
og til min störe Forundring künde de fortcellc det
vrdret, som jcg havde fortalt for dem, ti det er en
sccr Egenskab hos Born, at de fortcrllc ordrct,
men naar man lcerer at kcnde Born, kan man nok
forstaa hvorfor. B i andre kan ikke fortcrllc ordret,
ti vi optaaer det, vi höre, i vort Hjccrte, gor det
lidt om cfter vort eget Hjoerte, og saa levercr vi
det fra os; men naar Born optagc noget, saa givc
de det fra sig, akkurat som de har faaet det.
Jeg tcrnktc altsaa, nn har vi fundet det, nu
sknldc vi have alle danstc Born undcrvistc paa den
Maadc, det er det bcdste Middel til at saa Danmark til at blive, hvad det tidligere Var.
Nu
sagde Folk, det er da et forstrcrkkcligt Hovmod at
tcrnke saalcdcs, men det sagde de, fordi de vidste
ikke hvad Hovmod var, og de vidste Heller ikke,
hvad dctte var.
N u aik det fortrcrffeligt med Skolcn; der var
en kille Dreng — Han er da til endnu — en lille
udmccrkct Fyr, som jcg traf, da Han havde Hort
Historien om Abraham, staaende i en kille Have
ved et Trcr; Han saa opad og saade: hör, lillc
Abraham, du stak ikke vcrre bange for at gaa hcn
at ofrc din Ton, Vor Hcrre givcr dig Ham med
hjem igen, det ved jeg, ti jeg har lcrst vidcrc. D a
Han var kommen hjem fra Skolcn havde Han ncmlig taget sin Bog og lcrst videre, og faaet det at
vidc, hvormed Han vildc tröste Abraham.
Nu
vildc jeg for alt i Verden gcrrne have oprcttet en
fri Borncstolc af den Slags, men det künde jcg
ikke, ti alle Lovc og Forordningcr var dcrunod.
Jcg kom ikke cn Gang til at sporge mig for hos
Provstcn og Bistoppen, ti naar Lovcn var dcri
mod, saa künde det jo ikke nyttc. Jcg maattc i en
saadan Fristole ikke have mindrc cnd 6 og ikke
flere end 18 Born, og jeg künde da ikke tcrnke, at
8
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de saa Familjer, der Var der, künde fore det igcnncm.
S a a sogte jeg et Dcgnekald, men da var
det alleredc dagcdes, at jeg havde vpfundct cn ny
Maade at leere Bornene Balles Lcerebog paa, og
Provsten ftuldc vccre til Stede ved Eksamen, fordi
det var rhgtcdes, at vi havde opfundet noget nyt
derovrc. H^n katekisercde med Bornene frcm og tilbage, op og ncd, og de svarede meget godt, men
da Han var fcerdig oermed, siger Han til den storste
af Pigerne: kan du nu lcese mig det tredjeSthkke
i fierde Kapitel? Ja, siger hun, i hvilken Bog ?
ti bet havde jo Provsten glcmt at sigc. I Balles
Lcerebog, svarede Provsten. Ja, men den leerer vi
ikke her, siger hun, det har vi ophort med. Hvad,
siger Han til mig, lcrrcr de ikke Balles Lcerebog?
Nej, Bornene leerer den ikke saa ganske udcnad,
men de er ikke ubekendte med den, det har jo Prov
sten erfarct, ti cllcrs künde de umuligt havc svaret
saa godt, som de har gjort, men jcg syncs, det er
Syn d at lade Bornene leere den delt udcuad, det
er alt for besvcrrligt og ingen Nyttc til.
Jeg
sporger ikke, om det er til Nyttc cller ikke, svarede
Provsten, men jeg sporger kun, om De vil lade
Bornene leere Bogen udenad paa Rains; v i l De
eller vil De ikke? Ja, siger jeg, da jeg Hörer,
det er overladt til mig, saa svarer jeg naturliavis
at jeg ikke vil det det. Godt, siger hau til P r u 
sten, skriv i Protokollen hvad der her er sagt; saa
blcv det indfort i Protokollen, at jeg ikke vilde
bruge denne Fremgangsmaade, og vi gik hjem som
sattm Per Eriksen.
Nogen Tid efter kom der en Skrivelse fra B i 
skoppen i Ribe Stift, gamlc Tage Müller, med
Foresporgsel om. hvilken Undervisningsmaadc der
da blev brugt, der skulde givcs cn Forklarina dcrom. Dertil svarede jeg, at jeg fortalte dem BibelHistorien i Stcdct for, men Balles Lcerebog lcestc
jeg med dem indcnad, og saa sammcnligncde vi
den med Bibelhistorien, og sogte at forklare os
Lerrebogcn ved Hjcrlp af bibelske Historier, som de
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Hände lccrt igenncm Fortcrlllng.
Jeg strev fire
Punkter, men jeg kan ikkc huste mere end det cne,
der lod saalcdcs: ti dersom danstc Born skal blive
ved at lcere Balles Lcrrcboa udcnad paa Rains,
saa kommcr de aabenbart til at ligne den Slcrgt
as Isra e ls Born, om hvilke Herren sagdc, at de
var uduligc til at indgaa i Kanaans Land; altsaa
langt mindre blev der naget af Danmarks Lykkc,
som Jngemann havdc skrcvet i „Valdcmar den
störe og Hans Mcrnd". Derpaa blev jeg kaldt til
Bistoppen, og Han sagde til mig: Ja, De er et begavet og haabefuldt ungt Menneste, og jeg vil saa
gcrrne tro, at De kan undervise Born, ja jeg er
vis derpaq, uden at lcrre dem Balles La?rebog
udcnad paa Nams, men hvordan stal det saa gaa
med alle de andre Skolemestre! Dertil svarede
jeg: hvad kommcr de mig ved? Jo, saade Han,
for det stal vccrc ens. Det er dog ogsaa forstroekkeligt, sagde jeg, at det skal gorcs gcrldcnde; alt
saa hvis der er 99 Skomagcrc i cn By, som lavcr
daarligc Stovlcr, saa stal den cne, der kan göre
gode Stovler, ogsaa göre daarligc, for at Arbejdet
kan blive ens. S a a Irak Han paa Skuldrene, den
gamle, skikkclige Mand; ti Hans Hicrrte var paa
min Side, men Hans Forstand paa Berdens Side,
og Han sagdc: Herrcgnd! Loven er jo ovcr os
alle. „Ja, men saa maa De se at saa en saadan
tosset Lov forandret."
Han lovcde da paany at
göre Jndstilling til det gamle Kansclli og sc, om
der ikke künde givcs cn Smule Tilladelsc til en
Smule Frihed, i det mindste saa lcrnge jca var i
en tjcrnende Stilling, og der kom da ogsaa cn
Skrivelse fra Kansellict, hvori det, som det al Tid
qjorde, firedc og halcdc. Det hcd dcri: at vel
stnlde Balles Lcrrebog la'res udcnad, men Uden
adslcrsningen af Lcerebogen maatte dog ikke staa
den hojcre ReligionsunderviSning i Vejen, og da
jeg stk den Skrivelse, syntcs jeg, at nu var vi
frelste, ti det var jo netop en hojcre Neligionsundervisning, som jeg gav mig af med.
3*
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D a nu Provsten kom og spurgte mig, om jeg
havde set, at Loerebogen skulde loeres udenad, svarede jeg, at jeg netop havde set, at den ikke skulde
loeres udenad, ti det var netop den hojere Rcligionsundervisning, som jeg vildc, og Udenadsloesningcn
af Bogen maatte ikke staa den i Vejen.
Dermed blcv der ikke talt videre om den Sag,
jeg fortsatte min Undervisning i den Tid. jeg var
der, men da jeg skulde til at söge Embede, fik jeg
Afflag allevegne; naar jeg ikke vildc forpligte mig
til at lade Bornene loerc Balles Lcrreboa udenad
paa Rams, saa maatte jeg ikke blive kaloct, men
dertil svarede jeg: det vll jeg ikke og det gor jeg
ikke. Ja, sagde Biskop Tage Müller, det gor mig
virkelig ondt for Dem!
Ja, saa faar jeg toerskc,
som mine Foedrc har gjort, men maaske jeg ogsaa
kan komme til at holde Skole, jeg kan vel nok
hjoelpe mig igcnnem uden Embede.
Ja, dersom
De runde det, sagde Bisioppen, saa var det det
allerbedste.
N u künde jeg ikke komme an Nord for Kongcaaen, ti der skulde Balles Lcrrebog loeres udenad
paa Rams, og jeg sogte derfor Sonden sor Kongcaaen, hvor man ikke havde Balles Loerebog. Provst
Reehof i Aabenraa, som i mange Henseender var
cn Mkkelig Mand, men i meget var som Han ikke
buroe vcere, eksamineredc mig oa spurgte om jeg
ikke var en Hernhut, en Kristzansfeldter, men dctte
Sporasmaal klarede jeg godt, ti mine Religiouskundsiabcr var i den bcdste Orden eftcr Hans Smag.
Jeg kavde forklaret Ham noglc Stedcr af Skristen,
Han yavde provct mig, og jea tcrnkte da, nu opnaar
jeg det, jea soger, men derestcr spurgte Han mig,
hvad jeg saa inere vildc locre Bornene, og dcrtll
svarede jeg: jeg vil fortcelle Danmarks Historie
wr dem, og lcesc Jngemanns Romancr for dem,
oet er noget, de kan have godt af; men saa var
hundrede og et ude. Det kan ikke gaa an, sagde
Han, vi har ingen Folkcaand her. Aa jo, sagde
jeg, det har man dog vist, der er da i alt Fald
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et Folkehjarte, og naar vi begynder at slaa det
an, saa kommer det nok. Nej, sagde Han, det maa
ikkc leeres, vi er ikkc danskc, Gudbevares. Da blev
jeg virkclig saarc nedslaaet, og sagde med gra
bende Taarer: det er da ogsaa forskrakkeligt, jeg
har hidtil kunnet komme igcnncm Bcrden nasten
uantastct med alle minc Lyder og Udyder, og de
var mange, men jeg skal netop stoppcs paa Grnnd
af de to cncstc Ting, der er vcerd at neevncs hos
mig, ncmlig Karlighed til Gud og til mit Fadrene
land.
Det var som Provstcn sank i 6 nee, men
saa sagde jeg aldrig et Ord mcre og gik, og Han
sagde Heller ikke et Ord.
Medens Sagen, nn stod paa for Preest, Provst.
Bisp og „Kanselli", skrev Kold folgende Ashandling i Bladct „Dancvirke", som Han kalder:
„Sporgsmaal til en sagkyndig:
For kort siden laste jeg i „Danevirke" et
Stykke om Skolevascnets ringe Tilstand i Danmark, som cn Folge af Skoletvangen, af cn Mand,
fom undcrskrev sig 8r§ll., og hvor meget det end
maatte smarte en Vcn af Oplysning. maatte jeg
dog give den arede Forfatter Ret, og glade mig
ved, at Danmark endnu ejer Mand, der ikke
alene skimter Ovcrfladen, men skuer lidt dybere
i Tingcn.
Garne havde jeg den Gang talt et
Ord med. men var naget bange for at trade
offenlig frcm;
nn derunod er Lysten blcven
Trang, og derfor vover jeg at sporge mig for
hos den af „Danevirkes" sagkyndige Lasere, som
maatte finde det Umagen vard at svare, og kan
De enten bringe mig paa det rene med denne
Sag, eller endda give mig et godt Naad, vil jeg
vare Dem mcaen Tak skyldig.
Det er bcrendt, at Pastor Grnndtvig er en
Mand, af hvcm hver dansk kan vare jtolt, og
som virkcdc mer til fand Oplysnings Fremnie i
vort Faderncland, end nogcn kän tanke, da
Hans dybe,
gammeldanske Rost gennemtoncdc
vore Hjartcr, viscnde os det faste Stade, hvorfra
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vi livagtigt kan skuc Kristi Kirke, vor egen Stilling i samme, og andre Partiers Forhold til den;
den Mand, som leerte os at kende vor „historiske
Betydning", som „Natjon" bctraytet, udcn hvilken
ingen „Naljon" kan udvikle sig til det Maat, som
Gnd har „besternt" den; det er bckcndt, at dcnne
M and ogsaa saade os et P ar Ord om Undervisning, og cn ikke ringe Del af den underviscnde
Ungdom lyttedc opmarksomt til Hans Tale, som,
gründet paa Menncske-Aanden i Almindelighcd, og
Dansiens Aand i Sardeleshcd, fandt en dyb Genklang i vore Hjcrrtcr.
Billigt tilstaar jeg, at jeg
ikke fattede Hans Jde i dens hcle Dybde og Fylde,
dog dannedc jeg mig et ikke ganske ufnldstcendigt
Billede deraf, som jeg nu loempede og ordnede saa^
ledes, at gam m e l Scedvanc, u o v c r v in d e lig
D u m h c d og Prcrstcm yn d igh e d , vcl har opgivet mig; men dog ikke forhindrct mig i at ar
bejdc fast paa min Gerning i Livet.
Dog knnde
dissc, om de cnd i Grnndcn er Dvoergeskikkelser,
dog vcerc stcrrke nok til at knuse mig og mit Bitlede, om de forenede sig og tog Balles Larebog i
Haanden, og tilintetgore ikke alcne mit Bcrrk, som
jeg har gjort til min Birksomheds Formaal i dcnne
Verden, men end ogsaa, menncskeligt talt, forstyrre
min borgerligc Velvcere. Jeg maa forklarc mig
lidt ncermerc.
Det forste, mellcmste og sidstc, jeg tagcr Hensyn
til i min Skolc, som bestaar af k2 lLlevcr (rneir
den samme Nndervisninasmaade har jeg brugt for
25, men ikke flerc) er F rih c d , saa ät Börnene
saa lidt som muligt marke, at de er omgivnc af
Skolens fire Ba'gge, og sidde der fo r at lcere,
hvilkct maaskc aÜeredc er en stör Skadc for Op°
lysningcns Framme. Derimod var det vist bedre
at kunne et Haandvcrrk og undervise Bornene ved
munter Samtalc undcr Arbejdet. Onr Somnreren
tager jeg dem ofte mcd i Marken og taler med dem
om, hvad der forcfalder.
S a a snart Bornene
kommcr i Skolc, mellem 3 og 4 Aar, bcgyndcr jeg

at fortcrlle cnkelte Stykkcr af Bibclhistoricn for
dem, som Skabclscns, Mcnncskcts Skabclscs, Noas
og Syndflodcns, og cllcrs hvilke jeg mcrrkcr, der
opvcckker Borncnes Opmcrrksomhcd.
Bed denne
Lejlighed blivcr der Tusende Sporgsmaal at svarc
paa, Tusende Mcninger at rette, en Hel Del Smaahistoricr, som cn ellcr anden har oplcvet og som
de fortcrller.
Vcl blivcr der lct cn Del vcd saadan Lejlighed og mangen Frihed taget, soin cn stiv
Skolcmand vilde bruge Nisct til, men snart forstaar Borncnc af sig sclv, hvav der er nogenlnndc
passende og er derfor ingcnlnnde tilbagcholdnc.
Dissc Samtaler og Fvrllrllinger blivcr mcrc og
mcrc nndcrholdendc, og mcgct hnrtigt tiltager Bornencs Gave til at udtrykke stg, ligcsom ogsaa dcrcS
Svrvg forbcdrcr sig cn Del. Nu fortcrlles BibelHistorie i Sammcnhcrng, og Borncnc er al Tid
glade vcd at hjcrlpe mig med Fortccllingen af de
Stykkcr, som de for har Hort, og har dannet sig
et tydeligt Fantasibillcdc af (Forestilling om), saa
de endog satte mange Smaaomstccndigheder til af
sig sclv. Stavning og Loesnina er hidtil drcvct
som Bisag. og der lcrscs kun saadannc Stykkcr,
som for er dein fortalt, og som de da tydeligt forstaar.
9tu har dissc Samtaler vcdvarct et Aar. og
nu fortcrlles Bibclhistoricn cfter samme Maalcstok,
som Rasmns Sorcnscns vclfortaltc Bibclhistoric,
der har samme Fuldstcrndighcd som Hcrslebs for
den studcrte Ungdom, og dertil lcrrcs et Uddrag af
de heilige Skrifters Bogcr, hvorvcd Borncnc faar
et Forraad af Skriftsteder til at bckrcrftc Lcrrdommen med, og at mindcs aennem Livet til dcres
Trost og Styrkc.
De flcstc af disse lcrrcs imidlertid ved den ideliae Gentagclsc, da de i Almindcliahcd er de lctteste og ncrmmcs lct af Hukommclscn. Dertil lcrrcs cn Del af Grundtvigs historisie Salmer, dcsudcn cn Del af Kingos og
Brorsons aandfulde Sange.
Under Fortccllingen
er der iscrr taget Hensyn til dct gamle og dct ny
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Testamentes Fvrhold til Hinanden, at mcerke Guds
Plan til Mcnncskehcdcns Uddannelse og Frelse.
Nu betragtes Kristi Nigc, som Han byggcde paa
Bekendelsen. Peder saa srimodigt astagde om Ham.
Der gores Borncne opmcerksomme paa. at de vcd
Daaben er blevnc Undcrsaatter i bette Rige, og de
saligc Fordele, den Borgerret givcr dem, hvilkct jo
rigtignok for meget oste er omtalte. trcrdcr nu i
suld Klarhcd frem for deres Blikke.
De ganile.
gvde Borgerc af bette Nigc stilles dem for Nie og
i Spidscn for dem dercs mcrgtige Konge. Apostlerne, Martyrerne, Kirkefcrdrene, Luther, Mclanchton, vgsaa vore Daaes Stormccnd har de lcrrt at
kende og hoiagte. Dcrtil de vcrrstc Udskcielscr, som
er stete af Bantro og Svcermcri, hvis Elcndighcd
de har betragtet. Ester saaledcs at haue vcd mundtlig Tale, og mcd saa mcgcn Livlighed og Tro.
som gaves mig, mcddelt mlne Lcrrlinger cn sund
Anskuclse af Livet, sinder jeg cn tor og mager
Pligtlccre aldclcs unodvendig, ja endog stridende
mod den Konacs Aand, hvis Undcrsaatter vi er,
og udenfor al sund Fornufts Gramsc.
Nu er
Borncne 10 Aar og kan svare paa de Sporgsmaal.
som almindeligt gores til Born, der har gaaet i
Stole 6 halvc Daae om Ugen.
Dcssorudcn kan
de lcese, regne og skrive, som Skik og Brug er.
Men nu hcdder dct: „De er jo rigtignok vakre
Born og taler godt for sig; men de skal dog havc
Lcerebogen (det vil sigc paa Ram sc)." Nn maa
det altsaa hcddc: I skal havc derfra og dertil, og
la'rcr I det ikkc, saa . . . . Scrt minc foresattc
gor Bogens Namsc til Hovcdsagen og fordrer:
Lceü mig trcdje St>)kke i fjcrdc Kapitel, og saa
fremdeles. M a a man ikkc «rrare sig selv til dodc?
Findes deri mindstc Mcnncskeforstand'? men — de
ved ikkc, hvad de gor.
De kcere Navnc og Erindringer moder Borncne
igcn i Lwrebogcn for cn Del; men rni skal de trucs
i dem; ti hvo fortamkcr Borncne i, at de er kcdc
af at lcrsc en Bog saa oftc, at de kan den udenad.
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iscrrenBog. som just stet ikke cr af de ringe, men
dog ganste udenfor Barnets Synskreds. idct den
indeholder mcr Filosoft cnd Fantast, mer Forstand
end Folelse.
Den berover denc deres Lcgetid;
Lcerereu cr ikke tilfrcds, naar de ikke kan deres
Lcktic; Fvrccldrenc siger: I skal lcrse, Born, ellers
ser det galt ud, naar I kommer i Skole, og stundom vanker der Ris.
Jeg overladcr til cthvert tcenkende Menneste at
bedomme, hvad Jndtryk dctte maa göre paa en
Barnesjcrl.
De elstelige Skikkelser, som ved en
livlig Frcmstilling svcrver for Barncts Sjcel, og
som dets Fantast udmaler med stcerke Farver, den
Tro, Haad og Kcerlighed, som er nedlagt i dets
Sjcel, og lyser som Solen derinde, maa nodvendigvis forandres til Skrcekkebilledcr.
Ukcerligc Stenmcend og haarde Dommerc,
Morke og Trceghed omsvcever Barnct. — Ja mange
vil maaske synes det modsatte; men jeg har sclv
crfaret det, og mange, mange med mig.
Kan
Bornene forst Lcercbogcn, og dertil en tor Udlcrggclsc af den, da tan man vcere vis paa, at naar
man sporger til Forstand og Hjcrrte, da faar man
en Ncemse af Bogen, maaste endog uden Eftertanke,
Barnets Hukommelse flagrcr om i Bogen, og det
dlivcr Hukommclsesvcrrk og laabeligt Spllfcegteri.
Hvad cr nu herved at göre?
E r jeg Huslcerer og min Prinsipal (Husbond)
cr som de almindeliae, der vel har en S la g s For
stand, men i hvis Tanke Undervisning aldrig cr
kommen, langt mindre, at Han, som jo Forceldres
Pligt cr, stulde have provet derpaa, siger Han dog:
Mine Born skal lcrre Lcrrebogen! om endskont
Hans cneste Grund cr den: fvrdi det er befalet.
Men hvo har ikke Ly st til at spille den befalende
og vcere paa de mcegtigcs Parti? O g hvem har
Lyst til at modtage en eneste Ubehagelighcd af de
hoje Prcrster, som holder meget af Rcrmse, for en
Sag, som er anbefalet af en Seminarist, hvis Liv
man kober for 30 Rd. om Aaret, og hvis Birk4

somhcd man naturligvis dercftcr bcdommcr.
Er
jcg Lkolelcrrer. og jcg ikke trcrffcr en af dc faa
Preestcr. som har de sammc Anrkuelscr. hvad vil
da Enden blive? Han bcfaler, viscr Laven frem
og forklarcr den, som Han bebst kan. og truer.
Hjcrlper det saa ikke, saa en Skrivelsc (fflage) til
"a»selict, hvori den liberale Prcrst indflcrttcr Ordene: Sektaand. Partihad, Opscrtsighed, dum Stolt^
hed osv. «anselict rcsolvcrer: Han maa ikke beftikkcs til Skolclcrrer, og hvis Han er ai^sat, saa
jag Ham vcrk. Nn bliver .staldet bortgivet til et
Fodenod. som skister Mening for et gvdt Ord.
E r det Landets Tarv? E r det sand Oplysnings
Fromme?
C. Kold ,
Seminarist.'

Hcrpaa fnlgte en Hel Del Skriveri, blandt andct
ogsaa imellem Provsten og Sogncprcrsten, hvilkct
mcdforte et fornyct Judlcrg fra Kvld, der var saalydcnde:
„ I Folge Dercs Hojcrrvcrrdighcds Opfordring
gennein Belcrrvcrrdige Hr. Pastor Hass, givcr jeg
inig den evrbodigc Frihed, at afgive folgende Erklaring angaacnde Brngen af Balles Lcrrebog, og
kan da bevidne:
At jcg har brugt Balles Lcrrebog vcd Rcligions Undervisningcn, knn ikke ladet den lcrrc »denad, eller, som man siger, paa Ramse, doa har dc
saaledes lcrrt de i bcmeldte Bog ansorte Skriftsteder, esterat de forst er blevne dem tydeligt forklarcdc, og Bogens Lcercscrtninger er blevne dem indlysendc, dcls af Bibclhistorien. som jeg har fortalt
i temmclig stört Omfang, dels vcd mundtlig Samtalc ovcr bemcldte Lcrrcscrtningcr t vor kristeligc
Religion.
Bel har Hs. Hojcrrvcrrdighed Hr. Provst Koch
anmodct mig om at lade minc Elcver lcrre den
tsom Han kalder det) befalede Lcrrebog paa Ramse;
men da Han ingen Grunde har givet mig dcrfor.
har jeg ikke fundet mig befojct til at efterkomme
dcnne Anmodning, da jeg har gjort den Erfaring:
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1) at Udcnadslcrren ledcrttl en tankclos Fremsigen
af det helligste vg dybcste i Mennesket, hvilket
man tydeligt kan se vg höre i enhver Skale, da
Bornene ramser op i Munden paa Hinanden,
udcn cn Gang at tcenkc ved, hvad ac sigce.
2) D a Religionen er os givcn til Fred vg Gladc,
bor man vi t ikke begynde med al göre den til
cn Plage, ved at tvinge Born til at opramse
dens Lrerdvmme, vg vil nvgen sigc, nt det sker
med Lyst, da er dcrmed kun sagt, at Skvlemesteren har indbanket Bornene Trerllesindct saa
de ikke lcenger solcr Treeldommen vg ligner da
den Israels Sleegt, der drog ud as Mgypten.
hvem Herren fandt udulig til at indgaa i Äa
naans Land, vg dcsnden er det vel ikke Hcnsig
ten at afrctte Bornene til at udraabe, hvad
Herren gav. men vel til at blive overbcviste om.
at Gnd har givet dem disse Ting. Naaden vg
Sandheden.
Dette har jeg nerrinerc udviklet i
et Inserat, svm jeg kort for Nytaar indsendtc til
Jndrykkclse i „Dancvirke" vg findcr det dcrfvr
unodvcndigt noermere at udvikle, vg cndelig:
3) har jeg ingcn Stcds fundct befalct ved nvgen
Lov cllcr Forordning, at Lcerebogen skal leeres
paa Ramse, hvorimod det heddcr, „at den bor
loegycs til Grund", vg ikke cn Gang Balle i sin
..Erutdrlng til Lcrrcrnc" svrdr».r den lart paa
Ramse, men anser Udviklingen sor Hovcdsagen.
Dette er nu i Äorthed »>,ne eirunde, hvvrsvr jeg
ikke har ladet minc Glever leere Balles Lanebog
paa Ramse. vg da jeg ikke er bange svr. al mine
Glevcr jo lige saa godt kender Neligionens Sand
heder, s.nn dem. de. kan opramse ^mel-agen. hvilte!
jeg vel ikke en Gang tror. al Provslen naglet, sa^.
vil Deres Hojoermerdighed vist ikke finde, ar ;ec,
bor sorandre min F-remgangsmaaüe. i dl k minöfte
satte.
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Der gives Mcnncsker, som ikke tager i Betcenkning, naar Fordclcn krcever det, at lcrmpe lidt paa
deres Anskuclser, at slaa af vaa Jdcalet; men af
den S la g s Folk var Kold ikke. Dct var Hans
inderlige Overbevisning, at Born havde ondt af
at lcere Balles Lcrrcbog paa Ramse, og derfor
vilde Han ikke lade dem lcrre den, enten Han saa
fik Embedc og Lcvcbrod cllcr cj. Men til lige saa
mcgcn Skadc, som Han ansaa dctte for at vcrrc,
lige saa meget Gavn ansaa Han det at vcrre, at
danske Born blcv bekendt med Danmarks Historie
og Jngemanns Romancr. Han var imidlertid nu
bleven stoppet og forhindrct paa beggc Omraader.
Disse Forhindringer stormcdc nn md paa Ham
med en saadan Magt, at Han ligesom ikke vidste.
hvor Han stulde göre af sig sclv; — Han syntes,
at Han ikke künde holde det ud her i Danmark,
naar Han ikke künde faa Lov til det cncste, Han
kunde^ udrette, at undervise paa den Maadc, som
Han ansaa for den enestc rette.
Han besluttedc
derfor at komme dort her fra Danmark og gcrmme
sig enten i Amerikas Skovc eller et andct Stcd,
indtil Han skuldc do.
M a n kommer herved til at toenke paa Verset:
„Kamp for alt, hvad du har kcrrt,
D-den ikkr brllrr.'' ^

Dcrpaa besluttedc jeg — saalcdcs fortscrtter
Kold — at komme dort herfra og gcrmme mig et
Stcd, enten i Amerikas Skove cllcr et andet Stcd.
indtil jeg skuldc do, ti her i Verden syntes jeg ikke.
at jeg künde vcrrc; naar jeg ikke künde faa Lov til
det enestc, jeg künde, saa künde jeg ikke vcrrc til.
S a a traf det sig netop paa sammc Tid, at Pastor
Hass vilde rcjsc til Smyrna og sogtc sig en Tjcrncr, og jeg tcrnkte da, at jeg künde göre en Smule
Nytte ved'at rejse med Ham. I 5 Aar var jeg i
Smyrna, og tcrnkte bestandigt paa de danske Born,
der lcrser udcnad. iscrr naar jeg kom forbi den
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tyrkiske Skole, ti der leerer Born akkurat paa selv
samme Maadc som her. Skolemcsteren frcmsagde to
Scetninger af cn Bon. og dem skuldc allcBorncnc
gentagc i Munde» paa hverandre, saa for mig, der
ikke forstod tyrkift, var det akkurat den sammc
Brummen som i cn Landsbyskole hos os, uaar
Bornene lcescr over. Jcg trenkte aldrig paa at
komme hjcm igen, men jeg leerte at elfte mit Her
drcneland ganfte andcrlcdcs der, cud jcg künde
have kommet til det herhjcmmc, ti jeg savnede det
saa ftroekkeligt. Naar der kom cn daust Skipper,
og jcg saa det dauske Flag i Hannen, var jeg som
nyfodt. jeg grcrd som et Barn og naar det saa var
cn Holsteuer, der fo'r under det daufte Flag, veudtc
jeg noget slukoret tilliage. meu var det cuteu et
danft, norsk eüer til Nod svensk Slib. saa gloedede
jcg mig, dog aller mest over de daufte. —
Jcg ftal hcrefter for en Stund lade .'»lolds
gamle Eleu, Lars Frcderikseu. fore Ordet, idet jeg
eftcr „Danft Folkeblad" hidscrttcr folgende:
Smyrna er den storstc Sohandelsstad i de ostlige Middclhavslande. I 1840 havde >iobenhavn
omtrent 122,000 Jndbyggere, medens Smyrna
havde 130,000 — det var altsaa paa den Tid, her
omtales. som er 1842, eu Stad, der var noget
storre cnd Kobcnhavn. — Men hvad har Smyrna
med Friftolens historiftc Udvikling i Danmark at
bcstille? — Jo, for der trceffer vi an den Mand,
som ikke künde fvrlige sig med Skolevafcnets Tilstand her hjemme, og som derfor, i Stedet for at
virkc som Loerer i Danmark. forctrak at rejse med
Prcesten Hass til Smyrna og vaae Halis Tjumer.
For saa uidt nn altsaa Friftolens historifte Ud
vikling i den kommende Tid er kayttct til Xkolvs
Person, for saa vidt maa vi ogsaa der ragte Vel
Mellcmled af Hans Liv. der tilliragtes i Smyrna.
Han levede nu her som cn Udlamding og Flygt
ning, fordi man ikke hjemme i Hans Frrdrelano
künde forsone sig med Hans Jde om Undervisningen.
Og det er moerkeligt at tccnke sig. at dennc
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Mand nu lcvcr her under tyrkisk Overhojhed, mellcm romersk-katholske og gr^sk katholstc. blandcde
summen med Musekmeend. og hvor ny-grccsk er Hans
daglige Talesprog. — dct er mccrkeltgt, siger jcg,
fordi at dcnne Mand siden hjemme kom til at gaa
i Spidsen ikke alene for Ariskolcns. men ogsaa for
Folkehojskolens forste Udvikling. Har man nnidlertid, som vi har set, Kold gjorde det, sat sit Liv
ind paa at virke for en bestemt Opgave. som Han
folte som sin. da skal vor HerrcS Forelse nok blive
saadan. at alt hvad der moder skal blive vcdkominende til Gavn og fremhjcrlpe Udviklingen.-----llvld forlod sit Feedrcland sllrrkt og dhbt grebet af
sin Opgave: at ville hjrelpc danste Vorn til rette
med sin llndervisning; dcnne Ild , der saaledes
brcrndtc i Hans indre, kan vi vtvre sikre paa. Han
bragte med sig til Staden i den fremmede Per
densdel og Nlrrede der. hvorom der nedenfor skal
meddcles et Trcrk. Men maasic dennc Il d har
vccret for hoeftigt brandende, maaskc den trtvngte
til at blive renset for noget lidcnskabcligt. saa den
künde blive mild og varm. Dct künde sie i Smyrna.
Bel havde Kold ikke her nogle Born at undervisc.
men saa Harde Han Heller ikke nogle Myndigheder
at tvistes med derom; Han künde da i stille Sclvbetragtning dvcrle i. hvad dct var. Han havde villct
i Fa.'drelandet. og derved vindc i Kcerlighcd og
Barme til dct. som var og siden blev Hans egenlige Lwsgcrrning. Men dcrnast er der cn andeu
Sidc af äkolbs Liv i Smyrna, som vistnok ogsaa
havde mcgel at betydc for Hans scncre Jdrcrt. B i
kan forstaa, dct maa ikke vMre nagen ket S o g at
komme til et frcmmed Land, fordi man korimcr
som en frcmmed og maa vedblivc ar fole sig som
frcmmed. Det er dcrfor vist ogsaa m nge Gange
saadan. at Udlamdingen bliver fortroug med allchaande, baade aandcUgc og timelige Trcrngsler og
bliver ligcfom hcrrdct i Genvordigyedcr. M an kan
forstaa. at jo varmerc Hjoerle for <>a?drclandet og
de hjemlige Forhold man forer med sig til det
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frcmmede, des mcre kommer man aandcligt til at
doje. P i vcd, at Hold forlod Fcrdrelandet og kom
til Snuirna med ct varmt Hfcrrtc; Hans varme
Hfrerte har da sikkert dojct mcget af den aandelige
Halde i dct frcmmede. Men mon Hold ikkc sencrc
havde behov at vare hcrrdci i at blioe betragtct
med Knlde og Ligegyldighed, mon Han ikke havde
dehov at vare ovet i med sit Hjcertcs Barme nt
mode Kulden vg Ligegyldighcdcn med Foragt? Hold var Nanel>re)der ikke alene for Fristvlcn, men
ogsaa for Fvlkehojskolcn. vg vi kender fra Historien,
at enhver Banebryder maa, saa at lige, gaa pan
med Dodsfvragt; Han maa ikke bryde sig vm Folks
Domme, enten de er saa eller saa. Han har sit
Maat og dereftcr styrcr Han.
Hold havde disse
Cgeusiaber behov, da Han brod Banen for Friskolcn
og Foltehojskolen, og hvad Han i den Netning havde
behov, det var Ham ogsaa givet at bcsidde.
Som vi har set Kold kä'mpc for BorncneS Fritagelse for Udenadsla'Sning, da Han var Huslcrrer
i Fvrballum, saaledeS kcempede Han siden for Friflolen og Folkehojskolcn. Men hvis man nu tror,
at Folk, efter at Han var kommen hjcm fra Smyrna,
kom Ham i Mode og sagde: „Dct var da rigtig
dejligt. De kom at vprctte disse Skolcr". saa tagcr
man fejl; ti saalcdes gik dct ikke. N ej, tvcrrt imod,
man mente i Bcgyndelscn. det var unyttigt baade
med den enc og den anden af disse Skolcr, og
man sogte at lceggeKold alle de Hindringer i Nejen,
man künde finde paa.
Men Hold gik paa med
DodSforagt. Han dojedc meact baade under timelige smaa Kaar og aandelig Miskendclsc, men lige
mcget, Kold havde cn stoerk Tro paa Sandheden,
Han forfulgte fit M a a l trods alle Forhindringcr.
Ä?en det kan nok vcrre, Hans Ophold i Smyrna
har vcerct Ham til Gavn i denne Retning, saa Han
nu bedre her hjemme künde mode Kulden og Ligegyldighedcn mcd sit varme Hjoerte udcn at blive
sorknyt, end Han f. Eks. künde det, da Han stod
overfor Provst Rehhost i Aabenraa. Bore nuvcr-
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rende Friskolclcererc og Hojskolelarere har Kold at
takte for grummc meg'ct; ti naar de nu har faaet
Bind i Lejlene. saa maattc derimod Kold krydse
vp baade imvdBind og Strom. D a Han saaledcs
havde faaet sin Hojskole byggct udc paa Ryslinge
Mark, havde faaet sig en Medhjcrlpcr (Hojskolcforsiander A. Kr. Poulscn D al i Galtrup paa M ors)
og alT in g var rede tll at aabne Skalen 1. Novb.
1651. vidstc Kold endnu i de allersidstv Dagc i
Oktober knn sikkcrt, at Han fik cn. siger og skriver
en E le v . Det er Hans egne Ord.
Det var da noget andet end undcrvise, Kold
foretvg sig i Smyrna. Forst var Han hos Hasss.
som bocde et Stykke udcnfor Bycn.
Her udforte
Kold cn ringe Tjcrncrgerning og gikHass oghans
Kone til Haande i Husct med alt. hvad der forcfaldt. og Hass's Konc sagde. hun havde aldrig faaet
sine Tallerkener bedre vaskedc end idcnTid. Kold
vaskede dem. D a HasS'ö var blcvcn kcndt med
Befolkningcn. fik de en Tjcrnestcpige. men naar
hüll havde vasket Tallerkencrne, og de blev satte
ind paa det dcrkkcde Bord, provcdc Hass, om de
var saa blank polercde. at Han ikkc künde skrive paa
dem med sin Finger; ti det var de. da Kold vaskede
dem. Men da Pigen vaskede dem. blev det kendt,
naar Hass skrcv med Fingeren.
Dcreftcr flyttedc Kold ind til Smyrna, lejede
sig en Lejlighed og skuldc nu til at drivc sit Bogbindcr Haandvcrrk. Det forste. Han her sorctog sig.
var at male et Skilt med en Dog paa. som Han
saa hcrngtc ud. Men Skiltet vildc ikke trakke noale
Künder til Forretningcn.
Der gik en temmelig
lang Tid Heu. indcn Han fik noget Arbejdc. Men
saa bestemte Han sig til at indbindc noglc Boger
og gaa omkring i Byen til Folk som bcfattedc sig
med Boger og Lcrsning. og forcvisc Bindene. Der
indc i Smyrna gik da nu Kold og sagte Arbcjde
som Bogbinder, det er underliat at tccnke sig! —
Der var et Fortrin ved Hans Arbejde frcmfor ved
dp andre Bogbinderes .i Smyrna, men jeg kan ikke
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huste, hvori bette Fortrin bestod.
Herpaa morde
imidlertid Kolb vedkommende opmcrrksom, og Venne
Hans Anbcfalings-Vandring hjalp straks. Han fik
uu mcgct Arbejdc og hvldt adskillige Svcnde. —
D a Kolb havde vcerct saa lcrnge hos Pastor
Hass, at dennc kunbe bruge Tyendc af Landets
eane Jndbyggere. Var bet ikkc nodveadigt, at Kolb
blev lccngerc hos Ham, da de jo bcbre runde göre
B ru g as en Ticcuestcpige. Kold havde riatigt nok,
naar Fruen bcbrcjdede Ham, at Han var sor lcrnge
om at vaste op, tröstet hende med, at var Han lidt
lcrnger om det, saa slog han ogsaa mindrc i Stykker.
Kold havde arbcjdet som Bogbindcr, ti — siger
Han selv— naar Han ikkc künde komme til at gorc
Gavn med Munden, syntes Han dog, Han flulde
göre det med Hcrndcrne. M en Han kom snart til
at staa alenc hcrnede i det fremmcde Land, ti med
Missionen gik det daarligt; det var kun mcgct saa
— stccmtende blev det udtalt kun at vcere IV , — ,
som blev omvendt og lod sig dobc. Pastor Hass
resste dcrsor tilbage til Danmark, mcdens Kold blev
cnc dernede i Smyrna.
Det har sikkert vcrrct cn trang Tid, Kold oplcvede herncdc. Han som havde denne stcerke Kcrrlighcd til sit Fcrdrcland, Han stod her cne og sorladt
lnidt udc i en frcmmcd Verden, hvor der var saa
eller ingcn, Han künde tale med, og stct ingcn, som
forstod Ham eller hvcm Han künde dclc det med,
som laa Ham paa Hj^rte, det som Han onstedc at
kunne: göre Gavn sor sit Folk og Fcrdrcland.
Dertil kom cndnu, at Han den Gang bar paa cn
Hjcrrtcsorg, som ingen anden vidstc nogct om, og
den, som det gjaldt, fik det aldrig at vidc, nndtagen som Formodning gcnncm andre, og hun har
aldrig villet tro derpaa.
Det var den lille Maren, som Han h o ld t
sa a m cgct af, hende som grcrd, fordi hun ikke
künde lcere udenad. Hende var det, at Kold havde
fallet Kcerlighcd til, men Han havde aldrig udtalt
nogct saadant til hende. M en Han haabedc paa,
L
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at naar Han en Gana kom hsem, skulde hun blive
Hans Brud.
Han skrev jcrvnligt til hendc og fik
ogsaa Brcv fra hendc igcn en Tid, men scncre
horte hun op med^at skrwe, og da Han kom hjem,
fandt Han hendc — som Brud.
Denne Hans Ensomhed og Hans Lccngscl efter
den Kvindc, Han elstede, har Kold vemodigt dejligt
udtrykt i to Digte, som Han skrev der ncdc i det
fremmede Land, hvilke er blevcn meddelt af Harald
Holm i „Nyaarsgavc" af Klaus Berntscn. J det
forste af disse, som Kold kalder „m inPlgeS Lccngsel", er det Hans egen Lccngscl, Han stildrer, medens Han l det andet fortcrller om, hoorlcdes Han
ser den elskcdc i Drommc og tccnker sig dercs
Mode, naar Han alter kommcr hjein til Daumark.
For icg imidlertid hidscrttcr disse, skal jeg mcddclc
et lillc Uddrag af den Omtale, hvormed Harald
Holm ledsager Digtene i ovenncevnte Bog.
„Det dar gaaet K'old" — saaledcs ftriver Holm
— „som det plejer at gaa et aandsbcgavct Menneske. D a Han havde faaet Ojet op for det, som
maattc vcrre Hans Lids Kald, og Han i sin forste
Glcrde troede at Han var Maalct saa ncrr, at Han
blot behovcde at gribc til for at naa det, saa var
det mcd et, som alle Veje stcrngtes for Ham; hvcrr«
ken i Kongcriget cller i Sondcrjylland syntes der
at vccrc P la d s for Ham. M en naar det saaledcs
ser ud, som om alt skulde gaa i Stykker °for en,
som om cns storste Haab stal briste, saa kommcr
Drangen til at vccrc enc, Klostertrangcn, som sikkert mcldcr sig for cnhver dygtig Ungdom, naar
Overgangen skal fle fra Synerncs og Drommencs
gladc Liv til Arbesdets langsommere, besvccrligc
Gang. Nogle Provclscaar maa komme, hvori det
Syn , den unge har Haft, kan fccstne sig, og hvor
Kcrrliaheden og Troen kan vokse, hvor man kort
sagt kan modnes til at holde ud i de kommende
Kampe.
Det er temmclia ligegyldigt, hvor man
udvortes tumler sig i disse Aar, naar man blot
faar Lov at vcrre ene; entcn man gaar ud i Pr-
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kenen, som de gamle Munke, eller man giver sig i
Käst med et rcnt mekanist Arbcjdc, der ikke lcrgger
Beslag paa de inderste Sjcelckrcefter, det bliver i
Virkeligheden det samme; i begge Tilfoelde kan det
dybcstc i en faa Lov til at vcrrc i Fred, faa Lov
til at voksc. Kold rejste til Smyrna i denne Tid,
og i de 5 Aar. Han var der, modnedes Han til at
tage fat paa sit Kald.
Det slaar sjcrlden fest, at samtidigt med, at den
unge Mand faar k>jc paa sit Livskald og bereder
sig til at tage det op. knytter Han sit Hjcerte til
en Kvinde. O g saaledes gik det oasaa Kold. Paa
hvert andet Blad af Hans Optcgnelser fta SmyrnaRcjsen trceffcr man denne Kvindcs Navn og enten
bans Folclser for hcndc kun har va'ret af de forvigaacndc Fantast Forclskclscr, der i Ungdomsaarenc kruscr Sjcclcns Ovcrfladc, eller det har vcrrct
noget dybere og vorigere, saa er det vist, at det
Kar grebet ikke saa lidt ind i Hans UngdomSliv,
stont det ingenlunde kom til at gaa cfter hanS
Tanker. Det var et Barn, som havde vundet Hans
Hjcerte; men han haabede, saa vidt man kan skonne,
at hun i de Aar, Han var borte, skulde voksc og
udviklc sig. saa de, naar Han kom tilbage, künde
modes som Brud og Brudgom. Paa Rcjsen strev
Han hyppige Breve til hende og over alt var hnn
i Hans Tanker; ja om Natten kom hun til Ham i
Hans Dromme. Han mangledc et Menneske, strev
Han, som Han künde sigc al Ting til og fortcrlle.
hvad der laa Ham paa Hjcerte, og da Han standsede vcd hendes Navn, udbrod Han: „Jeg strwer
dette Navn saa gcerne, Gud ved hvorfor?" I en
Gccstgivergaard ved Konstantinopel fik Han en Del
af sine gamle Breve frcm og lcrstc dem paa ny,
men det var Ham en stör Sorg, at hendes sidste
Brev var borte. „Gud ved, hvor det er blcvet
af; men jeg har endnu et tilbage som jeg nok stal
passe paa. Dog — Aarsagcn. hvorfor det andet er
borte, er ingen andcn cnd den. at ieg passede for
godt paa det, 1i jeg gik med det i Lommcn." Et
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P a r Dage ester skrev Han saa til hcnde og sluttede
saaledcs: „D u har ikke Bchov at lade andre se
Brevet; ti det er skrevet til dig alene. og feg haaber ogsaa, D u selv kan lcese og forstaa det." —
Samtidigt hermcd skrev Han folgende i Dagbogen:
„Jmidlertid vokser min Lcengsel eftcr Hjemmet, og
jeg kan ikke bare mig for at strivc et daarligt Vers
en Gang imellem, som jeg — saa daarlige de er
— dog holder af, da de er mig et Udtryk for mit
S a v n ". "
De toDigtc, som jca nu stal meddelc, har ikke
nogen stör Vcerdr, sei fra et diaterisk Synspunkt,
men har derimod en ikke ringe Betydning til Forstaaelse af Kolds Tankeliv og Udvikling under Hans
Udlcrndighedstld i Smyrna.

M i n Pige s Lcrngscl.
o.her er saa ssdt!'
Aaens Bolger kille
mcllem Dlomster blsdt,
lysegrsn dens Skande;
o. bet g-r mit Hjarte langselsfuld!
Munke Sol. du stride
ned^bag ^HavctS^el.

som mig nys forlod?
eller Nattens Dronning,
sslverhvid og prud?
Er det Stjarnetceppet,
som jeg gcrrne klipped'
tü en Sondagskjole, fin og net?
Er det kole Bande?
eller^Blomster smaa?

3Er det Guld, htnt rsde,
liden Fugl. den ssde,
som mit stakkels Harte lange- til?
Nej, alt dette gvder
Langsel l^min^Barm,

T i l m in P ig e !
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hu» plantede dybt i mit elflcnde Hjarte,
at lyse de fluide paa dunkle Dej
og smykke HaabetS lysende «arte.

To DemantSperler paa Rosenkind
hun ofred sin Den i Afffedöstunden.
saa klare som Stjcrrner paüdHimmechind,

srä 2)ruernes og CypreSsernes Lunde;
i Borneflokken den favre Mo
mit angsiede Blik ej finde künde.

„Og ikkun Bamet jeg elfle kan,
.de barnlige Blik og Ufloldsminer;
'.har «undflabens Tra hun ^smagt — for fand,

„8)elkomm?n. ^du kcne! jag ^Sorgen vcrkis
„jeg troede. vi lrgede Skjui i Lunden!"
Og Dornet dar vokset som Bs^en rank,

som grcrd og lo og si>sgtt sammen;
jeg var hendeS L<,rer og hun Elev,
den Spog o- vo^te saa mege" Gammen.
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Sc, dette er de tv Diate, hvoraf jo navnligdct
sidste forunderligt dejligt skildrer os den K'cerlighcd,
som Kvld den Gang gik og dromte om. Hvor
trangt Han i denne Tid maa have Haft dct og hvor
stör en Skuffclse, dct maa have vcrret for Ham at
komme hjcm og se „Dronningcn i hanS Drommeland" som en andensBrnd, det kan vi vel for en
Del slutte ostil, men dog kun tilncrrmclscsvis forstaa, om vi paa en eller anden Maade sclv bar
oplevet noget lignende.
Men — skont Skuffclscr
og Nedcrlag, blev Kräften ikke derved brndt, men
Kolds Liv netvp derved styrket og udviklet til den
magclose Aandskainpe, som Kvld i Virkcligheden
blev. Dette er et glcedeligt Vidncsbgrd og noget,
som er vcerdt for oü alle at stille oü klart for Oje
og lcegge alvorligt paa Hjcrrte.
Men ikke nok med at Han saadau stod cne og
forladt, cne med sin Sorg og cne med sin Lcengsel,
snart skulde Han ogsaa i ydrc Hensecnde komme til
at crfare, hvad det vil sige at staa cne i et fremmcd Land, naar man intet har at levc af. I
Bcgyndelsen havde dct gaaet godt med Bogbinderiet og kan kavde Haft ret god Fortjccneste. Men
det varcoe iklc la?nge, inden det bcgyndte at gaa
tilbage, og snart stod Han hclt udcn dlrbejde og
havde slet intet at leve af.
Den Smule. Han af
sin Fortjcencste havde kunnet sammensparc, Var
snart forbi, og saa havde Han intet udcn to tommc
Hcrnder. Hvad skulde Han nu gribe til? Ja, det
vidste Han ikke, dct saa morkt ud for Ham, Tarmene begyndte allcrede at strigc af Sult, i to Dage
havde Han ingcn Fode faaet, og det Var alt paa
trcdje Dagen, hvor det samnie var Tilfcrlde.
Men tigge vildc Han ikke. Enten maatte vor Hcrte
nu paa en eller anden Maade sende Ham Hjcrlp,
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cllcr ogsaa maattc Han do af Sult. Han bad nu
som a lT id Gud om at hsirlpe sig i sin Nod, men
Han trocdc dag dcsuagtet, at Han nu skuldedo. I
dcnne T ro og tidcndc Hungercns Kvalcr flcrbte
Han sig ud af Bycn for ikkc at do oppc i de kvalme
Gader. Han sogtc ncd tit Khsten for der at aande
ud vcd dct aabnc Hav. Her satte Han sig ganske
rolig paa en Stcn for der at vcnte paa Dodens
K"mme; ti skont Han vcdblivcnde bad til Gud om
at hjcelpe sig i den haarde Nod og vcl Heller neppe
ganske havde opgivet Haabct om, at der muligvts
cndnu künde komme Hjcrlp, saa künde Han desuagtet ikke sc andet, cnd at det dar den vlsse Dod,
ik i Mode.
en Han kom her atter til at crfarc Sandhedcn af sin Moders Ord, at naar vi kalder paa
Herren, naar vi er i Nod, saa vil Han hjcelpe os,
Han kom atter til at erfare, at naar Noden er
störst er Hjcelpcn ncrrmest, ja Han kom til at crfare stört og dejligt Sandhedcn af vor Hcrrcs
cgne Ord: „Kald paa mig i Ztodens Stund, og
jcg vil frclse dig og du skal Prise m ig!"
So m Han saaledes siddcr vcntendc paa Dodcn.
kommer der en M an d gaacnde, som sporgcr Ham
paa svensk, om Han ikke kan give Ham Anvisning
paa en Mand, der kan indbindc Ha is Skibsiournaler. „Jo, det kan jcg selv göre", svarcde Kold,
og dcrmed var Hans Nod afhjnlpen.
Han kom
atter i G ang med Bogbindcrict, og inden lang Tid
var aaaet, havde Han, foruden hvad Han brugtc til
sit Llvsophold, tjcrnt sig 1000
Om Opbrudet fra Sm yrn a og Gründen til
Hjemrcjsen har Han selv udtalt sig i folgende körte
og synorge O rd: „Da jcg havde vcrret der i K
A ar stulde jea hjcm og kom ogsaa hjcm, ti man
kommer al T w der, hvor man skal".
Han pakkede da sit Toj sammen og lcrssede det
paa en lillc Trillcvogn. Trcrkkcndc dennc gav ban
sig da paa Vcj hjcmad mod Danmark gennem yele
Evropa.
Han havde ikkc Raad til at rejse flot,

41
men maatte se til at rcjse saa billigt som muligt.
Derfor havde hnn Heller ikke Naad til at tage ind
paa Hoteller vg Nestavratjoner, men gik derimod
l Byerne ind til Bagcrne og andre Handlende,
hvor Fodemidler Var at faa og kobte hos disse,
hvad Han skulde brugc og holdt da Maaltid i det
gronne undcr aaben Himmel. Ved Flvderne standsede Han oste og vaskede sit Linned, som Han dcrefter torrede i Solen.
D a Hai, saaledes cfter megen Moje Var kom
men lgenncm de fvrskelligc Lande, Han maatte gcnnemvandrc, og hjem til Danmark, moder Han en
Dag i Jylland sin gamle Vcn, Peder Larsen Skra'ppenborg, som straks sporger ham, hvor Han kommer
fra og hvor Han skal hen, hvorpaa Han faar det
cjendommelige Sv ar: „Jeg kommer fra Smyrna
og skal til Thisted".
Hvorledes det nll efter Hjemkomstcn gik Ham,
vg paa hvilken Maade Han kom til at holde Skvle,
har Han selv udforligt fortalt i sin for anforte
Tale, som Han holdt i Kobenhavn ved Vennemodet
1866, hvorcfter jeg nn atter for en Stund ftal
lade Ham selv fore Ordet.:
Jeg kom hjem i 1847, dog med den Tanke, at
rejse til Amerika igen, men saa kom Krigcn i Foraaret1848, og jeg tcenkte da: du skal dog göre dig
selv den Fornoielse at vcere med og se, hvad Krig
er for noget, jeg havde lcrft og dort saa mcget om
den, men aldrig set den i Ncrrhcoen.
Jeg syntes, at jeg havde alle de Folelscr, der
sknldc til for at vcere en dygtig Krlgsmand, og
dem havde jeg faaet af Jngemanns Romaner, men
da det kom til Stykket, manglede jeg den Hingcrnemhcd, som min Fader havde bcvrcjdet mlg, og
jeg künde ikke lcere Gevcrrgrebcnc, men kom al Tid
en lille Smulc bagcfter.
Med det sammc kom
Fribeden i 1848— 49, og det gaar jo saaledes i
Verden, beslcrgtede keilder hinanden paa Rosten,
paa Folelsen. Jeg fornam, at nu Var min Tid
kommen, stont jeg stet ikke künde tcenke, hvad jeg
S
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cgenligt skulde; imidlertid rejste jeg ikkc til Amerika,
men blev hjcmme.
Jeg blev da Huslccrer hos Prccsten i Sonder
felding og skulde undcrvise Hans Son.
Der fik
jeg fat paa Grundtvigs Vcrdcnshistoric itreDclc,
og det var mcerkvcrrdrgt, hvilket Jndtryk det gjorde
paa mia at se, at Gud saalcdcs planmcessigt genncm Tiderne forte Menneskcflcrgten fra den ene
Sandheds Erkcndelsc til den anden, og den sikre
Forvisning flog mig, der saa oste udtalcs i dennc
Bog, at Menneflefloegten flal ende med en Triumf
over Dod, Marke, Kedsommelighed, Trcrthcd, Tomhed og Öde. Det var nogct ganflc nyt for mig,
men jaa snart jeg havde lcest det, flog det mig
straks, at saalcdcs er det. og ikkc anderledcs, og
saa syntcs ^cg, at det var noget, Folk skulde have
at vidc. Der var allcrcde den Gang en Hel Del
opvakte Folk, og man havde ogjaa den Gang bcgyndt at M v e noget danfle. „Danflc Sam funds"
Sange blev sungne over hclc Landet, men naturligvis ikkc af alle Menncfler.
Der var kommen
eu Hel Del Liv og Bcgejstring fra 1848, som efterlod sig cn Del Spor, og da gik det egcntligt forst
op for mig, hvorledcs Aanden virkcr i det störe.
Tidligerc havde jeg kun vidst, hvorledcs Aanden
virkcdc gcnncm Ordct, dcls paa mig og dcls fra
mig til min Ncrste, i det enkcltc, men den Gang
fornam jeg, at alle Folk var blevne bcaandcde, oa
da var det eaenligt, at jeg forst gjordc Bckendtskav
med den danfle Aand.
S a a fik jeg ogsaa et tydcligere Begreb om, hvad det var, jeg cgenligt
vilde frembringc, nem ligat Folelsen og Begcjstringen fra 1848 og den Opvcekkelsc, som da fandt
Sted, skulde vedblive og flaas fast. Jeg vilde igenncm S k a l e n ved Ordct virke til, at alle danflc
Folk künde blive varigt begejstrede.
I den Tid, da jeg lcrste Grundtvigs VerdensHistorie, fattcde jeg den Plan, at jeg vilde vccre
Folkcoplyser gennem Skalen ; jeg syntes, at det ikkc
künde forflaa at rejse omkring og holde en Tale
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hist og en anden her, jeg syntes at dct maattci
samles til en Hclhed, ti eüers var jeg bange, at
Jndtrykket skulde forsvinde. Jeg var den Gang
ikke Taler, hvad jeg Heller ikke nu er, men jeg
havde provet, navnlig i Sonderjylland. atBegejstringen künde vcrkkes hos Folk, naar de lcrste Jngcmanns historistc Romancr.
Det forckom mig
rmiolertid, at Folk ogsaa skulde lcese Grundtvigs
Verdcnshistorie, og dct syntes jeg, at de ikke künde
komme til, udcn at de stk den i Skalen; men jeg
havde set Nodding Hojstole, som man sagde havde
kostet 48,000 Rd. og jeg havde ikke mere end 500
Rd., som jeg havde fortjcrnt i Smyrna ved at
vcrre Bogbinder. Men der var langt til 48,000
Rd. Ganste vist behovedc jeg ikke at have en saa
storartet Skolc, men jeg syntes, der skulde lidt til,
jeg skulde dog have et Hus, der künde rumme i
det mindstc 14— 15 Mennester, og saa kaabedejcg,
at de opvakte Folk, som jeg kcndte, skulde vcrre saa
stikkelige at sende mig dereS Born til en Prove,
for at vi künde komme i Gang og saa bekendtgjort
for Folk, hvad det var vi egenligt vilde udrettc,
nemlrg at saa vakt baade den kristneAand og den
danste Aand, og saa Folk til at tro paa Guds
Kcrrlighed og Danmarks Lykkc.
D a jeg nu altsaa ikke havde tilstrcckkelige M id 
ier til at begynde min Virksomhed, strev jeg til
Birkedal i Ryslinge, om jeg ikke maatte kommetil
Ham i et Aar og vcrre Huslccrer, og tage 3— 4
Bondcrkarle i Husct, for at prove om det var
muligt at bcaande dem, ti hvis det ikke var muligt,
saa künde dct jo ikke hjcrlpe noget.
Hvorfor det
netop skulde vcrre i Fyn, det vidste jeg ikke den
Gang, jeg tror dct styldcs Poul Rasmusfen i
Sanderum, men nu ser jeg at det var bcdst at
begynde med Fynboerne, fordi de er nemmest at
komme af Sted med. Det er en mccrkvcordig indrr
Forbindclsc, som Aandcn danner meÄcm de Men
nester, der er dens Rcdstaber, og som den holder
af; Aandcn forstaar at lede all, indtil det ster,
e*
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som den vil. V i ved i Gründen ikke af, hvor dct
er, vi skal hen, men vi kommer dog den Vej, som
Gud vil. Jeg fik da 2 Jyder og 2 Fynboer at
begynde med, og det lykkedes cfter mit Skon ganste
aodt, i alt Fald saa godt. at jeg syntes, vi künde
fortscettc. Der Var paa samme Tid et Hus lcdigt
iRyslinge paa4Tdr. Land med cn gammcl, ussel
Bygning. som siet ikke var brugelig, og det skulde
kokte 1400 Rd., jeg syntes at jeg vildc give 1000
Rd. derfor, men da M ikke künde faa det fvr den
Pris, lod jeg det drwc over. Jeg tcrnktc, det bliver ikke til noaet med Skolen, dct er altfor bcsvcerligt, du kan blive hos Birkcdal et Aar, og se hvorledes dn kommer hjem, men saa kom der et skrapt
Bud efter mig, at nu stuldejcg til at faa begyndt.
D er havde ncmlig vceret en Del saakaldte
Grundtvigianere samlede i Kobenhavn, fvr at raadflaa om, hvad der skulde gores for at faa vplyst
den danske Bondestand, saa at den künde benytte
den borgerlige Frihed, der var bleven givet, og
Aanden havde vel den Gang ogsaa sine Fingre
med i Spillet, ti da man var bleven cnige om, at
der skulde gores noget, og der blev spurgt, hvilken
M an d de vel skulde tage til at ndfore denne Birksomhcd, svarede Ludvig Kristja Müller: jeg ved
mgen anden cnd Kold, og de fandt alle, at det
ogsaa var den rette Mand. Det var hojst nnrrkvoerdigt, ti jeg var ikke mcget skikket dertil den
Gang, nu er jeg meget bcdrc skikket dertil, skont
jeg ikke er ncer fuldkommen cndnu. De strev mig
saa til, at jeg skulde komme over til dem og raadslaa med dem om, hvad der künde gores for Folkcoplysningen; de mente, at jeg künde rejse omkring
i Jylland og virke paa de unge Skolelcrrere der,
for at der künde blive indfort en bedre Undervisning. men jeg svarede, at jeg vidstc allerede, hvad
jeg vilde göre, jey vilde oprette en saakaldet hojere
Bondcskole, hvortil de svarede mig, at i saa Fald
künde jeg göre Negning paa dcrcs Understottelse.
Det var en mcrrkvcordig D ag for mig, da jeg fik

denne Skrivclse.
Jmidlertid gik der over et Aar
hen, hvori jeg ingen Understottelsc havde nodig, ti
jcg stulde forst göre nunc Forbcredclscr; jeg skulde
voere hos Birkedal et Aar, for at provc, hvor vidt
de fire Clever, jeg havde, künde blive beaandedc,
og om jeg i det hele taget künde bcaandc Ungdommen i den Alder, i hvilken jeg nu toenkte paa at
undcrvise dem.
D a dctte A ar var hengaaet, Var
jeg blevcn svag i Troen; det er nnderligt nok, det
er jcg al Tid blevet, lige kort forend jcg skulde til
at bcgyndc en Virksomhed, og det bliver jeg ogsaa.
naar jeg skal op og tale. Jcg bad vor Hcrre, at
Han dog ikkc vilde forc inig ind i noget, som jeg
muliat ikke künde fore iaennem. men saa kvm der
et bestcmt Bnd, at nu euer aldrig sinlde det vcrre.
Jcg künde ikke faa S in d til at slge ja til, at det
aldrig skulde ske, og altsaa maattc jeg sigc: saa
skal det voere nu.
Det Hus, jeg for omtalte, var imidlertid blevet
folgt, og attcr blevet lcdigt. Jeg gik op til M o n 
den, som havde det at sa?lge, og spurgte om Han
vilde vcnte i 8Dagc, medens jeg rejstc til Kobcnhavn, ti jcg turdc ikkc kobc det, forend ieg havde
faaet at vidc, om jeg künde saa nogen Understottelfe derovre. og Han lovedc mig da at vente 8
Dage.
Derpaa marsjeredc jeg den noeste D ags
Morgen af Sted til Kobcnhavn, og gik hele Bejen.
D a jeg kom til Byen. gik jcg op til Algreen, som
den Gang var paa Regentsen. jcg boede hos Ham,
og laa om Natten paa Hans Sofa. Det var imidlcrtid kun cn daarlig Trost, jcg fik af Ham, ti Han
svarede mig: „hvor vil du hcn, Grundtvigianerne
er ikke den S la g s Folk, der hnsker i Aar. hvad c>e
besluttede i Fjor, de har ganske andre Jdeer nn,
og det bliver vist ikke til noget, men jeg skal folge
med dig til Grundtviq!" D a vi kom op til Ham,
stod Han og rog sin Pibc, og lagde sin Arm paa
Kakkclovnen.
„Det er Kold fra F y n ", sagdc A lgrccn. „Aa", saade Grundtvig, „er det det!" og
vi ragedc da straks uklar.
Jeg vilde have niiite
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Fyre i Skole, naar de var nhlig konfirmeredc, i
enAlder af14,15,16 Aar, men Grundtvig sagde:
„Det duer ikke, for de blivcr 16 Aar".
Jeg kan
godt huste, at jeg sagde: „Grundtvig kan ikke vide,
hvorlcdes Banderne er derhjemme, ti naar de er
18 Aar, har de allercde begyndt at lege Kcrrestc,
rhge Tobak, göre Pibe- og Urhandeler, og saa kan
vi ikke faa dem beaandede." „Jo", sagde Grundt
vig, det kan vi nok." „Nej", sagde jeg, „som jeg
har opfattet Forholdet, er min Mening den cneste
rigtige."
Jeg har al Tid vcrret vis i min Sag,
ogsaa naar jeg toa fest. Jmidlcrtid sorgede vor
Herre for, at vi fik Folk baadc ovcr og under 16
Aar at undervisc, og jeg gjorde da straks dcnErfaring, at dem der var 18 Aar og dcrovcr, künde
vi udrette noget med, medens vi intet künde udrette
noget med dem, der var under 18 Aar. Striden
mellem Grundtvig og mig blcv dog bilagt, men
paa den Maadc, at Grundtvig gav efter, og ellcrs
var der Heller ikke blevet noget af det hclc, ti jeg
havde ikke givet efter. Derpaa rykkcde jeg frem
med mit AErendc, ncmlig at jeg nu stulde have
den Understottelsc, der var lovet mig. „Ja", sagde
Algreen, „hvad stak vi göre derved, hvordan stak
det gaa, ti Grundtvig ved selv, at der ingenTing
er i Kassen". „Jo", sagde Grundtvig, „det kommer nok". Derpaa spurgte Han mig, hvor mcgcn
Understottelsc jeg da mente, at jeg stulde have.
„Jeg har selv 500 Rd.", sagde jeg, „naar jeg faar
600 Rd. til — men det stal vcrre til Gave, ti jeg
tor ikke love at betalc dem tilbage — saa har jeg
1100 Rd., og dcrmed stal jeg komme ud af det."
„Ja", svarede Grundtvig, „600 Rd. og 500 Rd.
er 1100 Rd., men hvad vil De kunnc göre med
dem?"
„Ja, naar det ikke kan gores med lidt",
svarede jeg, „saa kan det Heller ikke gores med
meget, men det kan ikke gores med stet intet."
Derpaa sagde Grundtvig til mig: „Gaa hjem og
soet en Bcgoering op til stikkelige Folk, hvori De
oeder dem om at understotte Dem i dctte Forcta-
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gende, og bring den op til mia, saa stal jeg understrive den forst, og saa stal vi se, hvad mit
Navn kan batte!" Jeg kan huste dct, som om det
var stet i Gaar. D a vl kom udcnfor, greb Alarccn
mig i Frakken og sagdc: „Du er cn LyktensAndling. nu er diu S a g vundcn, naar Grundtvig tager sia saaledcs af den, saa er den sikkcr". De
600 Rd. blcv ogsaa samlcdc, Grundtvig gav sclv
50 Rd.. Fru Toste 100 Rd. og vor gode Ben,
gamle Goricke, 60 Rd.
Dcrpaa bcgyndte jeg min Hojstolc ude paa
Rl)slinge Mark, men jca havde nnidlertid kun bcstcmt Loste paa en enestc Elev, dct var Kristcn
Larsens So n i Dalby, det var sikkcrt. at Han kom
den Iste November, og endnu de allersidste Dagc i
Oktober vidstc jeg ikke sikkcrt, at der kom andre
end Ham. Bel havde jeg faact Loste om adskillige
Clever, men Folk mente, at dct var nogct scrrt
nogct, og at det jo var bekostcligt, stont jeg kun
forlangtc 6 Rd. om Maancden for Kost, Logis
og Undervisning, og lovcdc Folk at göre Undervcerker for deres Born, de stulde blivc saa livligc,
saa vakre og driftige, at de aldrig havde sct Mage
dertil, men doa syntcs de, at dct var en grov Ho
ben Pcngc.
Folk spurgte, hvad deres Born saa
künde blwc til, naar de havde vceret paa Skalen,
om de saa künde blivc til Dcgnc, ellcr om de
künde blive fri for Köngens Tjcrnestc. dctte var
nemlig for Tilfcrldct, naar man gav sig i Landhusholdningssclstabets Tjcrncste, og saa trocde
man ogsaa, at en saadan Bcgunstigelsc var bleven
mig tildel. Der var imidlertid, mcerkeligt nok, for
manae, mange Aar tilbage paa de forstelligc Steder sorget for, at saa dct forste Scrt i Skolcn.
Der var en Sostcr til Povl RasmuSsen i Sanderum, der var dod for flcre Aar siden, og hun var
bleven vakt lige i de sidste Dage, hun levede. Paa
sin Dodsseng sagde hun til sin Mand: „havde jeg
vidst dct, jca nu ved, saa stulde mit Liv vcrrct
anvendt ganste anderledes end det er, men Pas
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dog paa voreBorn, at de faar deresLiv anvcndt,
du ved nok i hvilken Netning jeg mcner". „Ja",
sagde Han, „det stal jeg nok", men Han vidste ikkc
rigtig Besked omNetninaen. Jmidlertid vilde Han
dog holde sit Loste og sendte sin So n i Skolcn,
og nctop fordi Han ingcn Besked vidste, netop derfor gjorde Han Skolen mest Tj^'neste ved at sende
sin So n dcrhen, ti Mauden var ingcn Scerliilg,
Han var som Folk i Almindclighed, og naar Han
künde sende sin So n i Skolen, saa künde flere andre
göre det. Over alt fandt jeg. at vor Herre havde
vcerct der og ryddct Pladsen og gjort Forbcredclser, men det er jo al Tid svcert at bestcmmc sig,
naar man skal göre noget godt. Det erforunderligt nok, naar man stal göre Narrestreger, saa
kan man let göre det, men skal man göre noget
godt, saa er mail saa forsigtia.
Jmidlertid bestemtc Folk sig dog. og den Istc
November kom de med 15 Clever körende med dcres Stadsheste og Vogne, og saa saa glade og
lykkclige ud. De var glade. fordi de havde overvundet det. og var komnc af Sted, og ;ea Var saa
glad, jeg har vist aldrig i mit Liv veeret saa glad,
stont icg har voeret megct, megct glad.
S a a begyndte vi med Jngcmanns Romaner, ti
vi skuldc begynde der, hvor vi sidst slap; det vi
havde crfaret, det vidste vi, og det vi endnu ikke
kcndte, künde vi ikke begynde med. Af Grundtvigs
Berdenöhistorie oplcrste jeg noglc cnkelte Stykker
hist og her. og sogtc at paapege lidt af Samincnhcrngen mcllein Oldtiden, Middclaldcrcn og Nutiden, men Elcvcrne syntes ikkc at kunne satte det,
hvilket dcrimod var Tilfceldet med Jngcmanns hi«
storiske Nomancr.
Maalet blcv imidlcrtid naact,
og der er endnu ingen af dem, der har tabt den
Bcaandelsc, som de stk den Gang, men den er kcndclia endnu alle Vegne, enten hvor der stal vcrlgcs
til Nigsdagen, ellcr foretages noget, som skal sigte
til at gore Danmark til det störe som det tidligerc
var, og de har mange Gange styrket dem, som har
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verret Haardt betrccngte i Kaufen i saadanncRetninger. Naar man spurgte mig oin, hvilken Metode jcg brugte, saalcdes som Provsten ajorde, da
Han l sin Tid sknlde undersogc den, saa sagde jcg.
at vi havde cgenlig ingen Mctode, og da der blev
spurgt mig om Planen, saa svaredc jcg: „vi har
mgenPlan". „Men hvad vil J da medenSkolc?"
sagde Monrad.
„Da jcg Var 18 Aar", svaredc
leg, „leerte jeg at elfte Gud og min Nceste, og det
Var jeg saa glad ved, at jcg den Gang befluttedc
at anvcnde min Tid og mine Krceftcr til at hjcrlpe
min Nceste tilrettc mcd det sammc, og det er cgenligt det, Skvlen vil leere Folk, at elfte Gud, sin
Nceste og sit Ftedrencland. „Aa ja", sagde Mott
rad, „det er jo et meget heedcrligt Formaal"."
Kold ftulde altsaa nn til at tage sin Livsgerning vp. en Gerning, som allercde har baaret rige
Fruatcr oder hcle Norden. Net ejendommeligt er
det her at lcegge Mccrke til. at ikke alcne havde
Kold gennemgaaet cn meget veesenlig Forberedelsc
til dennc Gerning nedc imcllcm et saa fremmed
Folkcflag, som Tvrkcrne, men Hans Skvlc blev ogsaa for cn veesenlig Del kobt for tyrkifte Pcngc,
idct de 1000 Z?, Han havde tjamt i Smyrna, vcstod af tyrkifte Guldmonter, Pjastre, som Han indsyet
i Vesten bragte hjem mcd ftg og som nu sknlde
undcrgaa den meget moerkcligc Forandring — at
omsccttes i en danfl Folkchoisiole.
D a det kun er med meget saa Ord, at Kold i
sit Foredrag omtalcr sin forste Skolc der i Rnslinge, flal jeg her mcddelc cn mcre udforlig Skildring af samme, som, skrevet af Lars Frederiksen,
har vcrret optagct i „Danft Folkcblad".
„Det Var 4 Bondcrkarle, som, cftcr Kolds Onske,
Var i hans Skole i Nyslinge Prcrstegaard, cn lille
Stue i den ostlige Floj af denne, og som Han nn
vllde forsogc at ovc sm Jndflydelse paa, og da
Forfattcren af ncrrvcrrendc Afhandling Var den
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enc af de 4, kan Han jo fortcellc nvgct om Kolds
Virksomhed her. Dettc er nu ikke saa ganste let,
fordi, at naar det er fortalt, saa vil man ganste
sikkcrt trcrkkc PaaSkuldrene vg siae: aa, ikkeandet
end det, det var jo ikke nogct.
M an kan nemlig
kun faa et rigtigt Begreb om Hans Virksomhed
ved at have kendt Hans Person og have Hort Ham
fore Oroct. Den slaacndc Kraft, der var i Kolds
Ord og Bctragtningcr, ladcr sig ikke afbilde paa
Papiret. Selo om man Ord til andet künde gengioe, hvad Kold ved forskellige Lcjlighcdcr har sagt,
— det Seerprceg, hvormed Han bctonede sit Ord.
den lyncnde Kraft, der var i det, kommer til at
mangle.
En nedskrcven Fremstilling af Kolds
Virksomhed vil derfor kun vcrrc svag og mat, cn
Skygge af Virkelighcden. Dette gcelder naturligvis
ikke alcnc ovcrfor Kold, men i det hcle taget over
for Personlighedcn og det mundtllge Ord; men
som et Forord bringes det i Erindrma her. O g
nu noget om Kolds Undcrvisning og Frcmgangsmaade.
Dagens Gernina med sine Clever bcgyndte
Kold al Tid med Äfsyngclsen af en Salme, almindeligt den: „Gud Hclligaand i Tro os lcrr", saa
fortaltc Han Bibelhistoric som Hovedfag.
Ester
Fortcellingcn anstillede Han Betragtninger over den;
disse var oste meact ejendommclige; jcg stal meddelc en Provc af dem.
D a Han havde fortalt
Skabclseshistoricn, ytrede Kold, at Jordcn sidcn
dens Skabelse sikkcrt havde undergaact mange Forandringer. Betragtningcn forte mndlertid ikke til
noget Resultat om, hvorledes disse Forandringer
var, men i denne Anlcdning kom Han til at omtale
de ildsprudendc Bjcergc samt Drypstcnsbicrrgct i
Ostrig, hvilket Han selv havde taget i Ojesyn paa
sin Hjemrejse fra Smyrna, og Han gav en meget
smuk og anstuelig Fremstilling af dette Bjcrra,
navnlig af Drypstcnen. — D a Kold havde fortalt
Historien om Syndefaldct, spurgtc Han sine Clever:
„Kan I nu sige mig, hvorfor Gud satte Adam og
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Eva paa denne Provc?" Men Elcvernetav. D a
sagdc Han: „Ja. saa stal jcg sigc Eder det: det
var fordi G ud vilde elfleS i Frihed!" For at
tydcliggorc dette, tilfojedc Han: „Vi kan Icrnke os
to Mcnncsker. som var alenc paa cn L) i Havct.
de maatte clste hinandcn som en Folge af den
Grunddrift, der er i Mcnncskets Natur til at clste,
men hvis der kom et trcdje Mcnncstc til Pen. da
vilde det vise sig, om Kcrrlighcden var fand, saaledcs ogsaa med Adam og Eva iParadiset." Disse
Bctragtninger udovcdc i Virkelighcdcn en vcrkkcndc
Jndflydelse paa Elcvcrnc ved den ejcndommelige
Maadc, hvorpaa de blev fremsatte. Men det var
ogsaa Kolds Opgavc at ,va?kkc" og „oplive", og
det formaaede Han, saa Hans Opgave og Hans
Bcgavclse smcrltcde harmonist sammen; hvor vidt
Han derimod formaaede at ordne og lcde Vockkclsen
md i et Spor, som mcdforte cn pcrsonlig Udvikling
sor vcdkommendc, er et andct Sporgsmaal, som
ikke Hörer lnd under denne Bctragtning.
Nccst efter Bibclhistoricn indtog Danmarkshistorien Hovedpladsen i Kolds Undervisning. Denne
fortalte Han megct omstcrndcligt, saa at Han ikke
naaede at gennemgaa stört mere end Sagnhistoricn
helc Vintcrcn. Vcd Sidcn af Fortcrllingen brugtc
Han C. I . Brandts „Nim og Sange til Fcrdrclandcts Historie".
Dcrncrst forelccstc Kvld af
danske Digtere: af Jngcmann „Baldemar Sejr" og
„De sorte Riddcre". af sShlenschloeger „Nordens
Guder", „Hakon Jarl" og „Palnatokc" m. fl.
Men foruden den Jndflydelse, Kold havde paa
sine 4 Clever i Skolcn, udovcdc Han ogsaa en
saadan ved sine Samtaler med dem udcn for denvc.
Navnlig havde Han et skarpt Oje for at faa
alle Kanter hos dem, ydrc som indre, afsiebet.
Midlct, hvorved Han sogte at naa dcttc Maal, var
oste cn bidende Jroni. Det var paa den Tid almindcligt blandt Bonder og er vcl tildels endnu,
at naar nian ncrvner noaen tillige med sig selv,
ncrvner man sig selv forst. Dcttc havde Kold sin
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Opmcrrksomhcd henvcndt paa at faa sine Clever
vcrnnet af med. D a saaledes to af dissc en Dag
havde vcrret udc at gaa cn Tur med hinandcn.
kam den ene af dem hen til Kold og sagde: „Jcg
vg Han har vcrret . . . ."
„Du og Han", sagde
Kold. „Ja", sagde Eleven. „Du og han", gentog
Kold med mereEftcrtrykpaa „du". „Ja", svarede
Eleven, som bcgyndte at rodme over det underlige
i dctte Kolds gentagne Sporgsmaal. som Han ikke
künde satte. „Du og Han har virkclig" osv., gcntog Kold igcn, og saaledes blcv Han vcd paa dcnne
irvniske Maade, indtil Eleven opdagedc. kvori det
stak. Jcg skal meddclc et andet Track as sammc
Natur.
Vcd et Aftenselskab i cn Gaard i Ryslinge, hvor et P a r af Kolds Clever boedc, sik Kold
fat paa en Sisrcbog, som tilhorte en af disse, den
havde Han ikke sct for. Slutningen paa saa godt
som hvert Blad i Bogen Var Elevens Navn. Kold
sad lcrnge og laa hcrpaa, men tilsidst bcgyndte Han
at lcrseNavnet, kun Navnct, hojt. Derpaa vendte
Han Blad og attcr Blad og vedblev at lccsc Navnet hojt; tilsidst siger Han til Eleven, som ejede
Bogen: „Det maa da vcrrc cn Mand, du holder
grumme meget af, siden du saa tidt har strevct
Hans Navn!"
Alles Opmcrrksomhcd blcv naturligvis henvcndt paa dctte Optrin, og mcdens alle
andre lo dcrovcr, rodmcde og blcgncde Eleven.
Saaledes var Kolds Frcmgangsmaadc, naar Han
vildc bclcrrc sine Clever vm noget upasscndc.
Dctte var nu noglc faa Trcek af Forsoget med
de 4 Clever, og da Kold var vel tilfrcds med Udfaldet af dette, vildc Han nu oprctte cn selvstcrndig
Folkchojskolc. Han kobtc da et H us med en Jordlod af 4 Tdr. Land.
Bygningcrnc laa inde i
Ryslinge By, Jordcn et Stykke Vcj bortc. Kold
vildc nu brcrkke det gamle Hus ned oa sirlgc Bygaepladsen, men ikke Bygningsmatcrialernc, inde i
Bycn, og derpaa opfore cn ny Bygning til en
Folkchojskolc ude paa Jordcn. Saaledes var P la 
nen, og saaledes blev den udfsrt. I den Tid, da
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det gamle ^ u s blev brocktet ned, Var Kold selv
stadlgt til Mede der paaPladscn for at paase, at
ikke den mindste Smule af de gamle Byguingsmatcrialcr, som künde bruaes, gik tabt. Med stör
Omhyggclighed gik Han selv og trak hvcrt et gam
melt S o m ud mcd enKnibtang, og var det krogct,
blev det rettet og dcreftcr lagt til Side for sidcn
at brugcs. De gamle Mursten i Huset, som tun
var af raat Ler, rensede Han ogsaa selv megct omhyggeligt af og stablede dem derpaa fammen, saa
de atter künde bruges til den ny Bygning.
Ja,
det var cn sjcelden Jhoerdighed, hvormed Kold arbejdede, og man behovede tun at se Ham i Virksomhed for at overbcvise sig om, at Han stadigt
Hustede paa den kun 1100 Nd. störe Sum , Han
havde til at opfere cn Folkehojskolcbhgniug for.
Ved November 1851 stvd imidlcrtid dcnne
mccrkclige Skolebygning focrdig. hvor voksne Men
nester stulde sidde paa Skolebcenken. Det var cn
rummelia og vel mdrettet Lejlighed med cn stör
lys Skolestue. Skolebygningcn var altsaa focrdig,
men nu Elcverne; ja, det bcgyndtc kun smaat.
Det var jo noget den Gang aldelcs ukcndt og uhort,
og har Folkchojstolen i vorc Dage faact mere Bind
i Sejlcnc, maa det ikke ovcrses eller glcmmes, at
Kold var den forste, der bcghndte at ncdbrl)dc
Skraukerne og rydde Pladsen for dem.
Som Medhjoclper vcd^sin Skole fik nu Kold
A. Kr. P o u ls e n D a l. der var hos Ham i 12 Aar.
indtil Han oprettede sin Folkchojstole i Galtrup
paa Mors. Ved Siden af Skalen for de voksne.
oprettede Kold cn „Friskole" for Born, og ligesom
det kan siges, at den blev Stammodercn for Fristolcrne i Danmark, saaledcs kau det paa eu Maadc
siges, at Hans Hojskolc ovede den samme Jnvflgdelsc paa Folkchojstolerncs Udvikling.
Nodding
Hojstole var vel allerede oprettet 1844, men den
var vidt forstellig fra Kolds, og Nodding Skole
kom ikke til at ove nogen Jndflydclse paa Hojskolens Udvikling hos os, det gjorde dcrimod Kolds
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Skole. I den Beretning, som L. Schröder har
udgivet om den udvidede Hojskole i Astov, omtalcr
Han udforligt ForskeÜen meUem Rodding Hojskole
og Kolds Skole; men Han fortocller tillige, at dct
gjorde et stcrrkt Jndtryk paa Ham og Nutzhorn, da
de besagte Kolds Hojskole, eftcr at Han havde flyttct
den til Dalby paa Hmdsholmcn, og der horte og
saa Ham ovc sin Gcrning.
Og da de ncrvnte to
Mocnd oprettedc Folkchojstolen i Astov. sigcr Schrö
der hcrom: „ I de to straataktc Huse, som stulde
rumme den ny Skole, passede dct megct bcdrc, om
vi havde Mod til at begyndc saa megct i dct
koldske Spor, som vi künde eftcr vor Ejcndommclighed". O g som det gik i Astov. saalcdes er dct
ogsaa gaaet med vore andre Folkehojstolcr, oc har
vptagct megct som cn Arv eftcr Kold."
D a det ikkc er uden Bctydnina at vidc ncrrmcrc
Bested om Venne Del af Kolds Liv, da Han begyndte sin Gcrning som Hojstolelcerer, stal jcg
endnu her meddelc, hvad cn andcn af Hans Clever
for flere A a r tilbagc fortalte hcrom i „Folkebladet
F y lla ":
„ I Forsommercn 1851 kom cn D ag cn Mand,
klcedt som cn jcevn Haandvcrrker, ind i vor Stuc,
Han hilscde, nccvnede mit Navn og spurgtc, om dct
var mig. D a jeg havde svarct Ja, sagdc Han:
„ Sa a er jeg truffet det rette Stcd!" Jcg bod ham
cn Sto l og spurgtc, hvcm der gcestcde os.
„Jcg
heddcr Kold og er fra Ryslingc!" sagdc Han.
M in Kone og jeg bod Ham Velkommen og
fojcde til: „Naa, dct er Kold, der acrster os!"
Samtalcn blev imidlcrtid snart livlig; Han spurgtc
eftcr vore Born, og da vi svaredc, at vi havde
ingen, saade Han: „ S a a stal I slaas ihjcrl, for
saa er I ligesom Vandbicrnc, der gor ingen Nytte
r Samfundct." V i holdt paa vor'R e t til at levc
og mente, vi künde vccrc Samfundct til Nytte paa
andcn Vis. Han talede da om Skolen, Han byggedc i Rhslinge og sagde, at Hans Wrende til
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Folk var, at lade dem vide, hvad Han saalcdes
tog sig for, og nu künde, hvem der onstcde at
stotte dettc Vcerk, faa Lcjlighcd til dct, ved at yde
Pcngchjcrlp til faltige Karle, som havdcLysttil at
komme paa Skalen.
Han talede nu om, hvordan Han tog det i Sko.
len, at Han hvcrrkcn brugte „Lckticr" cller Ovcrhoring; men at alt blev givet ved mundtlig Fortcrlling. Det ajordc det Jndtrhk paa os, at naar
det fri Ord gik igenncm Oret til Hjcrrtct, lukkcdc
Munden sig nok op i rette Tid, vgjeg sagde: „Det
er godt, Dcres Skole gaar nok, Kold!"
„De er
lykkclig", sagde Han, „at De tror det, for faa har
De Glcrde deraf straks; jcg har nylig voeret hos
cn Landstingsmand; Han mente, at Formaalct var
godt. men dct gik ikke, og dcrfor har Han Heller
mgcn Glcrde af det."
Fra den Dag af gcrstede Han os ofte paa sine
Nejser. den Sommer 2— 3 Gange maanedligt, skont
vi boede 5 M i l fra Ryslinge, i Kcrrteinindc-Egncn.
En Gang fulgtes vi ad til flcrc af mine Vcnncr,
og Han yavde da gcrrne nogct at sigc om Folkene,
naar vi kom udenfor, og da vi mest talede mcd
Mcrndcne, gik det ogsaa fclvfolgeligt isoer ud over
dem. Om cn sagde Han, at Han var nogct sovnig,
om en anden, at Han var cn Hjcertcmand, om en
tredje, at Han var cn Forstandsmand og saafrcmdeles. Ester Host gcestede jeg Ham paa Stolen,
der den Gang var under Bygn in g; Han opvartede
med Smorrcvrod og sagde ved Bordet, at Han
onskede sig Hus og Husholdning, og da Han forste
Gang i dette Hus foldede sinc Hcrndcr ved Bordet
og bad: „Vclsign vort Hus, velsign vort Bord"
osv., da lovede Borherre at vcrre med Ham og velsigne Hans Vcrrk, at Han ikke skulde savne Brod i
Huset, og det holdt Han fast ved.
F r a forste S k o le a a r . Skolestuen og Kokkenet var godt udstyrct, det ovrige meget tarveligt.
I Hans enestc Vcrrelsc var Hans Hovlcbcrnk cller
Skruebcenk, som Han brugte til sit Bogbinderi, og
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cn lille Bank. Dct var hcle Bvskabet. Kom der
fremmede, maatte de ind i Skalen.
Foru>>en 4
Prcrstedrcnge (Kvnfirmantcr) Var vi 9 Lcrrcsvende
paa Skalen, altsaa 13 i alt. Hver Margen sang
vi forst cn Salme paa Skalen og saa fortalte
Kold Bibelhistarie for Prcrstcdrengcne, cfter at Han
forst havdc friskct op, hvad Han havde talt mcd os
am forrige Dag, vg imidlertid uudcrviste Povlsen
as i de almindelige Skolcfag, som Kold ikke tag
sig megct af.
Hcn paa Eftcrmiddagen lcrste Han
for os, dels am Nordens Guder af Ohlenschlcegcr
og Grundtviy og dels af Jngemanns Vcrrker.
I Forstmngen lob det rnndt i mit Hovcd:
Hvad er det dog, Han lcrscr om Odin, Tor, Freja
og Balder, er det virkeligeFolk, eller hvad erde?
Men da det efterhaanden klaredes for mig, hvor
dpbt vore gamle Fccdre havdc folt, hvor klart de
havdc tcrnkt og hvilket Liv. de havdc lcvet, da blcv
jeg hjcertelig glad, og jcg spurgtc Kold. hvorfra
vore Fcrdre havde faaet et saadant Sh n paa det
aandclige Liv; ti der havde jo ikke vcerct Profctcr
hos dem. Kold svarcde: „Vore Fcedre Var af cn
cedcl Slcegt, som lcrnge har gccmt M i n d c t af —
med Llvn gselen cfter Paradislivet, og saa lcrnge
dissc var stcrrkc i dem, künde dcreS aandclige.
kräftige Liv have Fremgang i dem; men cfter som
dettc Minde vg Haab Labte sig, mindskcde det ogsaa med Livskraftcn, og da de ikke lcrngcr paa den
V is künde holde Livet. saa sendtc Vorherrc dem
Kristcndommcn vcd Ansgar." — Om Aftcnen for
talte Han Danmarks Historie, og det var isccr vore
F crd rcs L iv s k r a ft , der modle os i Hans Tale
om dem."
Den Uviljc, Kold ncercde over for Udenadslcrsning i den rent barnlige Alder, ncrrcde Han ikke
over for Udenadslcrsning r 14— 16 Aars Aldcren,
naar dct var et Stof, som egnede sig til at lcrrcs
udenad.
Eleverne, som var i den ncevntc Alder,
satte Han saaledes til at lccre udenad C I . Brandts
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„Rim og Sange af Foedrelandets Historie".
En
afElcverne, som sknlde la?re udenad det lange Rim
om Amlcth, som i ncevntc Boa er taget af „den
gamlc danske Nimkronike", holdt ikke as at leere
det udenad. Eleven havde jo Hort Kold tale om,
at Udcnadsleesning Var fordcervclig, Han leerte derfor ikke Digtet, det Var jo noget besveerligt at leere
det. D a nu Eleven kom i Skalen vg sknlde lcese
Digtet op, siger Han: „Jeg har ikke leert det!"
Kold spurgte nu, hvorfor Han ikke künde Digtet.
„Fordi", sagde Eleven, „det er ingen Nyttc til at
leere udenad!" — „Der skal vi bare se til D o venpc'er", afbrod Kold Ham, idet Han laante Ham
et P a r hvasse Ojne.
Omtrent vcd denne Tid er det, at Morten
Eskesen forste Gang troeffer sammen mcd Kold.
Kort Tid forinden havde de, uden at vide det, beggc
sogt Ansocttelse i det sammc Embedc, ncmlig i
Huldenslcv i Jylland. Kold havde bedt saa mindeligt om at saa det, men desuagtct fik Morten
Eskesen det, skont Han var meget yngre; formodenligt af den Grund, at Kold sknlde andet Steds
hen, ti som Han selv sagde, „man kommer al Tid
der, hvor man skal".
Men nu modtcs de for forste Gang, og om
dctte Mode fortceller Morten Eskesen folgende i sin
Bog „Minder og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv":
„Det var den 5te Juni 1849, at Grundloven
blev undcrfkrevcn af Köngen og Troncns Mcend,
samt under Tordcnbrag udraabt. O g det var om
trent paa samme Tid, at jeg forste Gang rct fik
Kold at se og fik talt mcd Ham.
Jeg var gaact
ud i Prccstegaardens Have, hvor jeg just var i
Fcrrd mcd at luge noglc Urtebede, da et „Goddag
og Gudhjcelv!" vaktc mig op fra min Hvilc, og da
jeg fik at vide, hvcm den hilsende var, sprang jeg
glad op, og Arm i Arm gik vi nu ind over G aar
den for at Hilfe paa Hnscts ovrige Gcester. Prcrstefolkene fra Fclding.
Prcesten, Ehr. Ostergaard,
8
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kendtc jeg, dcls af vor Prcests cerefulde Omtale af
Ham oadels af hvad Han i „Kristeligt Folkeblad"
havdc strevct om Gronlcrndernc og Grönland, hvor
Han, den vestjystc Bondcson, der havdc gaaet bag
Ploven til sit22deAar og derefter gaaet i Prcrstclcere, havdc vceret i 8 Aar.
Hos Nam opholdt
Kold sig og var nu fulgt med hcn til os. „Han
er en rast Karl", sagde vor Prcrst, som selv i sin
Ungdom havde provct sig i, hvad vi nu kalder en
Fristolc, inde i sin Fodcby Kobcnhavn, og jcg stal
love for, at Scminarist-Vigtigheden og SkolemesterStoragtigheden blcv setefter i Sommcne. „Skolclcrrerstanden", sagde Kold, „sinder dct saa dejligt
at vcrre Gejstlighedcns Halc, i Stedct for at den
stulde veere Bondestandcns Hovcd!" Gcrstcrne var
hos os i 3 Dage, og i al min Fritid var det mig
en Glcede at talc med Kold. Han havdc set sig
om i Verden, og det var tydeligt nok, at Han ikkc
havde sovet sig lgcnnem. At Han ikke bar Nag til
mig, fordi jeg havde faaet Embcdct, Han havde
bcdet saa mindeligt om. fremgik af meget. Han
talte nemlig med mig om lonlige Forhold i sit
Liv, som man cllcrs ikke taler med uvedkommcnde
om, oy en Eftermiddag, vi gik sammen til Varde,
konl vl ind paa, hvad der horte til et lykkeligt
ALgtestab og et lykkeligt Husliv. Han talte ogsaa
om, hvad Han havdc oplcvet i Sm yrna; men vi
talte ogsaa om Skolevcrrket, hvorom vi imidlertid
var saa enige, at der ikke frcmkom noget mcerkeligt
dcrved, undtagen da jcg cndclig vilde havc Ham
med op i Hyldenslcv Skole, hvor Han mente, Han
ikke havde noget at göre. D a jeg sagde Ham, at
Borncne nok var vcrrd at fortcrlle for, da de horte
godt eftcr, spurgte Han mig, om jeg ogsaa var vis
paa, at Bornene var lige saa glade vcd at höre,
wm jeg var vcd at fortcrlle, hvllket vakte en Del
Eftcrtanke hoS mig og kaldte mig til Selvprovelse,
som iscer kan gorcs nodig, naar man har med
Vanctilhorcre at göre, som f. Eks. naar Folk gaar
til en vis Kirke, fordi det nu en Gang er deres
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Kirke, eller til en vis Skolc fordl de nu er vant
til i den at sc dcres Skole osv., osv. Jeg sagde
Ham, hvor uklar min Vej og mit M aat mange
Gange laa for mig. medens de til andre Tider laa
for mig i Sommcrdaycns Lys. „Binder Klarheden eüer Uklarheden t Udstrcekning", spurgtc Han,
og da jeg dog mente at mcerkc, Klarheden ogedes,
svarede Han: „Saa vcer kun rolig. jeg er 10 Aar
oeldre end De; i 10 Aar kan der naas meget i
Klarhed".
I Barde laste Han eftcr Snustobak,
indtil Han sandt ind til en Tyskcr, der havdeprovet adftilligt i sine Dage, og mcd Ham fik Kold en
dybere Samtalc. end Han künde komme ind paa de
andre Stcder, hvor Han havde lyst efter Snustobak:
„Hvor er De fra?" — „Jeg er ude fra Heden!"
Var der gcrrne den körte Samtalc."
I Tiden omkring 1850 er dct, at Kold har
gjort Udkastct til den lille Bog: „Om Borncskolcn".
som forst udkom flere Aar efter Hans Dod. Denne
Bog er i flere Henscendcr nieget mcrrkelig, hvorfor
den fortioener at kcndes af saa godt som alle. For
Kolds Benner og alle, der hylder de Grundsoetninger, som Han gjorde gceldende paa Skolcvcrsenets Omraade, indcholder Bogen crgte Perlcr af
varigt Vcerd, som nok er vcerd at eie og trofast
gcemme.
Men selv for dem, som staar udenfor
denne Krcds, er der en saadan Nigdom af klare
Tanker, der viser, hvilket sundt Blik Han har Haft
paa Barnenaturcns Krav, og paa hvad der horte
med til en virkelig god Borncundervisning, at vist
neppe nogen vil fvrtrydc at have stiftet Bckendtskab
med Bogen.
T il en lille Mundsmag af hvad Han forer frem
i ncevnte Bog, skal jeg her anfore, hvad Han skriver om :
„ U n d e rv isn in ge n , afpassct e fte rB o rn e n c s
E v n e r og T r a n g .
For saa vidt som Almueskolcn iscer befkoeftiger
8*

sig med UngdommenS Undervisning fra detsyvende
Aar til Konfirmatjonen, har den vist nok gjort sig
skyldia i den Fejl, at den noesten udclukkcnde
h a r so g t at t il t a l e F o r s t a n d e n vg tun
d e lv is F o le lse n ; m edens F a n ta s ie n , Jndb ild n in g s k r a ft e n , har voeret saa go d t som
re n t fo r b ig a a e t.
Denne Fejl har vlstnok sin
Grund deri, at det danste Folk er et gammelt Folk,
og i Folge de aandelige Naturlove i sin Forstandstid, hvortil kommer, at vore filosofiske sllabocr,
Tysterne, har i denne Hcnseendc Haft en betvdclig
Jndflydelse paa os og cnd mere frcmskyndct ocnnc
Reflektjonsaand, som altsaa fo r saa v id t er
fremmed og unaturlig.
At nu Folket i det hcle er gammelt og ikke
mere i Bcsiddelsc af den glodende Fantast og
varme Folelse, som i dets Ungdom oa Middclalder,
ladcr sta ikke forhindre; men at forsync Born med
araat Skccg i Vugoen ved at paanodc dem Beviscr
for Verdens Jkke-Tilblivclse af sig sclv, og dens
Jkke-Tilvocrclsc fra Evighed af, er vistnok at gaa
for vidt. At den mc^ct brugelige katckctiske Maade
ved Rcligionsundervisningen er fremmed og una
turlig for os, viser tilstrcrkkeligt den Kcndsgcrning,
at meget saa af vore Scminarister drive Künsten
saa vidt, at de kan göre det blot nogcnlundc, me
dens de som Skolclcrrerc som ostest forladc denne
Maade, uden at have noaen anden at scrttc i S ie 
det. At give Beviser for Ting, som dog i Gründen
ikke kan bevises, eller som den, der skal overbeviscs,
ikke kan forstaa Beviset for, men som Barnchjcertct
gennem Fantasien gor sig anskuelig og gcrrnc modtager med barnlig Tro, samt katckctisk at oplosc og
sammenscrtte Bcgrcbcr, hvor ingen eller kun meget
faa Begrcber er til Stede, er cn Fejl, der har
Haft de sorgcligste Folger. At man saaledcs ved
Undervisningsmaadcn har taget saa lidt Hensyn
til Barnets Evner. idet man forncmmclig strcrbte
at udvikle Forstanden, som endnu ikke er kommen
til Modcnhed, i Siedet for at virke igennem Fan^
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tasien, som er til Siede, har vel sin Grund den.
at man bevidst eller ubcvidst lod sig forlcde til at
tro, at det var et Dyr, der ved Opdragelse og
Undervisning skulde blive til Menncskc, i Stedet
for, at man blot skal ledc og udvikle de Evner,
der forefindes. Om nu dctte systematiske og kateketiske Vcrsen maaste kan vcere passende for Tystcre
og andre Folkcslag, skal jcg ikke kunnc afyorc; men
for os Passer det vistnok ikke. Ser vl hcn til.
hvorledcs vore Forsirdre meddelte og annammcdc
den Oplysning, som de fandt gavnlig og gloedclig,
da sinder vi, at det var ad Fortcellinbcns Bes; ti
mcdens vi fra de gamlc Dage ikke cier et eneste
filososisk Bcerk eller nvget andct System, have vi
en Rlgdom af Fortcrllingcr om Fccdrcnes Bedristcr, som ncrppe nogct Folk, undtagen Jodcr og
Grcekcr, kan opvise Mage til; ligc som ogsaa alle
vore Forfcedrcs Bcgreber. baade om det gnddommeligc og det borgerlige Samfnnd, findes indkleedte
i Billeder, stabte af Fantasien og skikkede til at
tiltale den.
Hvorledcs nu vore Born onste at oplyscs, kan
vi st'raks faa at vide, saa snart vi henvender os
til dem, og Svaret lyder: Fortcel os et Eventyr!
B i kendcr endnu fra vor Barndom det sidste Hold
af de mangc frivilligc Leerere og Lccrerinder, der
med kcerlig Omhu for Borncne tog sig af dcres
Undervisning ved at fortcrlle Eventyr og Sagn for
dem, snart af gudcligt Jndhold, snart om Koempcr
og Dvcrrge, og beregnelig er eftcr min Mening
den gavnlige og gla'dclige Jndflydelsc, dcnne stille
Birken har hast; men det fornemmc Sm il og den
bitre Spot har endeligt i vore Dage bragt den til
at ophore.
E r det nu fandt, at en Oplysning skal kendeö
paa de Udsigter, den aabncr, lige som Trcrct paa
dets Frugter, da er den nuvcerendc AlmueoplySning
dermed fcrldet; ti morkcrc Udsigter kan Livet aldrig
saa, end at parteres og lcrggcs paa Stcjle. Naar
Barnct kommer til os, for at vi skal lose Ham Li-
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vets Gaade, og vi da begynder med at sonderlcmme
Stykkc for Stykke den Smule, vi kan indsc, da er
det intet Under, at Han, svm ventede at höre cn
endnu storre og dybcre Gaadc, for deri at finde
sin Gaades Losning, at Han cnten vender os Nyggen eller ganske opgiver at faa Gaadcn lost. M e 
ningen hcraf er altsaa, at vi skal anvende den
katcketiske Metode, hvor den er paa sin Plads: ved
Undervisning i Matematik, Gcometri og den almindelige Negning, som bestaar af besternte Folgcslutningcr; medens Bibelhistoric, Fcedrclandshistorie
og hvad der ellers skal drage Mennestcnc op til
levcnde Medlemmcr af Samfundet, saa vel det
himmelske svm det borgerligc, efter min Mening og
Erfaring sikrest vg lettcst kan bibringes ved Fortcrlling.
Som en Folge heraf bor de gamle Evcntyr og
Fortcrllinger, Legender og Historicr igcn indscrttes
i dereS Rettigheder; det dybe poetiske Sind, som
blev det danske Folk til Del, og som gennemAarlusender genncmtrcrngte vort Folkeliv, maa vcrkkes
og tiltalcs i de smaa, hvis de ikke stal forgaa as
LmSkedc, eller henrives af Materialismens eller
Sanselighedcns rivende Strom.
Vel ncrgtcr jeg
ikke. at mangc af de Evcntyr og Fortcrllingcr, der
senest var i Folkcinunde, ikke svarede til denne Hensigt, idet de spottede over hcllige Ting. og flog en
Streg over alt. hvad der gik over vor indskrcenkedc
Forstand, var af fremmcd Opriudelse og udtalte
ikke det danske Folks Ejendommelighedcr; men det
kom deraf, at Folkcaanden sov, og at en vis Almindclighed, Altomfattclsc og Nivelleringslyst gjorde
sig ga?ldende og paastoo at have Hicmmel i Kristendommen, der skulde have det miserable Hvoerv
at dode alle Folkeaander for at gore Plads for en
vis Jntethcd.
M an kommer ikke langt med det Dyr, man skal
slcebe i Marken, siger Ordsproget, og mon man da
stal komme langt med det Barn, man stal sta'bc i
Skole, ja slcebe igenncm hcle Skoletidcn'? E r Un-
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dcrvisningcn trattende og kedclig, enten fordi den
er en idclig Gcntagelse, som saa oftc er Tilfaldet,
eller fordi den overstigcr Barncts Shnskrcds og
ikke er afpasset eftcr dets Evner, vil i bcggc Tilfalde Frugternc ndcblive. Vel har man gjort sig
mcgcn Umage for at indprante Almucn, at det
n y tt ig e er alT id kedcligt og anstranaendc; men
den dagligc Erfaring vifer, hvor lidct hcldig man
har varct i sine Be'strabclser; ti faa snart Ungdommen er konfirmeret, kaster den som oflest den
kedclig-nyttigc Oplhsning under Banken og sigcr:
GudskeLov, nu cr vi fri for det! med det hemmeligc
T illag: nu forst skal vi leve! medcns dcres Lw
inst ikke barer saa meget tydelige Spor af den saa
surt erhvarvede nyttige Oplhsning, uden dct stulde
varc derved, at de asstyr alt, hvad der giver sig
dettc N a v n .------Lykkes det kun at vakkc Aandcn, hvilkct vil
kunne sie med cn Del, dog langt fra med alle,
enten det saa er i religiös eller i folkelig Hcnseende,
da vil Resten som komme af sig selv, den Hunger
efter Oplhsning, man saa lange forgaves har
haabct som Frugt af vor Almucstole i sin nuvarende Skikkelse, vll da indfindc sig, og der vil tydeligt spores en aandclig Vakst, saa vel i Kundstab
som i Dygtighed.------Men i hvad der saa gores for Oplysningsvasenet i vort Fadreland, vil vi bede og haabc, at
S a n d h e d og V ir k e lig h e d ikke tabes af Sigtc,
ti selv det mindste Gran deraf, har mere Virkning
end hele L a s af Skin og paaklinet Visdom."
Det Var altsaa Rhslinge, der sencrc, som S ie 
det hvor den forste Valamenighed her i Danmark
sprang ud, er blevcn vel bckendt, som ogsaa stulde
blive Arnested et for den forste danste Hojstole.
Men Kold kam ikke til at virke lange i Rhslinge;
Han provcde paa ogsaa at faa cn Bornestole i Gang,
men denne vilde ikke ret gaa, 7— 8 Born var det
hojeste, Han künde naa at samle. D a Kold tillige
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fcerdedes mcget ude i andre Egne, kam Han snart
paa sine Bandringcr til et andet Stcd, hvor Han
troede, bedre nt finde Virkekrcds, nemlig til Hindsholm, nord for Kcrtemindc, og her fandt Han sine
Folk. Der var mangc af Grundtvigs Benncr paa
dcnne Kant, og de var straks mcd paa KvldS Skoletanker, og de havde, uden sclv at vidc dct. vcntet
paa noget saadant i mangc Aar. Dct var navnligt to Mamd, Gaardmand og Rigsdagsmand
Kristen Larsen og Hans Broder Morten Larsen,
som opfordrede Kvld til at flyttc dertil, og ved
hvis Hjcrlp Han vm Foraarct 1852 sik begyndt en
Friskolc i Dalby, som straks fik 20— 30 Born.
Aaret efter blev der begyndt paa Opforelsen af en
Hojskolcbygning. som kostede4000^ og til hvilken
Skolcns Venner lcvcredc fri Korscl. Den vcerste
Hindring vcd Opforelsen, var den allcrforstc Begyndclsc, nemlig at faa en Plads at byggc paa,
ti al Jordcn var Fcrstcgods, men omsider lykkcdeS
dct dog at faa en litte Plet hos den cncste Sclvcjer som fandtcs, nemlig Ole Hansen i Dalby.
linder Bygningen var Kold plaget ai Koldfcbcr;
men ikke dcsmindre ordnedc han at Ting sclv; Han
tcrnktc sig Mulighcdcn af, at Han ikke blev paa
dcttc Stcd, og indrettcdc derfor Bygningen saalcdcs. at Han künde ftytte den, idet Han nemlig beklcrdte den med Fjcrllc, der let igcn knndc tages
ncd, men hvoraf Folgen blev, at Folk spottende
kaldte Stolen „Fjccllckassen".
I Efteraarct 1853 aabnedes det ny Hus, og
der blev hvert Aar holdt Skolc for voksne og Born.
Friskolcn trivcdes saa godt, at den en Tid cnd
ogsaa havde 70 Born, og den fik cftcrhaandcn
ganste godt Lov af Myndighedcrne. iscrr efter at
Bispcn havde^vccret der paa Visitats. Vcl künde
Han ikke faa de rcglementercde Svar, da Han spurgte
Bornene om, hvor mangc Sta gs Tro de kcndtc;
men da Han horte dem mcd Liv og Lyst fortirlle
Bibclhistorie og Danmarkshistorie, og da Han horte
de mangc Satmer, de künde udenad, blev Han
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hojlig forundrct. „Her maa De have brugt Bog",
saade Han. „Nej", sagde Kold, „jcg har kun for
talt, og Salmerne har vi sunget med hvcrandrc."
„Hvor maugc Gange har De da fortalt dct?"
spurgtc Biskoppen. „Aa", svarede Kold, „det, som
Borncne nu blev spurgt om, har de yngste kun
Hort cn Gang og de störe to Gange." Dct syntcs
Bistoppen Var megct mcerkcligt, og Han roste Ska
len i stcrrke Ord, og den fik Lov til at aaa sin
egen Gang.
Af og til rejste Kold eller Povlsen
ud for at bcghnde Friskolcr i andre Egne, og
blandt de forste saadanne var cn i Tarup og en i
Trunderup, hvor Folkctingsmand Jens Jenscns
Hustru allerede en Stund havde holdt Skole for
sine egne Born.
M a n hcnvendte sig til Kold. hvor man folte
Trang til cn bcdre Nndervisning, cnd Statsskolen
künde ydc. Kold kom da, saa vldt muligt, sclv og
ydede sin Bistand mcd Naad ogDaad; Han gjorde
mange Rejscr i dcnnc Anledning, og künde det
lade sig göre, paatog Han sig gcernc Oprettclscn
af den onskcde Fristole. I Sommermaanederne,
naar den „hojere Bondestole" i Dalbg var cndt,
undervistc Poulscn D a l i Fristolen der, naar Kold
havde Wrende omkring for at virke for Fristolcsagen. Saalcdes oprettcde bl. a. Kold i Sommcrcn
1857 en Fristole i davcerende Nokkedrejer L. I .
Jcppesens Hus i Sodinac, Ringe Sogn. O g künde
Kold ikkc sclv komme til Stcde vcd Oprettclscn af
Fristolcr, sorgcde Han for at staffc Lcererc, som
Han ansaa for dulige til den Gcrning.
D a man
saaledes i Aspcrup Sogn ved Middelfart solle
Trang til en Fristole, kom Lars Frederiksen fra
Ryslinge der Heu og begyndte en saadan.
Gaardeierne M ad s Andersen af Asperup Hedegaard,
Anders Jorgensen og Klavs Pederscn af Baaring
lejede et Lokale i Baaring, hvor Fristolen veo
Novbr. 1657 tog sin Bcgyndelsc med 5 Born, men
efter et P a r Aars Forlob bcsogtcs den af 30 Born.
Noeste Aar, 1856, ved Mikkelsdag aabnede Morten
s
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Eskescn en Fristole i Gaardejer Hans Jorgensens
Havestuc i Rudme, Herringe Sogn, med 12 Born.
Og saalcdes künde man blive ved at ncrvnedenene
Fristoles Oprcttclsc eftcr den anden. cfterhaanden
som Oplandet, Friskolcrnc havde omkredset fra Dolby
i Fyns osilige Udkant til Aspcrup i den vestligc,
og fra Sandcrum ved Odense til Vejstrup, Stenstrup og Rudme ved Svcndborg, mcr og mer blcv
vundet sor Fristolen.
En anden Maade, hvorpaa Kold virkede sor
Fristolen, vor ved sine Samtaler, og i Samtalen
var Han scerdclcs ovcrbcvisende.
Soerligt onstede
Han mcget at komme Born i Tale, lige som Han
vgsaa gcrrne vilde i Tale med Statsstolens Leerere
sor at ovcrbevise dissc om, hvor forkcrt Statsstolens Undervisning var. „Sporgerman et Barn",
sagdc Kold, „som har gaaet i Statsstolcn og lccrt
Balles Lcrrcbog: „Hvad viscr Erfaring", saa svarcr Barnct straks: „At Mcnncstcne er ikke saa
gode, som de burde vcere"." Det folger af sig sclv,
at Han paavistc, det var nogct, som laa fjcernt fra
Barnets Erfaring. Sine Ncjscr gforde Kold scedvanligt til Fods, og Han indlod sig gcernc i Sam tale med hvcm Han trak paa.
D a Han saaledes
bl. a. en Gang gik igcnnem Aarslcv (nuvcrrende
dlarölcv Station paa den sydfynskc Bane), kom Han
til nogle Born; Han sigcr da til dem: „Naa, stal
I i Skolc?" — Ja, det siulde de. Derpaa sigcr
Kold: „Har I nogensinde i den bibclste Historie
Hort Tale om en Mand, som hed Abraham?" —
Jo. det havde de. „Kan I da sige mia", sporger
Kold, „ entcn var det i denne Gaard cller i Aars
levgaarden, Abraham boedc?"
Bornene saa nu
helt fornndret op paa Kold, men saa sagde han tll
dem: „ I stal ikke se saa forbavsede ud. sig I mig
kun. hvis I ved det, enten var det i den Gaard
eller i Aarslevgaarden, Abraham boede?"
„Det
var i den Gaard der", sagde Bornene. S lig t et
Sv a r bcnyttcdc nu Kold til ret at lade det gaa
ud over Statsstolens Undervisning.
Naar Han
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derfor traf sammcn med dcnne Skolcs Locrcre, da
maatte de rct holde for. I en Forhandling havdc Kold
mcgen Styrke; ti naar Hans Modstandcr forivrede
sig, bevarede Kold sin Nolighed. Dct gik med Kold
som med Sokrates, om hvcm det jo fortcelles, at
Han sogte at bringe dem, Han talte med, til at
modsige sig sclv. Og fandt Modparten paa Ud
flugter, gav Kold Ham Heller intet eftcr i deline
Henseendc. D a Han saaledes en Gang forhandlcde
med en Statsskolelcrrer, sagde dennc, idct Han nuvrkede, Han var kort fast: „Hu foreslaar jeg, vi fortsoelter Forhandlingen paa engclst!" — „Aa, ja",
svarede Kold, „men da vil jeg dog i Stedet foreslaa, at vi fortscrttcr den paa ny-grcrsk!"
Det var i Kobenhavn jeg forste Gang saa
Kold. Jeg var den Gang kun et Barn, men jeg
alemmcr desuagtet aldrig vort forste Mode. Jeg
stulde til Fyn, hvvr jeg netop paa Hindsholm, i
samme Sogn, hvor Kold havde sin Skolc, fit mit
Barndomshjcm hos kcrrligc Mcnncster.
^!ejsen
stulde jeg göre sammen med Kold. Paa Banestatjonen modtes vi, og snart gik det med Damp til
Vinge genncm Scrlland mod Korsor. Jeg talte
kun lidt, dcrtil havde Afsteden fra min Moder for
meget bevcrget mig. Mell Kold maa allcrede den
Gang have gjort et fvrunderligt dybt Jndtryt paa
mig, langt mcre end jeg den Gang ancde; ti jeg
scr Ham endnu lyslcvcndc for mig, som Han fad
der i Jcrrnbanevognen, og Billedet svarer aldeles
til. som jeg sencre leerte Ham at kende.
Han var en stille, alvorlig og helt igennem
rolig Mand, kille af Voekst og ikke meget stmrtt
bygget. Morkt Haar og Skceg, en hoj Pande,
smalt Ansigt, en nogct tilspidset Hage og for ovrigt starpe Ansigtsncek og klare, stmrkc Ojne, hvormed Han nccstcn künde stue Folk ind i Sja'len.
As hvad Han talte til mig paa Rejscn, husker
jeg nu sclvfolgeligt intet, dog mindes jeg tydeligt,
hvorlcdes Han vcd Ankomsten til Nyborg vifte mig
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Manden, som jeg nu skulde vccrehos ogmedhvem
vi nu sammen stulde köre til Hindsholm. At Han
havde forstaaet at vinde min Koerlighed og Tillid,
blev ogsaa snart klart, ti da vi naaedc Dalby og
Kold forlod os, mcdens jeg ene skulde folge med
Manden hjem, omtrent cndnu Vs M i l dersra, vildc
jeg slet ikke have vceret fra Kold, og dct var inaenlunde med Glcrde, at jeg lod mig node til at
stilles fra Ham. Men jcg maattc jo finde mig deri,
og snart kom jeg, netop i Aftcnstundcn, til mit ni)
Hjem, hvor Blomsterne fra Haven duftede fagcrt
og smilte mig iM ode; Sommeraftencns Fred hvilede oder alt, — det var nyt og ukcndt for Kobenhavnerbarnet, og i Ojcblikket glcmtes alleSorger og Savn!
Under min Opvcrkst her i det dejliae Hjem, i
en fager Natur, med Udsigt over den aabne Strand,
kom jeg til at gaa i Kolds Skole, medens jeg for
ovrigt derhjemme gik og stucdc ud over Havet, over
mod Sjolunds fagre Sletter og lcrngtede ud, ud i
det fjcrrne! Ja, Barnehjcertet kan lcrnacs!
Og
Barndomstiden kan vcrrc ston, ja den er sion, naar
man som jeg har et godt Hjem og gaar i en god
Skole! —
Ja, Skolen var god, vi lcrngtcs ikke fra den,
men derimod al Tid til den. Men tror man, hvad
jo Fristolernc oste er bleven bebrcjdct for, at det
her var lütter Leg, ja saa tror man megct fejl.
Nej, her var baade Strccnghed og Orden over alt,
men dcsuagtet frit og utvungent, og Undcrvisningen, — ja den havde den gode Egenstab: at kunne
aore os glade og faa os til at deltage i den med
Lw og Lyst.
Den forste Dag, jeg var i Skolen, staar mig
cndnu saa klart for Oje, som om det havde voeret
ganste nyligt. Jeg kom dcnne Dag for med flere
at skulle indmcrldes.
De havde netop Sa n g og
Povlsen stod med sin Violin og spillede, medens
Bornene sang, saa det rungede igennem Skolestuen:
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»Katten liftger undcr Kakktlovnen
og ssrger for fin Unge,
for nu er Katten dsd, dsd;
for nu er Katten dsd, dsd."

Det Var den yngste Klasse af Borncne, som
denne D ag Var i Skale, og det var ikkc vanskcligt
at se. at der her var en Mand, som forstod at
holde Skole for disse, ti Ansigtcrnc straaledc af
Glcrde.
D a jeg dcrncest kom for at begyndc min egenlige Skolegang, husker jeg endnu, at Povlsen om
Formiddagen var ved at hjcelpe cn Dreng med at
lave cn Drage.
Han spurgte mig da, om jeg
vidste, hvad denne künde brugcs til, hvortil jeg
svarer nej. Povlsen svarcr da, at den kan flyve,
hvorovcr jeg blivcr mcget forbavset, da jeg trocde
det var Drcngcn, Han mente, og jeg tcenkte da, at
vl virkclig ogsaa iSkolcn skuldc lcere denne Knnst!
Kold selv havde vi for ovrigt som Born ikkc
meget med at göre, ti Han var mcget optagct paa
anden Maade. Han havde jo samtidigt sin Karleskole, hvor der som ostest var temmelig mange.
Tilmed kom der mange fremmede for at höre Hans
Foredrag og disse skulde Han tillige talc med.
Dog kom Han daaligt paa Skolcn og talte med os.
og jeg mindcs ogsaa, at jeg af Ham fik min forste
Undcrvisning i at skrive paa Tavlc.
V i holdt meget af Kold, men havde dog tillige
en vis Respekt for denne meget alvorlige Mand
saaledes, at der i alt Fald ingcn som helft Spilopper blev begyndt paa, naar Han var til Stcde.
Personligt at straffe nogen, mindes jeg ikke at have
set Kold göre; derimod künde det nok hcende, at
Han künde daste os omkring jSrerne med sit Lommetorklcedc, og det holdt vi ikkc meget af, ti Han
brugte meget at snuse, hvoraf Folgen var, at Lommetorklcrdet künde vccre mindre behageligt at komme
i Beroring med. Derimod forstod Han al Tid ved
at tale til Vedkommende at mcddele fornodcn
Jrettescettclse, hvor noget galt var begaaet.
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En ejendommelig Maade havde Han ogsaa oste
at tiltale os paa.
Naar Han saaledes f. Eks.
havde spurat os om, hvorlcdes vi havde dct, og
hvad vi bestilte, og vi dcrpaa havde svaret Ham.
plejcde Han. idct Han noevntc vort Navn, at sporgc
os omtrent saaledes: „Naa. saa dct bcstillcr Peder,
— er dct nu ogsaa Pcdcrs storstc Lyst?"
Kold var for ovrigt i vissc Rctninger ovcr for
Folk mcget kritisk. Jeg mindcs saaledes, at have
Hort crldre Folk omtale, hvorlcdes Han blandt andet,
naar Han kom ud iblandt dem og Han f. Eks. drak
Kaffe og da opdagede, der inde c Krogcne paa
Koppens Hank sad en Smule Stov, da künde komme
med Spydighedcr og sncerte dem for, hvorlcdes man
ogsaa i andre Retninger ikke fik rcnset ud i Kro
gene! Ogsaa künde det meget vcl falde Ham ind
at lade Folk vide, de hellere end kobc ny Fjedcrvogne maatte stcrnke Pengcne til Hojskolcsagen.
Kolds cjcndommelige Maade at holde Forcdrag
paa er maaske bcdst betcgnct i folgende Udtalclsc,
som jeg har Hort brugt flcre Gange, ncmlig at
Han meget godt künde begynde i Spyttcbakken, men
ende i Himlen.
Om Kolds Skole paa Hindsholm skal jeg her
hidscette en skriftlig Berctinng, som findcs r „Dannebrog" for 1855, Nr. 13. Om Skolcn heddcr
det hcri:
„Den er anlagt blandt en naturlig og religiös
opvakt Bcfolkning, og dens Stifter, Hr. Kold. som
er Sjcrlen i den, har i ualmindelig Grad den Gave
som Lcrrer, at kunnc va'kkc Livet hoö de unge.
Han har en tro Mcdhjoelpcr i Hr. Povlscn og er
bcioenkt paa at staffc sig en trcdje Lcrrer, da S to 
len er i god Frcmgang. Hr. Kold ytrer sig i et
Brev om Oprettelsen af en ny Klasse: „Skolcn
skal nu dclcs i 2 Dcle, en Del som mcrc trcrnger
til Forklaring af Menncskclivet, de crldre, som har
nogen Erfaring; en anden Del paa 15— 17 Aar,
som mcre trcrnger til Jndhold, Fortcelling, som
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kan vcekke og noere Folelsen, Livet hos dem.
Vi
har nemlia og faar igen, hvis alt gaar vcl, ad
Aare Folk paa 30 Aar og Drcnge paa 15 Aar,
Folk som har Liv, Folelse for Knstcndom og
Danskhed, men traniger til at faa dettc Liv gjort
bcvidst, og andre som endnu er tommc. unae og
ubekcndte, som mangler Jndhold.
De to S la g s
kan ikke behandles ens." — Ved Siden af dennc
Skole har Hr. Kold oprcttet en Bornestole i Dalby,
som, trods Skoletvang og de Hindringer, der iscer
l Forstningen blev rcjst imod den, tcrller henved
60 Born og afgiver et glcedeliat Bevis Paa, at
naar Skolerne blot kan tlltalc Bornene, mangler
Forcrldrene ingcnlunde Lyst til at sende dem derhcn, sclv om de stal göre Opofrelser for det." —
Der var ved Kolds Virksomhed bleven vakt Liv
i Dalby, et Liv som er kendelig den Dag i Dag
og som sikkcrt vil blive kendcligt saa lccngc danstc
Hjcrrter slaar. Lang Vejs fra strommcde Folk til
for at höre Kold, og Clever fik Han baade fra
ncer og fjccrn. Kold sclv vandrcde meget omkring
og besogtc de enkclte Bonder, og de Samtaler, Han
da holdt med disse, var ikke som Bind og Vejr,
men af en saadan Karakter, at de for mange fik
Betydning for hele Livet. Hvilken Voegt der for
ovrigt künde ligge i Kolds Ord, og hvorledes Han
oste netop ved sin jcrvne Tale kom til at göre stcrrkt
og varigt Jndtryk paa Folk, sremgaar ogsaa af
folgende Smaatrcek af Kolds Liv, som endnu lever
i Folkemundc.
Der fortcellcs saaledes om Ham, at Han en Dag,
medens Han en Gang var paa en Rcjse i Jylland,
paa Vcjen fra Vejle til Jellinge gik hen og spurate
en Karl, som fad paa Groftekanten, om hvilken Vej
Han stulde gaa. Karlen svarer da, at det ved Han
mtet om, og fastslaar dette med en vcrldig Ed.
Herpaa svarer Kold ganste roligt: „Det var vist
en god Ven, De der kaldtc paa". Karlen besindede sig og Han bandte aldrig mere. — En Dag
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i Hostens Tid aik Kold til Vejstrup og kom her
ind til cn Mano, som den Gang var aldcles ube
rort af Sporgsmaal vedrorende Aands- og Evighedslivet. D a Kold kom, stod Manden just i
Porten og lccsscdc Hvcde af. „Pas paa, Du ikkc
bliver borte i Hveden", sigcr Kold da til Manden
Paa sin eiendommelige Dtaade, idct Han samtidigt
ncevnte Maudens Navn.
Dct flog Manden, og
Han blcv derved vakt til Eftertanke og blev fra den
Stund et alvorligt Menneske og en af Kolds bcdste
Vcnner. (Ln andcn Gang, da Kold som scedvanligt var ude paa cn af sine Dandringer, kom Han
forbi en Mark, hvor to Karle gik og plojcde.
Han sknlde cgenligt ikke ad den Vcj, som forte tcrt
forbi Karlenc, men der Var noget i Ham, som drcv
Ham dcrhcn, saa Han maatte ncrsten uden at ville
dct. D a Han saa kommer hen til dem, sporger
Han den ene, hvor mangc Klokken var og dcrncest:
„Hvor ofte trcrkker du dit Uhr op?" Ester Svaret
herpaa siaer Kold vidcrc: „Mennesket ligner et
Uhrvcerk, som det goeldcr om at faa til at gaa godt,
men kom du til mig, saa skal jeg troekkc dig op,
saa du aldrig skal gaa i staa mcre." Karlen kom
paa Kolds Skole og blev vundcn for dct gode i
Livet og fulgte sidcn Kold mcd Kcrrlighed.
Et andet Trcek fra Kolds Liv, som Han sclv
har fortalt, viser Hans Ejcndommelighed i cn anden
Rctning.
Han havde lcrnge gaaet mdcfluttet og
forknyt og i det hcle taget i en meget morkSindsstcmning, da Hörer Han mcd cn Gang, en Dag
som Han gaar, et vcrldigt d rag ude i Kohuset.
D a Han netop vidste, at der var cn Pige derudc,
styrtcr Han i stör Forskrcekkelse derud, men til alt
Held sinder Han, at Pigen ingen Skade har taget.
Dct mcrrkelige hcrvcd er imidlertid dette, at fra
samme jSjeblik af, var Han fuldstamdiat helbredct
for sin morke Sindsstemning, men dct kom af, forklarede Han selv, at fra det Ojeblik af, Han kom til
at tcenke paa Pigen, saa forsvandt E gen k cerligheden, hvilkcn al Tid trykker os ned og gor os
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Tusende Sorger, men naar vi kan lade den farc.
saa faar vi dct al Tid godt.
Kold forstod ogsaa ved mange Lejligheder at
göre Brug af den bidende Satire og da al Tid
saaledes, at den nok skuldc ramme, hvilket blandt
andct ogsaa frcmgaar af folgende Trcek.
Der fortcrlles saaledes om Ham, at Han i Begyndelsen af sin Skolegerning, da Han kun havde
nvgle faa Elevcr, ofte bruate at sidde vg slcctte
Halmsko, mcdens Han sortalte for dem.
D a Han saaledes en Dag netvp sidder og fortceller, gaar der to Karle, som nylig var kommen
til Skolen, op og ned paa Gulvet og ryger paa
sine lange Pilier, medcns de af og til spytte mellem Tcrnderne i Straale langt dort oder Gulvet.
S a a sigerKold til dem: „Nu stal jeg fortcelle jer,
hvad man forst maa lcrrc i Verden for at blive
en stör Mand". K'arlcnc standser da paa en Gang
og spidser Orer, ti dct var noaet, de künde brugc.
„Nej", siger saa Kold, „nu vil jeg dog vente mcd
det til en andenGang". MenKarlcne var blcven
alt for nysgcrrrige til, at kunnc vente; de trcengcr ind paa Ham og vil da endelig have Ham tll
at sige det straks. „Naa ja" — svarer da Kold,
..naar I endelig vil, saa faar jeg vel siae dct, —
se. dct forste det er nu at ryge Tobak as en lang
Pibe og dct andet at kunne spytte i Bue"! Karlene blev hervcd ikke lidet slukorede, ti de foltc sig
trufne.
Skont Kold heltigennem var Jccvnheden og
Tarveligheden selv, taalte Han dog intet, som stred
mod strceng Orden og Nenlighed og taalte derfor
Heller ikke, at nogen spyttede paa Gulvet, men Han
forstod ogsaa paa en udmcerket Maade at voenne
Folk af dermcd.
Naar nemlig nogen gjorde sig
styldig heri, hcendte det ofte. at Kold gik ud i
Kokkenet cfter en Klud, hvormed Han selv gik hcn
og torrede op, hvilket sjceldent forfcjlcdc sin Virkdc mange, som kom for at höre Kold,
10
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fvrtwlles der ogsaa om et P ar unge Karle, som
nctop kam fra en anden Hojskole. De havde da
ineget at fortoellc baade om dct cnc og dct
andet fra dcnne Stole, om hvor alade de der
havde vceret; Munden gik paa dem, saa Kold künde
aldrig faa et Ord indfort.
Men da der saa endelig blev et lilleOphvld. sigcr Kold gaustc roligt:
„Ped I hvad min Moder al D d sagde til nny,
naar jcg saadan havde noget at fortcrlle?"
Ne;,
det vidste de da ikke. S a a sigcr Kold igcn: „Hun
sagde: „Luk din Mund, bitte Kristen, ellcrs bliver
dit Hjartc koldt"."
De her mcddeltc Trcek om Kold vil jeg bcde
Lceserne lcrage vcl Mcrrke til, ti baade mdcholder
de i sig selv Kcernesandheber. som har blivende
Bcrrd for os alle, og tillige bidragcr de mcrc end
ret nieget andet til Forstaaelscn af Kolds Ejcndommelighcd. For ovrigt stal jeg sencre komme
tilbagc tü at meddclc noglc faa flcre ligncnde Trcrk.
men nu forst lidt mere om Hans Gerning paa
Hindsholm.
Allerforst stal jeg da efter „Fylla" meddele en
Udtalelsc om Kold, mcdens Han her havde sin
Birksomhcd.
„En Gang" — strives der — „var Kold i
Kirke og horte en ung Prcrst Jndtrcedelscsprcediken.
D a jeg kom ud af Kirkcn, bad jcg Ham om at gaa
med mig hjem, da noglc af mine Venner samledcs
hos mig om Eftermiddagcn og glcrdede sig til at
vcrre sammen med Ham. „Nej, jcg vil ikke ud hos
Dem", sagde Han, „for jeg kan ikke andet i Eftcrniiddag end stcrldc ovcr al den Uvirkclighcd, der er
hos Mcnncstenc, oa det kan De ingen Glcede have
af at höre." — D a Provst Bloch var kalbet til
Prcrst i Kcrtcminde og Drigstrup, spurgte vi, om
Han kendte Ham oa om dct var en god Prcest.
Han svarede: „Aa m, god, Han stritter tldt ligesom
Faarcnc med Forvcnene; men mit Kendstao til
Ham er flerc Aar tilbagc, og dct er forbavsendc,
hvor de opvakte Prccster kan vokse i kort Tio."
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I Dalby Skole og i Drigstrup Sogn. i vorc
Hnse holdt Kold jcrvnligt Moder, kalbet „Kristelig
cller Dansk Samfund", om Vintercn de sognc Aftener og om Sommercn Sondag Eftermiddag. I
Dalby Skole havde Han al Tid fuldt Hus. Han
lovede cn Gang at ville klare os Daabspagten og
aftalte dcrtil to Sondage. Den forste Sondag gik
det godt, alle Var glade, da de havde Hort det.
Necste Sondag, da vi skuldc have den sidste Del,
var bcgge Skolestuerne fulde af Folk; men da
Kold havde sagt nogle faa Ord, holdt Han vp og
sagde, at Han künde ikke. V i trcrngte paa ham og
vilde, at Han skuldc blivc ved; men Han sagde:
„Nej; ti jcg kan kun mcddcle Naben af det, og det
vil jeg ikke."
Povlsen loeste cn Prcedikcn, og vi sang nogle
Salmer og gik dercftcr hver til sit. Kort efter
goestcde Han mig, og Samtalcn naaedc snart til
den omtalte Sondag. Kold sagde da: „Naar jcg
vil forkynde Evangelium, manglcr jcg Fvdfcrste,
jeg er ikke Prcrst; min Gcrning er lig Johannes
Dobcrs, Han jocvnedc Vejen sor Herren, og jcg
skal jcevne den sor Hans Mcnighcd". Jcg vil nu
ende her i dct Haab, at de mange, der lydede paa
Kolds voekkende og kalbende Rost, maa samle sig
mcd Menigheden ved det cvige Livsord (Evangeliets) lcrgcnde Nost og der ved Livskildcrne finde
Fred og Hvile!"
En saadan Virksomhed som Kolds, maatte i
flere Retninger vise sig frugtbargorcnbe i Folket.
som den foregik iblandt. Ikke blot samledes man
paa Stolen sor der at höre en folkelig Aandsrost,
som den aldrig sor havde lydt her i Nord i den
ny Tid, og som, idct den kom fra Hjcertet, ogsaa
formaaede at bane Vej til Hjnrtet igen, men ogsaa
paa andre Maadcr maatte Virksomheden ovc kendelig Jndflydelsc. Dette goelder da ikke mindst ved
den Vcksclvirkning, som Bcfolkningen dervcd kom
i til den ydre Verden, idct man paa Stolen stif10*
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tede Bekendtskaber, som Tid cfter anden maatte
baade fornycs og udvides ved gentaane Besog hos
Hinanden. O g naar saa Kold og Povlscn mcd
Eleverne i Flok og Folge drog paa Gcestcri omkring hos Bondcrne, ja da kan det vcl beende, at
der blcv Liv, hvor de kom hcn. Det var den Gang
noget ganske ukendt, at se en Skolcungdom af
voksne Karle paa 30— 40Stkr. og derover samlet
paa en Gang, og naar saa disse istemte sine vel
mdovede flcrstemmige Sange, med Kraft og Klang
saa det genlod i Mark og Skov, ja da maatte vel
alle lytte baade gamle og unge. Derved var det,
at Lysten forste Gang kom hos mig til en Gang
at blive noget saadant stört: Hojlkoleelev! Ja,
hvcm der künde opnaa noget saadant, det maatte
voere herligt, syntes mig, men for minc barnlige
Tanker stod det den Gang som en Umulighed!
Barnct, ja Anglingen med, krenges, haaber og tror,
og — Gud ske Lov — Gud. Han raa'cr!
Det var imidlertid ingenlunde ene solbclyste og
rosenstrocde Vcjc, at Kold paa Hindsyolm havde at
vandre, tvccrtimod, Han fik ogsaa her koempc mangcn en alvorlig Dyst.
Det gik her, som det oite
gaar, at naar noget nyt kommer, ja saa kan man
under Tiden, maaske fordi man ser paa det mcd
Ringeagt cllcr af andre Grunde, en Stund lade
det vcrre i Fred, men naar man saa mcerkcr, at
det ny vokser sig stcerkt, og at det tilligc vil noget
helt andet, cnd man hidtil har vceret vant til, saa
vaagner man pludselig op, samlcr alle sine Krcrfter
sammen for om mullgt med et voeldiat Tag at
knuse det ny, som er kommen frcm. Oste kan det
jo da hcrnde, at det virkclig ogsaa lykkes, i alt
Fald for en Tid, at standsc det ny og allcrhelst,
naar man anvendcr baade onde og gode Midlcr
derimod. O g saaledes gik det ogsaa paa Hindsholm. Det lykkedcs virkclig for cn Tid at standse
Hojstolegerningcn, idct man fra Modstanderncs
^ide end ogsaa drev det saa vidt, at en Prcrst,
som en Gang skulde holde Eksamen i Friskolcn,
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end ogsaa kastede Frakken og vilde have fat med
Ncevernc! Men Herr Pastoren maa formodenligt
i rette Tid vcere kommen paa bedre Tanker igen
om sin egen Hose Vcrrdighed, ti saa vidt vidcs,
kom Han nok lkke lcengcre, end til at faa Frakkcn
af.
Men det viste sig ogsaa paa Hindsholm, at
det kun Var i det hdre, ät man opnaaede at faa
Gerningen for en Del forstyrret, ti selve Hoifkoletanken havde flaaet saa dybe Rodder i Folkclivet
der, at det er kendeligt den D ag i Dag og sikkert
vil blive det, saa lcrnge der er nogct, som hcdder
dansk Folkeliv, hvad vi maa haabe, vil vcere Tilfceldet, saa lcrnge Bolgerne rulle om vort Fcrdrcland.
Jndtil Efteraaret 1856 virkede Friskolen i al
Stilhed og var ikke kendt uden i de sncrvre Krebse,
hvor den havde fcrstet Bo.
Her tilorog den sig
ganske vist ikke liden Opmcrrksomhed dervc.d, at den
log det ene Barn ud af Statsskolcn eftcr det an
der; men den var i ovrigl ukendt af Almenhcden.
N u traadte den offentlig frein, i det der, 26.
Novbr. 1856, stiftedes et Selskab i Kertcmindc,
som kalbte sig „Selskabet for den danskc Almucsiole," hvis scrrlige M a a l det var at stotte og ophjcelpe Friskoler, eller som Selstabct bencevncdc
dem „fn Almucstoler", men vcd siden heraf vilde
Selftabet ogsaa virke hen til en Reform i Statsfkolen. Det var Sogneprcrsten i Kertcminde, Provst
I . V ik t o r B lo ch , der gjorde sig fortfcent af at
faa bette Selskab stiftet; Han blev da valgt til dets
Formand, og Redaktoren af „Fyns Avis", Hr. I .
H. G. T a u b e r valgtes til Selskabcts Sckrctcer.
Dcrmed var Friskolen traadt offentlig frem, og det
var tilvissc et vigtigt Wendepunkt i dens Historie.
Bevidstheden om Nodvendighedcn af en bedre Undervisnmg, end der künde ydes i Statsskolcn, var
nu hos et ikke ringe Antal Mcend voksct saaledes,
at den traadte offentlig frem og gjorde Krav paa
at blive Hort. M a n havde i den Anledning sluttet
sig sammen i et Selskab, hvor man ydcde sine Bi-
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drag til at fremhjcrlpe Friskolcn. og man onstcde
at faa Staöstolen reformerct. Friskolcn havde
faaet Krcefter og Mod til at trcrde offentlig frem.
M cn saa snart deltc var stet, crklceredc en Dcl
Statsstolelcererc straks Fristolen og hele den ved
„Selstabct for den danste Almucsiole" frcmkaldte
Bevcrgelse Krig, og saa snart Krigen var crklceret,
brod den ud. Laerlig inddeholdt „Fyens Stiftstidende" i Vintcrcn 1857 cn Rcrkke Udfald og
Overfald paa Friskolcn. Forsvarene for den maatte
man lcde om i „Fyens Avis", hvis Redaktor jo
var Selskabcts Sekrctcrr. Lars Frederiksen, Ryslinge, strcv et Jndlcrg til Forsvar for Fristolen,
som er trykt i sidstncevnte Blad for 3. Febr. 1657,
men Han blev straks imodcgaaet af Leerer A. Joracnsen i Ringe i samme Blao for 18. Febr. s. A.
Men Redaktor Tauber tog nu Bladct fra Munden
og bad Statsstolelcrrerne „holde inde med dcres
hadefulde Agitation mod de fri Almuestoler, hvis
Virki'omhed de ikke kan bedomme. fordi Plauen
endnu ligger i Svobet".
Dct var imidlertid ikke alene Lcrrerne, som
havde imvd Kolds Virksomhed; ogsaa iblandt selve
Befolkningen modtc Han en bctydclig Modstand, ti
Folk var — striver Lars Frederiksen herom —
bleven saa vant til at se Vrangsidcn, at de var
kommen til at anse denne for at vcrrc den rette.
Modstanden samlcde sig endclig i en stör Forening,
man i den Anlcdning fik bannet, ncmlig hvcrrken
mere eller mindrc cnd cn „Landforening".
Denne Landboforenina er vist nok i fit Sla g s
den mcrrkeligste, som er bleven bannet her i Danmark, idet neppe nogen anden liancnde Forening
er bleven bannet, hvcrrken med et saadant Formaal
eller paa en saadan Maade, som nctop denne.
I en af Foreningens Bcstyrelse afgiven Erklcrrina, som findes i „Fyns Stiftstidcnde" for 28.
Februar 1857 hedder oet saalcdes blandt andct om
Foreningens Dannelse og Formaal:
„ I et dertil bestcmt Mode i Mesinge i Descm-
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bcr forrigcAar blev cn Landboforening for Hindsholm oprettct med dct almindeliae Formaal at virke
for de materielle og aandcligc Jntcrcsscrs Frcmmc
ander >>en störst mutige Frihcd indcnfor cn lovlig
Ordens Grcenscr og med det scerlige Formaal at
m odarbejde dct O vergreb . som et lidetParti
Paa Dindsholm maattc sigcs at tilsigte med Hensyn
til Skolc og Kirke. Foreningen vandt hurtigt et
bctydcligt Antal Medlcmmcr, og dcns forste Fort«
tagende*» var under 16dc Januar d. A. at indgive
genncm Stiftcts Biskop og Herredets Proost et
motiocret Andragcndc til Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvirscnct."
Som man ser. er her af Foreningen sclo udtalt,
at dens egenligc og ocesenliac Formaal var at
modoirke den dcrvcrrcndc Folrchojskole og Friskole,
som blev lcdet af Kold.
Jcg stal scnere komme
tilbage til det ogsaa i sig sclo mcget mcrrkclige Andragcnde. som i den Anledning blev indgivet til
Ministeriet; men forst skal jcg meddele lidt om
Foreningcns ikke mindre mccrkelige Tilblivelsesmaade.
Ester hvad der dels er bleven mig mundligt
mcddclt hcrom, dels er bleven oplyst af Povlsen
D a l i „Fyns Avis", var dct ligcfrem ved ^jcelp
af „lognagtige Paastandc og Fordrciclser af San d 
heden, der tildels end ogsaa fremsartes ofsenligt
ved de afholdte Moder og dels gik som Lobclld fra
Mund til Mund", at dct lykkedes at vildlede Folk
og at frembringe en künftig Bcgejstring ved hvilkcn
mange end ogsaa ligcfrem kappcdcs om at indmeldc
sig i Forcningen.
Dct blev saaledes fortalt og
troet, at det var Kerteminde-Sclskabets — Selskabct
for den danske Almuesiole — Hcnsiat at faa alle
offenligc Almucstoler nedrcvne og Fristoler anlagte
i Stedet for, men hvor man da nok skulde sorge
fvr, at Undervisningcn blev faa dyr, at kun riac
Folk fik deres Born i Skole, mcdcns den storste
*) Udhervelstnit n af Red.
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Del af Landets Born kom til at gaa l Morke. og
dct var ogsaa nctop det, det grundtv^gstc Part:
vilde have, det var bette Partis hcmmelige Plan,
med Tiden at faa Massen af Landets Borgere
bragt i den middelalderligc Tilstand af Naahed og
Uvidcnhed, for at saa Partiet desmcrc enevoeldigt
künde komme til at Herste alcne. Ligeledcs blcv der
paastaact, at den offenliac Understottelse, svm blev
tildclt Hojstolcn, blcv betalt af Bondcrne cftcr
Hartkorn, hvilket jo mange straks fandt var cn
himmelraabende Uret.
Men Sagen var jo den, at Skalen fik sin Undcrstottelsc den Gang paa samme Maade som Hojskolcrnc faar dct cndnu, nemlia af Soro Akademis
Midler. Og, blev der videre sagt, Skvlcn fortjcrner saa meget mindre noaen Understottelse, som
Elcvcrne kun der leerte at synge Salmcr og bede
Bonner. Men dct var ikke med hvad der angik
Skvlcn og K'vlds Birksomhcd vcd denne, det var
„Partiet" Grundtvigiancrne, som nn stulde fceldcs
af Landboforeningens knusende Haand. M a n ftk
saaledcs cnd ogsaa udspredt, at Sognebaandslosernc vilde have Mormoncr og Baptister og andre
ligncnde til at prcrdikc iKirkerne, hvoraf man paastob, der nodvcndigt maatte blive Rcligionskrig.
Det var den S la g s stonne Midler. som man
anvcndte for at faa Folk til at gaa ind i den
Forcnina, der nu stulde banne et naturligt Vcrrn
imod alle bisse Vildfarelsens Lcerdommc. Men
endda forflog det ikke; der maatte cndnu mcre til
for rigtigt at faa Folk til at bidc paa trogen. I
Dolby var dct saaledcs meget tvivlsomt, om man
künde have faa et Folk til at gaa ind i en Forcning, som det var klart, vilde modarbejdc Frihcd i
Kirke og Skolc. Men saa lod man cn Mand gaa
omkring og oplcrse Foreningens „Lovc", der nok
ikke indcholdt nvget cntcn öm Kirke- cllcr Skolevcesen; samme Mand lod man da fortcellc, at For
eningens eneste Hensigt var at arbcjde for mate
rielle Djcmed; bette syntes jo Folk künde voere
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meget prisvcerdigt og saa gik de mcd, men deres
Navne maalte de sknve paa et andet Stykkc Papir,
der indeholdt et Progrum, som dog hvcerken blev
oplcest eller omtalt. D a saa denne herved anvendte
List scnere blev opdagct, paastod Agenten, mcerkeligt
nok, at Han ikke havde kendt Programmets Jndhold; de bedragne blev sclvfolgcligt vrede, — men
Hcnsiaten Var opnaaet: Foreningen havde faaet en
Del Medlemmer.
Der var flere, som bag cfter
tilstod, de havde undcrskrevet uden at vide, hvad
de havde underskrevet paa; andre har formodcnligt
undcrfirevct af samme Grund, som de gik til M o 
derne, ncmlig sordi de havde Hort, at der skulde
indfores en Hel ny Religion.
Naar man paa den Maade danner Forcninyer,
saa kan man ncesten forud vide, hvor ledes Vrrksomheden bliver, ti det ene maa selvfolgeligt svare
til det andet. Som allerede meddelt, var Forenin
gens forste Heltegerning at indaivc et Andragcnde til
Ministeriet om at sratage Kold den Understottelse
Han hidtil havde faaet. Dctte Andragendc samlede
sig om 3 ret mcerkelige Punkter, hvilke gennem en
lcrngerc, meaet ejcndommelig Rcdegorelsc. blev begrundcde. De anforte 3 Punkter lod saalcdes :
1) At den af Partiaand fremkaldte Bevoegclse
paa Skolens Omraade ikke maa finde Beskyttelse
af Rcgerinacn, og navnlig at hvcerken den saa
kaldte Hojskole paa Hindsholm eller de tilsigtede
Fristoler maa erholde Understottelse af Statens'
Midier.
3) A I det Hose Ministerium ikke ad administrativ
Vej vil understotte de i Rigsdagen fremforte og
senere gentagne Begceringer om Udvidelse af So gnebaandslosninasloven til den saakaldtc Prcestefrihed eller den for alle Prcester fcelles Afbenyttelse
af Sognckirker.
3) At det hoje Ministerium snarest vilde foretage de fornodne Skridt til Folkckirkens Ordning
ved Lov, i hvilken Henseende Foreuingen maa
il
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knyttc sig til Professor Clausens Interpellation i
Landstinget den 16. Desembcr 1856.
Dctte interessante Aktstykke, hvorved den hindsholmske Landbvforcning har sat sig et udodeligt
Eftermocle, i alt Fald i denne Verden, blcv ledsaact af cn lcrngere, lige saa interessant Rcdegorclse,
som Pladsen dog ikkc kan tillade at optage i sin
Helhcd, hvorfor jeg maa nojcs med at fremhcrve
noglc faa Hovedpunkter dcri. Hojstolcn blev saaledcS stcniplet som lilhorende et Parti, ncmlig dct
grundtvigske, der heltiacnnem maatte siges „at bcrrc
alle en misforstaat Frihedsaands Pra?g", hvis
Opaave dct antages at vcrre at frcmarbcjdc „cn
Oplysning, der kun sknlde tilflyde enkclte Jndwider
af Bondcjtanden, medens dct störe Flcrtal paa en
nkcerlig Maade ladcs tilbage i Morkct". Angaacnde de kirkclige Forholde udtalcs, „at Sognebaandets Losning har bragt den Frihed, hvortil
den religiöse Folelse maatte siges at vcere bcrettiget,
men hvorved den vgsaa maa vcrre tilfredsstillet",
og i SogncbaandslosningSlvven ser Forcninaen en
Frihedsstra.'ben, „der maa frem kalde ulvkkelig e S p a l t n i n g e r i K irk en , iF a m ilje liv e t,
sa selv i P e r s o n c r n c s indre".
Dette Andragcndc blcv vmtrent samtidig med
at blive indgivet til Ministcrict optaget i „Fyns
Stiftstidcnde".
Kort dereftcr kam Kolds Medhjcrlpcr, A. Chr. Pvulscn D al i den Anlcdning
med et lcengerc Tilsvar i „Fyns Avis", af hvilket
man forovrigt vil kunne lcrrc Adressens ovrige
Jndhvld at kcnde, idet Pvulscn nctvp dvcelcr ved
de mcst cjendommcligc Hovedpunkter v denne.
Pvulsen kalder sit Stykke: „Om L a n d b v fo ren-ingcn fo r H in d s h o lm vg sam m es A n drjagende t il M in is t c r ic t . "
Ester en kort Jndledning, hvori Han navnlig
dvcrler ved Forcningens Dannelse og Fremkomst,
fortscettcr Poulsen saaledcs:
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Vende vi os nu til selve Adressen, da er det
straks iojnefaldcnde, at dens Forlangcndc tun er
at flade Nogle udcn i mindste Maadc at gavne
andre. Ja, Foreningcn er uriddcrlig nok, til 344
Mand stoerk, at anaribe cn enkelt Mand og paakalde Ncgeringens Bistand til muligt at faa Hans
borgerlige Virksomhcd standset. Ö g dog er det
grundtvigskc „Parties" storste og vel cneste Forvrydelsc den, at dcts Tilhcengere ikke er ganske som
„andre", at Visse Säger, saasvm det aandeligc
Livs Frcmme, dcres Borns Undervisning o. m.,
ikke af dem bctragtes og behandles med den samme
Ligegyldighed, som as Storstedelen af „deandre";
men dettc ikke at vcerc som „andre" er i de „an
dres" Ojnc nctop ogsaa en slem Fest, og den „offcntligc Mcning" paa Hindsholm siger öm „Partiet", som ALndcrnc i Eventyret vm Svancungen:
Han er for stör og aparte, derfor skal Han nofles!
Adrcsscns forste „indtrccngcndc Begcrring" er
da: at Ministcriet ikke vil vcdblivc at nndcrstotte
den hojcre Bondcskolc i Dalby. cftcrdi der i dettc
Institut, besct i Ncerhedcn, tun kan vpdages cn
Skole, hvorder ikkcarbejdcs ud ovcr den almindelige Skvlekundskab." Adrcsscns Ord her synes at
forudscrtte, at „fjcerncrc Stauende" ligesaalct lade
sig Putte Blaar i Ojncnc vcd tomme Phraser som
Adrcsscns Undcrskrivcrc; ti ellers faar Foreningcn
ingen til at tro, at nogen sogcr Hojskolen blot for
at faa af 5kund skalier, hvad Han ellers i Forvcjen
har. Den „almindelige Skvlekundskab" maa dog vel
voere den Kundskab, der almindelig faaS i vore
Almucskolcr,' og som altsaa de, der vil söge Hoj
skolen, alt er i Bcsiddclse af, men arbejder Hojskolen
ikke ud over denne Kundskab, vildc vist ikke nogen
ret lcrnge spilde Tid og Penge paa den. Kun i et
Tilfoelde kunnc denne Ädrcsses Paastand vcerc rimclig, hvis ncmlig Almueskolcrnc ikke bibragtc
Borncne de almindelige Skolckundskaber, men dettc
Tilfoelde antager jo Foreningcn langt fra at vccre
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tilstcdc; Paastandcn bcviser kun at ForeniNgcn
mcget med Urette har givet sig Mine af at have
„beset Skalen i Ncrrheden." Forovrigt skal jeg
om denne S a g kun bemcerke, at Foreningen er
kommen til at indtagc en besynderlig Stilling ligeoverfor Ministcrict, Naar dct betcenkcs, at Sto 
len nu i 5 Aar har nydt offentlig Understottclse
— i Le 4 forste A.,r 150 Rd. aarlig, i d.et sidste
Aar 400 Rd. — vg at Anbcfaling til Understottelse er givet Skalen af Mccnd, der aldeles ikke
künde hcnrcgnes til det „Parti", i hvis Tjeneste
Skalen siacs at arbcjde. men hvem selv den „offcntlige Mening paa Hindsholm" vil yde Anerkendelse — da maa det vcere ovcrrasiende for M inistcrcn nu paa cn Gang at höre Skolcn crklcrrct
for aldeles uhensigtsmcrssig. at sc sig bestyldt for
en daarlig Anvcndclse at Statens Midler, at blive
ajort opmccrksom paa, at Han ganske har miskendt
Sagens virkclige Stilling. M on dog Forcningen
ikke her har „tiltaget sig formeget", har egenmcrgtig overtaget en Rolle, fom enc tilkommcr Rigsdagcn og Avtoriteterne?
Foreningens Glcrde ovcr det bestaaende Almusiolevcrsen fkal vcere den vcl undt. faavelsom dens
Misnoje nied Friskolernc og dens Anclse om Kerteminde-Selskabets Hensigt vcd sin forcslaaede Reform „at undergravc den nu bestaaende Skolcbygning".
Aien jeg kan ikke undlade at paapeac cn
ganske mcrrkelig Kcndsgcrning. der syncs at ftaa i
stcrrk Modstrid med Forcninaens Tllfredshed med
de bestaaende Almucsioler. D a der for nogle A ar
siden stuldc oprcttes Anden-Lcrrcr-Pladscr vcd
Skolerne i de tvcnde Hindsholms Sogne, satte Bebverne sig af alle Krcrfter derimod, cn lignende
Modstand vilde have fundct Stcd i Dalby, hvis
ikke den der begyndtc Friskole havde fritaget Bebocrne af dctte S o g n for Udgifterne til en ny of
fentlig Skole: og bland t dem, der saaledes have
modsat sig Forogclscn af Skolcrncs Lcererkrccstcr,
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er vistnok ikke faa af Foreningcns Medlcmmcr;ct
da ogsaa dette stet i „Almuoplysningcns Navn",
cller har den „offentlige M ening" sidcn den Tid
taget et O m slag? — Adressens andct Punkt udtaler Begoeringen om, at det ikke maa tilladcs Landcts Proester at benytte andre end dercs egnc So gnekirker. Anledningcn hcrtil er for Hindsholmcrnes vedkommcnde denne, at de ikke faa Sognebaandslosere her have ansogt om Tilladclse til, at den
Prcest de have valgt, maatte udfore de iblandt dem
forefaldcnde kirkclige Handlinger i Vedkommcndes
egne Sognekirker, naar Sognets Proest ikke selv
brugte Klrken. Hvilken Lcttclsc en saadan Frihed
vilde voere, navnllg ved Gildesfoerd, for Folk, der
ellers maatte rcjse 1— 2 M i l til Kirke, bchovcs
ikke at udviklcs for at forstaas.
Dcrimod vilde
det voere saare vanskcligt at udfinde. hvilken Skadc
denne Frihed vilde volde nogensomhclst. Foreningens Formand provede rigtlgnok undcr Forhandlingcn om Adressen at begründe dette Punkt mcd
vmtrent folgende grundige Ord: „Naar jcg uu om
Formiddagene har vocret i Kirke hos vor egen Proest
og jea saa Hörer, at der kommcr cn frcmmcd Proest
om Eftcrmiddagen, saa er jcg jo nysgoerrig — og
det kan vclflere voere — og vil höre, hvad den ny
Proest har at sige. M en vis nu maaske denne
Proest loerer noaet helt modsat af, hvad vor egen
forkynder, saa staar jeg maaske der, og ved ikke
hvad jeg skal tro, og der opvoekkes T vivl og Uro
i min Sjoel; derfor er det nodvendigt at holde
Kirkcdoren lukket for frcmmede Proester." (!) Jcg
ved nu ikke, hvad Folk med eu Smule sund Forstand vil sige om en saadan Bcvisforclsc; i Adres
sen er man rigtignok kommen til samme Resultat,
men ad Hel besyndcrligc Omvjc, idet man forst
har faaet ud at Folgen af den forlangtc Frihed
vil blive Kirkcdorcns Aabning for „Scctaanden",
hvilken Slutning man byggcr paa den Forudsoetning, at „Partiet" paa Hindsholm vistnok vil have
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Prcesternc loste fra Kirkcbog og Ritual. Men alt
bette kominer jo ikke i miudste Maade den foreliggendc S a g ved, man tjcrncr tun til at visc, hvor
ganstc Forcuingeu har vcrret blottct for virkeligc
Grunde at stotte sit Fvrlangcndc paa. Naar vi
nu paa den cne Side ser Foreuiugens Jvcr for at
holde Llirkcdorcn lukket for Sognebaandsloscrncs
Prcest — vg andre er der jo i Birkelighcden ikke
Tale om — , men saa paa den andcn Side lccgger
Moerke til, hvorlidct Flertallct afSognebocrne selv
benyttcr Kirkcn, idet der af hoert S o gn s 300— 600
Altergcrster paa almindeligc Sondage, naar ikke
Altcrgang eller anden „Forretning" findcr Sted,
i Gcnnemsuit neppe modcr 20 hvcr Sondag til
Gudstjenestcn, da maa Hcrrens Ord til Pharisoecrnc paatvinge sig: „ I Oicnstalke! JlukkeHimmerigc for Folk, ti I aaa ikke dcrind, og dem der
vil ind, formene I det!
Dct trcdje Punkt turde vcl ncrrmcst betraates
som et S la g s Anhang, vcdfojct for dcrved ligcsom
at bctagc Adressen nogct af den vcl pcrsonlige
Karakter, Foreuingen vist nok selv har havt cn
Folelsc af, den besiddcr. T i dct synes virkclig cn
Gaade, at Flertallct af Bondestandcn Paa Hindsholm virkclig bcvidst stulde onske cn Kirkcforfatning cfter Prof. Clausens Forslag. Have de rct
betoenkt, at dcrcfter vilde vi faa et Kirkcraad sammcnsat af Gejstlige og Leegmoend, hvilkct stulde afgjore alle kirkelige Säger i Foreuing mcd Rcgerlngen og lonncs lig Niysdaasmcendcnc; dcrved
vilde en ny ikke ubetydclrg Byrdc blive paalagt
Landet, udcn at dct er lct at sc, hvad Nytte Kirken vilde have dcraf.
Forsaavidt vi nu i Adressen tor se et Skridt
til Losnlngcn af Foreningens störe Hovedopgave:
at fremme Egnens aandeltge Jntcrcsser da er dct,
at befrygtc, at Adressen er et helt mislykket P ro 
dukt; et Mcsterstykkc forekommer det mia dcrimod
det vilde vcrre, hvis der i Foreningens Program i
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ovenanforte Scrtning havde staaet „hcemme" i
Siedet for at „sremme".
Dalby den 14de Febr. 1857.
A. Chr. Poulsen.
Ester at nu Poulsen havde levcret sin Kritik i
„Fyns A vis" modte Bestyrelsen for Landboforcningcn op i „Fyns Stiftstidcndc" for 3. M arts
1657 med en längere Artikkel, hvori den bctcgncr
Poulsens Kritik for „yderlig uforstammct", men
den stolcr paa, at Lceserne not gjenncm Foreningcns egen Artikkel vil faa Ojncnc op for „Skarnet" og begribc, at dctte kun er vel skikkct til dermed at betcgne Poulsen og Hans Vcnners Stand
punkt. Derncrst skyldcs Poulsen og Hans „Parti"
for at besiddc „aandcligt Hovmod" og for at have
taget Enerct paa „Aand og Liv".
Senere kommer en Redegorelse for, hvad man
havde vcntet sig af Hojstolcn, men hvorlcdcs man
er endt med at komme til dct Resultat, som „cfterhaandcn blev vitterlig nok" „at Hojskolcn er en
fuldkommcn Jllusjon som Skole betragtet, men at
den derimod er Samlingssted for Partict" og hvem
der kan dragc med til de ugentlige Moder, hvor
Leereren holder religiöse Forcdrag med grundtvigsk
P rcrg; der mcrrkcs en Snigen om l Husc og Gaarde,
der har Dalby Hoiskole tll Udgangspunkt, der forer Meningcr og Paastande med sig, hvori der vcd
Sidcn af et Gran Sandhed er en M asse Vildfarelse, hvoraf sclve Familjelivet bliver uhyggeligt
berort".
A lt dctte er gaaet op for „det störe Flertal"
i Aarenes Lob, og den stille Harme, som gcrrede i
Befolkningen ovcr dctte Uvcrsen, og som uke blev
ringere vcd Synet af Partiets voksende Hovmod,
bchovedc kun en passende Lejlighed for ät bryde
ud ; og dennc Lejlighed kom, da Selfkabet for den

danste Almuskolc constitucrcdc sig i Kerteminde,
for at reformcrc Skolevoesenet; tl da indsaa det
hidtil saa taalmodigc og vist nok derfvr saa
haanligt omtaltc störe Flertal. at der burdcgores
naget, ja. at der just af den ncrrvcerende Sloegt og
her paa Hindsholm. hvor Partiet har sin Nlanteflole. burde forctagcs et Skridt for at holde tilraads mcd den Virksomhcd. som udfoldcs. af de
qcinalc Projectmagcrc, der mcd den dem egne Bestedenhcd lignc sig mcd Svancungen, hvis Storhcd Vocsencr af cn ringcre Art ikre künde forstaa
og derfor ej Heller lide. O g saalcdes skede det, at
Landboforeningen i saa kort Tid fik et saa stört
Antal Medlcmmer. den Forcning. der i sit Pro
gram havdc sat sig det scercgne M a a l at „modarbejde det Ovcrgrcb. som et Parti paa Hindsholm
maatte sigeö at tilsigte med Hensyn til Skole og
Kirke."
Derncrst paafolger en Rcdcgorelse for, hvad
det er Forcningen har udrcttct, idet den paapeger
Andragcndct til Ministcriet, og udtaler at den dcrved har sat Rcgeringen i Stand til „at bcdömmc
Forholdene paa Hindsholm rigtig" og advaret dcn
mod — „under den Lovloshedens Tilstand hvori
Folkckirkcn bcfinder sig. som soges fastholdt og benyttet af den virksomme Sectaand", — „at understotte Ekspcrimentcr paa Kirkcns og Skolens
Omraade. for hvis hcldige Udfald ingcn anden
Borgen kunnc stilles end de hojrostede Paastande
af et Parti, om hvilket det er nok som bekcndt.
at det har Jvcr udcn Bcsindighed og Beaccrlighcd efter at nedrivc det bestaaende ud.cn Eygtighed til at bygge nogct nyt."

Den „Agent," som Poulsen i sin Artikkel havde
omtalt, Var en Gaardmano Peder Nielsen fra
Dalby. Denne M and kommer da faa Dagc efter
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i samme Blad og afgiver blandt andet folgende
Erkloering:
„ I Desiddclsen af Ältester fra vedkommende
Mcrnd selv, scr jcg mig i Stand til offentlig at
erkloere A. Chr. Poulscns Frcmstillinq af min
Adfcerd ved den ncrvnte Lejlighcd for usand, ligcsom jeg. dersom feg stulde anse det fornodent, har
et Middel at sc A. Chr. Poulsen ved Reitens
Hjcrlp straffet for crrerorig Omtale.
Samme A. Chr. Poulsen crklcrrer rigtig nok,
imod Slutningen af fit Referat. Foreningens Medlcmmer for Phariscrer og Ojenstalke og stoler paa
sit Himmerige, men dersom Han Paa den phariscriste
Vej, Han imod mig betrcrder. tror at vinde Jndgang i Himmerige, da vil jeg onstc Ham til Lykke
paa Hans Himmclfart."
Kort dcrefter kom Poulsen mcd en gansle kort
Erkloering, hvori Han udtaler, at det nyttcr ikke
entcn Peoer Nielsen har Ältester eller ej. ti giort
Gjerning staar ikke til at oendrc, og Han fastholder
i cnhver Henscende, hvad Han har skrcvet. —
Folgen af dennc Modstand og Andraaendet
til Rcgeringen blev nu imidlertid den, at Skalen
6 Dage for dcns Slutning blev sendt Skoleraad,
Provst og Amtmand paa Halsen, hvilke stulde
undersoge, hvad den indeholdt.
Den D ag da disse kom, sagde Kold sidcn,
krob Folk op paa Diger og Tage for at sc „Fjoellekassen ramle sammen. Dog, det gik hclt andcrledcs,
end man havde tcrnkt; ti da Provstcn i cn myndig
Tone vilde begyndc at eksaminerc Numcr 1 l
Jordbestrivelsc, stod Kold frem og sagde eftcr Aftale mcd Poulsen paa sin cjendommclige bcstemtc
Maade, at Han ikke vilde modsoette sig det. hvis
man vilde nojes mcd at prove alle Elevcrnc under
et, men var oet Ministeriets udtrykkclige Onste,
at de stulde overhores en for en, saa blev der
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intet nf, og hau var i saa Fald rede til atopgive
den Statsunderstottelsc, Han hidtil havdc mvdtaget.
Dette kom mcd en sorunderlig Vcrgt, ogProvsten sank ligesom sammcn og svarcde mcget spagfardig, at det paa ingcn Maadc dar Ministeriets
Mening, og at man var rede til at adsporge EleVerne under et.
Derved var i Gründen Slaget vundet; ti alt
som Provsten blcv spagere voxedc Elevernes Mod;
de havdc Dagen i Forvcjcn lovet Hinanden at göre
deres Bedste, og det lykkedes ikke Provsten at scrtte
dem i et eneste S p o r g s m a a l hvcerkcn iJordbcstrivelsc ellcr i Verdenshistorie. .stont Han aik
meget i Entelthederne. En Gang kneb det. oa
der var Sporgsmaal vm cn gammel General mcd
et vanskeligt Navn: men en Jyde, som havde en
Jcrrnihukommclse, rcddcdc Skolcns ALre.
Tilhorernes Forbausclsc var stör, og storrc blev den,
da Paulsen begyndte at overhore dem i Kenn,
som var en fnldstcendig ny og ukendt Vidcnsiab
for alle de tilstedevcerende. „Det var forskra.'kkeligt
saameget, som de havdc lcert," sagdc sidcn et af
Sogncraadets Medlemmer, „jeg forstod ikke det
allermindste af det."
Fjcrllekassen blev altsaa
staaende, og Hojskolen havde vundet et saadant
Rh, at den ncrste Vinter fik 32 Clever. Men da
var den for lille, o aK o ld besluttede sig saa til nt
flytte til Hjallese Mark ved Odense, stont Han i
ovrigt nn gcrrne vilde vcrre blcvet paa Hindsholm,
scrrllg for Bornestolens Skyld.
For feg forlader Krigen mod Kolds Skolc paa
Hindsholm, man icg dog cndnu meddelc et Forsvar
for Skolen, som blev afgivet af 42 forhenvcrrcnde
Clever og indscndt til Ministerict under Navn af:
„ V id n e s b y r d
fra den hojere Bondcstole i Dalby.
I

Anledning af de Angreb den hojere Bondeskolss

S1
i Dolby, i den senere Tid har vccrct udsat for,
tillade vi os, tidligcrc Clever af Skalen, aL give
den vort Vidncsbyrd.
Noor man ncmlig har
viüct give sig Mine af at have beset dcnne Skale
i Ncrrheden, da kunne vi mcd starre Foje sigc dctte,
ti vi underskrevnc have alle opholdt os som Clever
paa den nccvnte Skale, dcls i Dalby vg drls mens
den bestod i Rhslinge. V i er da overbevistc am,
at enhver, der mcd nogcnlunde Evner og vedvarende Flid opholdcr sig ved denne Skale i 5 Maaneder, vil kunne faa cn Udsigt over V e rd e n s h istorien, samt levende Kundstab til vo rt Fa'drela n d s H is to r ie .
Ved den Undervisning, der
gives i dansk La?sning, vil enhver kunne säa den
Ovclse heri, som er nodvendig for at faa et virkeligt Udbytte ved Lcrsningen af en Vag, og ved
Udarbejdelscn af danskc Stile vil man, säavidt den
karte Tid tillader det, kunne frcmhjcrlpcs til at
ovnaa den Fcrrdighed i at ndtrykkc sine Tanker vaa
Papiret, som der udfordres i det lwrgerliac Liv.
Ved Oplcesning af vore bcdstc Digtercs Va?rkcr
faar man Kendstab til den danskc Literalnrs crstetiske Frembringclser. Endviderc soredrages Falkeog J o r d b eskrivclsc mcd tilsvarende'Geographi,
saaledcs, at man faar Kundstab am de forskellige
Folks Ejendommeligheder samt Landencs ydre N a 
tur. DcSforudcn kan man faa et lidet Jndblik i
Fysiken og Kcmicn, samt nogcn Ovelse i okonvmisk
Landmaaliny. Forndcn disse Genstande gives tillige Dvelse i praktisk Regning, samt for de enkelte
som onske det, noaen Undervisning i Sang, M u 
sik. Engelsk og Tysk. — Hcrmcd turdc dog Skolens mmdste Fortrin vcrrc fremhcrvedc, ti dens
M a a l er ikke at give en dod Kundstabsmasse; men
dens M a a l erat vcrkke dansk Folkcliv, at fremdrage
de slumrendc Krcefter i Folket til Vevidsthed og
Kraft, oq da ved naturlig og »künstlet Mcddclelse
af Kundstaber at give Midler i Hcrndc til nt arbejde i Folkelighedens Tjoeneste; dette er dens
rr-
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Maal, og vi tro at kunne sige, at den heldigen
har lost sin Opgave. Saadant Vidnesbyrd give vi.
Clever af den hojcre Bondestole i Dolby — forhen i Ryslinge — denne Oplysningsanstalt; vi
vove derfor at anbefalc denne Skole til de af vore
Medborgere der atträa folkelig Oplysning, ligesom vi vgsaa vove at haabe, at det hoje Kultus
ministerium intet Hensyn vil tage til „Andragendet" om. at den offentlige Undcrstottelse fratages
Skalen; ti dette vilde meaet bedrove os. og vi er
ovcrbeviste om, at det ogsaa vil bedrove alle sande
Venner af folkelig Oplysning.
I Folkeliahcdens og Fcrdrelandskjcerlighedens
Navn er vi flredne til denne Udtalelse, og vove vi
derfor at tilstille det hoje Kultusministerium dette
vort Vidnesbyrd om den hojcre Bondeflole i Dolby.
A f de 42 Undcrstrifier findcs af nulevende mere
bekendte Mcrnd blandt andre: Folketingsmand Feldthuscn, Lars Fredrikscn Ryslinge, Hojstolcforstander Rasmus Gcltzcr, Friskolclocrer Rasmus Han
sen, samt flcre andre til Dcls dygtige Bonder.
Kold havdenu imidlertid bestcmt at flytteSko
len til Hjallese.
En Del af „Fjcrllekasscn" blev altsaa reden
ned, men en Del blev staacnde til den al fortscrtte
Bornestolcn, som fortscrttcs den D ag i Dag. Nu
er den imidlertid blcven ombygget og er bleuen
storre; cn lillc venlig Valgmcnighedskrrke staarvcd
dcns ene Sidc og et Ovclseshus paa den anden.
Ja, Kolds Gerning har baarct Frugt! Den blomstrer nicd Liv og Fristhcd, mcd Lys og Glcrde til
Folkcgavn!
Flytningen af Skalen og hvad dcrmed fulgte
blev besorget af Kolds Venner paa Hindsholm,
der körte det ene Flytteloes cftcr det andet den oder
4 M i l lange Vej til Hjallese Mark. Ogsaa hcri
ser man et Vidnesbyrd om, at Folket havde faaet
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Kold kcrr ti man behover ikke at kende megct til
Fynboernc for at vide, at mcd Hensyn til at göre
Tjcnestc med Hefte og Vogne da er det ikke noget,
som de forhaster sig med, og det er ikke til enhvcr jom
som helft de vifer dcnne Tjeneste. O g en Rcjsc
paa 4 M il, ja, den betoenker de sig adskillige
Gange paa, for de vover sig ud. Se r man dem
derfor göre det og göre det frit, da kan man vcrre
vis paa, den M and de gor det for, Han er lidt
mere end almindelig.
Om sin Hojskole paa Hjallese Mark var det
at Kold paa Vcnnemodet udtalte, at „nu har vi
faaet bygget en Hojstole som et Slot, Bygningen
tiüigemed Jorden har kostet 50,000
og hvad
mere er, den kan i Gründen godt svarc sin egen
Regning.
V i havde i Vinter 70 voksne Karle i
Skalen og i Sommer 50 voksne Bondcrpiger, og i
Hosten 50 Skolemamd, som alle sammen var komne
for at oplyscs og oplives."
Om sin Maade at
undcrvise paa udtalte Kold sig ved sammc Lejlighed
paa folgende Maade, idct Han sluttcde den ncrvnte
Tale:
„------- Siden jeg er kommen ind paa bette,
vil feg sluttc mcd den Bemcrrkning. at Oplysning
har jeg ncrppe saa godt Greb paa. som jeg har paa
Oplivelse.
Jeg oplivcr forst, og saa oplyjer jeg
bagefter, eller r alt Fald opliver og oplyjer jeg
paa engang, og det tror jeg er rigtigt, ti Opliveljen er det, som man trcenger til.
Altsaa er det
at oplive langt mere min Opgave vcd Skolen, end
at oplyse, men saa oplyse vi en lille Smule, efterhaanden som vi blive oplivede. Naar man nu vil
jporge mig, hvorledcs jeg künde komme til at opuve forst og oplyse sidst, eller i alt Fald oplyse
og oplive paa en Gang, altsaa hvorledcs jeg, der
ikke er blandt Profeterne, fordi )cg ikke har gaaet
nogen egentlia Skolc igjcnncm, runde blive Folkc«
oplyjer, faa fvarer jeg, det kommer deraf, at jeg,
da jeg oegyndte at oplyse, befandt mig imellem
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Folk, som ingcn Oplysning künde tage imod, forend de blcv oplivede. det var simple Folk, som
saa at sige ikke kendtc til Oplysning, men som forst
skulde oplivcs. Dersom jeg havde truffct paa Folk
som Studcnternc i Kjobenhavn, paa Folk, der künde
lade sig vplyse uden forst at blive oplivede. saa
havde jeg maaske ogsaa givct mig lil at oplyse
uden at öplive. ti det er paa cn Maadc det nemmcstc. men ligeovcrfor de Folk, feg traf paa, var
jeg som sagt nodl til at brugc en andcn Frcmgangömaade.
Jeg tror ogsaa, at jo mcre mau
leerer det danske Folk at kendc, desto merc vilman
erfare. at de baade i og ndcnfor Kobenhavn ikke
rigtig kan blive oplyste, uden at de forst blive oplived'e, eller i alt Fald. at det maa folacs ad, at
der oplyses og oplivcs i en og samme Tid".
Jeg opnaaedc tun en Gang at gcestc Kold i
Hans ny Bolig paa Dalum, men jeg glcmmer aldrig dette cnc Mode. der med uudfletteligc Trcrk
har prcrget sig hos mig. Det er som jeg cndnu
ser for mig den simple, ja'vne Mand, som Han gik
der i sin graa Vadniclsfrakkc med den sorte Best, twt
knappet op i Halsen.
As hvad Han den Gang i
en Samtalc udtalte. er der et lillc Ord, som ligeledes har sat sig fast i Erindringcn; jeg forstod
det ikke den Gang og forstaar det ikke endnu, men
jegtvivlerikkepaa.at Kold joharhaftsinalvorligc M cning dcrmed. Han udtalte sig nemlig saaledeS:
„Sagdc jeg det ikke nok, menS jeg var paa HindSholm, at der stak cn stör M and imod; nu er jeg
bleven den störe Mand. men om jeg skal blive den
störe Mand loenge, ja, det ved jeg ikke".
Kold levcdc Storstedclen af sit Liv som Ungkarl, og det var forst som aldrendc Mand, Han
indgik Mgteskab.
Som jeg alt tidligerc har frcmfort havde Kold
i sine unge Dagc baarcn paa cn Kjcrrlighcd til en
bestemt Kvindc, og da Han i denne Hcnseendc blev
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skuffet, har dct formodcntlig gaaet Ham som saa
mange andre: Han har ikke kann et glemme hende,
som Han havdc tcrnkt sig som sin Uugdoms Brnd
og har vel egentlig vceret bestcmt paa ikke nogensinde at ville gifte sig.
Men lidt cftcr lidt har Hans Sind vg Tanke
i denne Rctning forandret sig, og Drangen hoö
Ham vaagnet til at dele sit Liv med en elsket Kvinde.
I Kolds Tanker om Mgteskabet faar vi cl gvdt
Jndblik i „En kille Efterslcrt til Kolds Minde".
som Friskolclcercr Nasmus Hansen for cn Del Aar
tilbage strcv i „Fylla", hvoreftcr jeg her hidscetter
folgende, der tillige er et godt Bidrag til Belyöning af Koldö Ejendommelighed:
„En af de forste Dage, jeg vor hos Kold fulgtes
vi ad fra Kcrrteminde og hjann efter. Han frittedc
mig da ud, om jeg var forlovet eller om jeg nogen
Tid havde vceret forclsket.
Jeg svaredc et fuldt
Ncj til begge SporgSmaal, og lod Ham tillige
mcerke, at jeg ncrrmest hcldedc til den Side. aldng
at indlade mig i Wqteskab. „Ja saaledcs tcrnker
De nu, hvad forrcsten er underlig nok i Dercs
Aldcr; men naar det saa bliver Dem cn Trang.
hvad gjor De saa?"
Ja, det vidstc jeg ikke saa
ligc. Men jeg syntes, at Menncsker, der giftede
dem med det rigtigc M a a l kor Oje, nodvcndig
maatte göre dct, f'or at have nogct sikkcrt at lcve
for. noget vist at opofre dem for og lade dercs
Kcerlighed gaa ud over.
Jeg havde ogsaa solt,
jeg burdc have nogct saadant, og det glcedcde mig.
zeg trocde at have fundet dette i at komme til at
holde Skole, da det bedste i mig vidnedc for mig,
denne S a a Var min fulde Kcrrlighcd vcrrd. „Naa
ja, gode Nosmus Hansen! De har saamcrn vceret
lige paa Vippen: De har vceret stillet saaledes, at
De skulde cnten holde Skole eller gifte Dem; men
saa blcv den Skaal tungest, Skoleholdet blev lagt
l, og derfor valgte De det. Men tro mig! naar
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de har holdt Skolc i nogle Aar, mcclder den anden Trana sig igcn. og saa sporger vi nok den
Tidcnde. De er glft cllcr de da har faact dem en
Kcrrcstc." Skont jcg nu siet ikkc künde vocrge mig
for den Tanke. Kold havde vist Rct, morde jeg
dog den Jndsigclsc. at dct naacdc sig vist neppe;
jeg saa just ikke dcrpaa mcd saa vcnlige Ojne lagde
jcg til. „Paa TEgtcskabct maa vi se med venllye
Djnc, indvcndte Kold. „dct er en god. cn chelllg
Stand, stiftet alt i EdenS Havc mcnS alting var
saarc godt. En anden S a g er. hvordan vi tor
vovc vs ind i dennc Stand.
S i g mig. har de
nogcn Tid til dagligdaas vcerct Vidnc til noaet
ulykkcligt Mgtcstab? euer hvordan De tror, De
er kommet paa de Tanker?"
„Til dct forste Sporgsm aal maa jeg svarc.
jcg aldrig har vcerct Vidnc til andet. cnd hvad
der maa kaldcs „lykkclige" TEgtestaber; de ulykkeligc
har^jcg tun Hort tale om. T il dct andet maa jeg
svarc, jeg vcd dct ikkc rct. Jeg havde dog som
ung blevet undcrlig blöd om Hjcrrtet, naar jeg
horte. Folk talcde om de forste Dagc af Wgteskabet, som „HvcdcbrodSdaacnc". og derncrst med cn
vis bitter Bcmod om hclc den ovrigc Tid. Sidcn
hcn havde jeg lagt mig eftcr, hvad dct dog künde
vcerc. der gjorde, at Mcnncstcr fristcdes til at se
saaledcö paa Sagcrnc. Jeg havde ment og mente
lildcls, at dct maatte komme af, de fleste indgik
ZEgtcskabct, mcd fcjle Forudsoetnmgcr.
Jdet de
trocdc, dct skulde blivc cn rcn Nydclsc; de ville
plukke Roser udcn Torne, men saadanne gror ikkc
undcr Solen."
„Dcri har de vist Rct", tilfojcde Kold; „men
hvordan er dct gaact op for dem".
Jeg fortaltc Ham. jeg havde isar lagt Moerkc
til cn ung Husmand, der blev gift mcd cn Pigc
„som Folk var flcst." Dckom i hvad der maa kaldes gode
Kaar, dogkrccvedc Hans Kaar at Han skulde arbcjde,
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for at de künde holdes vedlige. Han havde ogsaa dct
Arbejde borte fra Hjemmet, at Deere Terrsker hos
en Gaardmand. Men Han passcde dctte Arbejde
siet, idct Han forst Klokkcn 8— 9 gik til Arbejde-,
saa vidt jeg mindes. styndte Han slg saa riatignok
med at indhentc dct forsomte, men paa den Maadc
at Han „sjasiede" sig fra Arbejdct, saa endet Korn
blev siddende i Halmen. Hans Husbond, en forstandig Mand, satte Ham i Rette for beggc Dele
og lagde Ham paa Sinde, Hans Virksomhed tog en
aal Vending.
„Du har aldrig veeret dygtig,"
sagde Han til Ham, „men jea troede dog, det haDde
hjulpet lidt, nu D u blev gift, Folk saa da i Almindelighed noglc flere af dercs Krcefter iaang,
da Omsorgen for Hus og Hjcm, Kone og Born
bliver lagt paa". „Aa — Snakkerads har Di nok
af",afbrodHuSmanden, saa erderF.... tordnemiginoen Fordel Ded at Deere gift, naar Di skal ftaa ligc saa tidlig op og arbejde endnu strcengere. Ncj jeg Dil F ......
danse mig nyde hende, — og dct Del saa fuldt som
Jer andre." — Han gjorde nu ogsaa, hvad Han
kaldte „at nyde hende".
Hverken Folks Varsel
eller Hans Kones Taarcr eller Bonner vcndtc Hans
Sind. Nogle Aar gik, og Han Dar — en Stodder."
Desuden havde jeg Hort mange, hvis cerlige
Strceben jeg maattc agte, vaande slg under Livcts
Tryk og udbrydc i Klager, som disse: „Havde Di
dog aldrig giftet os". „vi Dille give mcget godt
til, Di künde troede tilbage igen", „en Gang i mit
Liv Dar jeg rigtig dum og det Dar — da jeg
oiftede mig".
Ja jeg havoe Hort dem, der ligefrem havde forbandct den Dag, de blev gift, og
dem selv med, fordi de kunne vocrc saa dumme.
Jeg havde godt set, at noget af dctte Dar ravgalt
stillet, andct blev daarligt baaret; men det störe
Krav, ALgteskabet gjorde til vor Virksomhed og
isoer til Dort Taalmod, Dar jeg gysct tilbage for,
da jeg siet ikke solle mig stcerk til at bcere det.
13

D g jeg sagde igen, at jeg nu troede, Skolegerningcn nok vilde holde Lcengselen dereftcr nedc.
„Aa nej — det vil den ikke kunne, langer
cnd til Skolcgerningen kommcr godt igang cller,
hvis det forulykker for Dem, til De bliver kcd
deraf.
Jeg er nu saaledes stillet jeg har vceret
en Smule forelstct l en bitte Pigc, men der kom
saa lidt i Vejcn — . N u staar det snart for mig,
som jeg bor opgivc den Sag, for bedre at kunne
bruge alle minc Krcefter til min störe Livsgcrning.
Sagen er, naar vi har faaet dem, er det baycfter;
der lader sig ingcn Prove göre og det er vlst lctterc at faa ti „Gribbeniller" end en Danckvinde".
Jeg mente dog, Vorhcrrc vilde hjcrlpe os, naar
vi lagdc Sagen i Hans Haand, deri var Kold
em g; men Han paastod, at det var dog en vanskelig Sag. for sclv naar vi bad Vorberre vcrlge,
vilde Hjccrtet raade halvt med. „Desuden", fojede
Han til, „saa selv om vi stk en god Kvinde, vilde
det dog altid lcegge et Trok paa os. for fer de :
„Er de glade oa raste, stal der kceles og klappes,
bliver de modlose og syge, stal der trostes, og der
stal overbcrrcs, bliver de frugtsommelige, er der
snart inaen Ende paa Byrdcrne, der er med dem,
ldet nogle bliver saa, andre saa, og kun cnkelte
kan bcerc det som Kvindcr.
D a jeg nu forresten
ikke tror, der er stört ved det hele, er det vist bedst
at lade den Fugt flyve: Har jeg saa ingen til at
klappemig, har ^g Heller mgcn til at nappcmig!"
Lceserne vil have mcrrket, denne Samtalekunde
ikke forcs lcrnger. Det solle vi ogsaa beggc to:
„vi var kort fast". V i gik dernest lirnge tavse og
talede den ovrige Bej om andre Ting.
D a jeg havde holdt Skole 3 Aar, strev jeg
til Kold og fortalte Ham. jeg nu var forlovet.
Hans S v a r lod saaledes:
Det er saa opsyldt, hvad jeg svaaede Dem paa Vejen mellem
Salby og Mesinge. Jeg onster Dem megen Glcrde
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med Deres Foestemo og Lykke i Dercs forcstaaende
ÄEgtestab, eftcrsom jeg ved, vi trangc til Hinan
dens Deltagclse, og at De scettcr scrrlig P ris paa
min. Jea kommer i Besog hos Jcr i Sonnncrtiden, saa skal De fremstille hende for mig."
D a Han nu Var ved at ville rejse viderc, efter
at have gcrstet os, siger Han til mig: „Nu lader
De Bornene have Frihcd i Eitermiddag og folger
mig hen at sc Deres Kcrreste. Jeg skal bernccst
til Gravvcrnget og hvis det var paa sammc Vcj,
dar det heldigt." M in Kcrreste laa just og sov til Middag
da Kold og jeg kom; men Han vilde jeg stulde kalde paa
hende, estersom Han paastod, det var med gode
Kvinder, som med gode Born: de varbedst at se,
naar de nylig havde sovet. Jeg indvendtc, det var
dog egentlig kun, naar Bornene vare udsovede,
derimod stet ikke, naar de skulde vaagneS i Utide.
„Ja saa gor vi cn Undtagelsc". Jea vcrkkede hende
og fortalte hvad der forestod.
„Men, o ja! ieg
er w ikke rcdt," indvendte hun.
„Han vil ogsaa
se T>ig, som D u gaar ved Dit Arbejde," svarcde
;eg. hvorpaa vi gik ind i Stuen, oa holdendc Hin
anden i Haanden, ftcmstilledc vi os for Kold. Han
„maalte os" fra overst til nedcrst og siger dcrpaa:
„Nu er jeg tilfredsstillet."
Ester et kort Ophold gik vi vidcre til Gravvoenget. Underveis siger Kold: „Ja, jeg kan nok
se. T)e har havt Lykken med Dem og gjort et godt
Balg. — Jeg er snart af den Mcmng. jeg glfter
mig ogsaa. — Saalcenge jeg har min Soster hos
mig, gaar det, for hun kan saa godt afhjoelpc mig
Savnet. da jeg stet ikke kalder dcl en Lhst, og jeg
indser i Gründen ikke der er saa stört ved det. —
Det bliver derfor nok saaledes, at jeg gifter mig,
den Dag, min Soster forlovcr sia; hvad hun vel
gor. naar der tilbyder sig en Mand. hun syncs
om." „Det kommer dog an paa det", svarer jeg
„som ostest skal der raadslaas lidt, for saadanne
Säger kommer ilave, og, saavidt jeg ved, er De
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jo ikke forlovet". „Jo — det gaar saamcrn nok —
jeg har ogsaa en Gang havt lidt Snak med en
Plge; men da jeg Var „betcenkt", var hun ikke
tilsinds; nu tror jeg nok, hun er det. Saaledes
blivcr det bedst: Den Dag, min Softer forlover
sig, holder jeg Bryllup! M in unge Kone og min
Softer skal derncrst voere sammen et Aar! Län 
gere kan min Softer ikke holde ud at gaa forlovet;
men saa lange skal hun gerne holde det ud, det
er nodvendig for min Kone, hun kan ikke lcere
Kvindclighcd paa bcdre Maade, end ved at vcere
sammen med min Softer, der er rigest paa kvindclig Inde mellem de mangc, jeg kender. — Kan
det nu imidlcrtid ikke gaa med den unge Pige,
saa kan jeg saamcen saa ti andre. — De scr paa
mig? — Jo, det er ganskc rigtia, en M and med
min Livlighcd, og som forcr et saa tiltalende Ord,
vil mangen dansk Pige kalde det en Lykkc, at rcekke
Haand. O g et megct daarligt Mcerke vilde det da
ogsaa voere, om ikke i det mindste en Del künde
fole og smage, „Aandcn er bedre end Kod og
Blöd!"
V i havdc vocret gist noget over et Aar, da der
en Nat bankcdes paa vore Dore, og der spurates,
om det Var her Rasmus Hansen boede.
M in
Kone vaagner og sigcr til mig:
„Det er Kold,
staa op og luk Ham md!" Lidt eftcr ftod Kold i
vor S t u e og sagde, al Han var kommen körende
fra R y s l ingc til Vejstrup; men vilde saa helft gaa
ud hos os. „ I har jo Husly, og I kan vcl sagtcns skaffe mig et Knippe Halm at ligge paa."
M in Kone var saa kommen i Klcrdcrnc og havde
toendt Lys; men Han sagde, vi skulde bare vise
Ham et Sted, Han künde ligge paa et Knippe
Halm. „Ja, men vil De dog me ligge i Sengen?"
spurgte min Kone. „Nej, det vil ieg ikke; jeg vil,
som jeg siger." „Ja, men det er oaundcrugt, at
villc ligge paa Halm ved Siden af en god Seng,
naar Sengen staar ubrugt."
„Det er en anden
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S a g ," genlog Kold; „men jeg havde regnet ud
fuldt og fast, at De havde kun cn S e n g ; jeg vilde
dog saa Heller, for at undgaa at aore andre Uro.
som da dar i Senge, ligge paa Halm hoS Jer."
D a vi nceste D ag fad ene, spurate Kold:
„Naa,
hvad er der saa ved at vcrre gift? Kan det gaa.
uden det forstyrrer en alt for meget i sin Lmsgerning? Jeg har nu vcrret fristet til at tro, det
var en Stand, der tog mere end den gav!" „Hvad
der er ved det," gentog jeg, „er vanfleligt for os
at svare paa, der kun har vcrret gift disse halvandet Aar.
V i har nu faaet den lille Pige, oa
vi har provct lidt af den Lyst og Smerte, Haab
og Frygt, der knntter sig tilsaadant." „Ja. men
vl er da meget gladere ved. at vi har hende," indvendte min Kone, „end hvis vi ikke havde hende."
„Naa, ja saa er det tikfredsstillende oplyst," svarede Kold.
„At det skulve skade en i Udforelsen
af sin Livsgerning," tog jca Ordet, „kan jeg just
Heller ikke mene, det skulde saa vcrre. Hans Kone
var en Modstander af Mandens Livsgerning. i
saa Fald kan det godt vcrre, at Frygtcn, De udtalte, at den Stand tog mere end den gav, er
gründet. Men da tror jeg at havc lcrrt saa smaat
i den körte Tio, at vi aldria kan komme i nogen
bedre Stilling for at Kcrrligheden, der jo er „Livets Krone", kan udviklcs i den Fylde, der er
muligt hos os.
„Der er de galt paa det," sagde Kold, „den
Kcrrlighed, der udvikles i Wgteskabet, er kun et
S la g s Egenkcrrlighed, den er i dette Tilfcrlde langt
sra ikke en Uting; men det maa vi dog lade staa
fast: „Den, der elskcr sin Hustru, elskcr sig selv!"
„Det sidste lader jea staa fast; men den Paastand,
at det skulde vcrre Tacnkcrrlighed at elfte sin Hu
stru, gor jeg afgjort Jndsigelse imod!" „Naa, —
lad os saa höre da!" „Ja vel," svarcde icg. „De
er enig med mig om, at „Gud er Kcrrlighed." og
at „de, som bliver i Kcrrlighed, blivcr i Gud."
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De er vist ogsaa cnig med mig om. at Djcrvelcn
er Egcnkcrrlighed, og alt, der fortjener 9!avn af
lLgenkeerlighed, har sin .ttildc i Ham". „Nu vel."
svarede jeg. „nu kan vi lct enes om, at Kcrrlighedcn hos Mand og Ävindc er crldre end Djcrvclens Jndblanding. og maa altsaa vcere cn af de
fine Levninger. Skjalden synger om. vi har tilbage
jra Paradislivct, altsaa crgte. i samme Maal, som
den er frigjort fra hin Jndblanding.
O g med
denne Kcrrlighed, tror jeg. skal alle elfte sig selv.
Ja, hvad mere er, jeg tror, Paulus mener, at ved
denne Kcerlighed til vor Hustru, udvikles bedst al
z^rrlighed i sine forskellige Nctninger. til os selv,
vor Nuste og vor Gud.
Dette er jo saa Ophav
til, hvad Herren kaldcr al Loven og Profeterne.
idet Han sigcr:
„Du skal elfte Herren din Gud,
af dit ganske Hjccrtc, Sjoel og Sind og din Ncrstc,
som Dig selv." Saaledcs fuldkommes ogsaa bedst
Folkcordet:
„Naar Folk bliver gift, kommer de
helt ind i Livet". Sagen er jo den, jo mere der
scrttes paa Svil, des mer kan der rigtignok tabes,
za alt kan taoes, hvis alt scettcs paa Spil. Men
meget kan ogsaa vindes, naar megct voves, ja
alt kan vindes. hvis alt voves. Alt voves ikkeved
at gifte sig; men meget voves. Meget vindes ogsaa
for alle, det lykkcs for."
„Nu vel — det er et
godt Vidnesbyrd."
Som Kold nu havde samtalet om ALgteskabet
med mig, havde Han vistnok gjort med mange. Og
de flestc var sagtcns af den Mening, Han aldrig
blcv gift, saa hendc. der blcv Hans Kone, er vel
langt fra den encste, der har sagt Ham, Han aldrig
naaede at saa nogcn. Det overraskede dcrfor Folk
meget, da Ordct gik, Han var „forlooet". og meget
var det derfor ogsaa, der blev sagt om, hvor underligt det var, Han skulde giftes, om det ogsaa
virkelig vildc naa sig, om Han virkelig künde „göre
ud ad sin Kone" (elfte og cere hcnde) osv. Tiden
klarede efterhaandcn alle disse Tvivl, saa der blcv
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nok at leere af Hans Ord og Fcrrd ogsoa i denne
Livsstilling for hvem der l ringeste Grad kan
stille Kcrrncn fra Skallcn.
Jcg stal dog gcrrne
tilstaa, Han blev sig selv lig ogsaa som Wgtcmand.
Blcv Han fritrct om noget paa cn Maade. der
faldt smigrende cller nysgcrrrig i mindste Maade,
saa gav Han et drojt, afvlsende Svar, hvilket Folk
mange Gange tydcdc, som en ucndelig Ligcgyldighcd mod Hans Kone, som de til Gengoeld ynkede.
For dog at ncrvne et saadant Trcrk, stal jeg meddelc folgende, der rigtignok, som det synles, har
mcr end Skinnct for sig.
Samme Dag, Hans forste Datier blcv fodt,
reiste Han hjcmmc fra til Langeland for at holde
Moder. I Svcndborg tog Han ind i et mig kcndt
Hus og ventede lidt tll Dampskibct gik.
Konen,
der, har sagt mig folgende Ordstifte:
„Nu hvordan lcver Vercs Kone, Kold?" „Aa, saa rct vel;
vi har idag faact os en Lille."
„Nu. maa jeg
onste Dem til Lykke? E r det Son ellcr Datier?"
„Det ved jeg saamcen ikkc," svarcde Kold.
Dctte
Ordstifte er udcnfor al Tvivl. og det er langt fra.
jcg paa nogen Maade vil forsvarc det, men dog
Heller regne det til Hans Scrrhcdcr end ligcfrem
til Hans Ligegyldighed, cfter som jcg har siddet
Sidc om Side med Ham og Hort et Bidncsbyrd
af Hans egen Mund om, hvordan Han hugede at
vcere gift, og, som tydede paa langt anoet end
Ligegyldighed.
Om Efteraaret, som Kold blev gift i Host, Var
jeg sammcn med Ham til et Mode paa Svendborg
Egnen. Folk ventede noget paa Ham.
D a siger
en Kone:
„Jcg har Hort, Han kan stet ikke lide,
nogen onster Ham til Lykke; nu vil jeg lige godt
göre det, naar Han kommcr, for Han stal voenne
sig til, at taale saadant noget. andre er glad ved."
„Hvorfor vil D u det?" sporger jeg, „hvis Du virkelig ved. Han ikke kan lide det." „Ja, jeg bryder
mig saamcen ikke om at drille Ham lidt, det er Han
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flet ikkc fvr god til, naar Han er saadan.
Har
Han ikke faact sig en ton Kone, oa saa skal Han
min Sandten ogsaa vcere glad vcd hendc." I det
sammc kam Kold. Lidt ester sad Han vcd Bordet
og spiste sig lidt M ad for Modct. Et P ar andre
Mcrnd, foruden mig, sad i Samtalc med Ham.
D a trcrngtc hin Kone sig frem og siacr:
„Nu,
Goddag Kvld! Jeg onster Dem til Lykke med
Dcrcs unge Kone!" Kold tav et Ojeblik. Derpaa
svarede Han:
„Jeg modtager Dcres Lykonstning.
Menneskcr kan havc Brug for al den Lykkc dc kan
saa!" Det var aabenbart, Konen ikke naaede hvad
hun vilde, der klart nok var, at saa Ham til at
afvise det. Hun tabte dog ikke Modet, men sporger igcn: „Naa — hvordan hugcr De saa at
vcere gift?"
Kold scenkedc forst Ojnene, loftcde
dem dog ret snart og svarede roligt: „Aa jo —
meget godt! Jeg skal sige Dem. jeg mcrrker det
saa godt, jeg blivcr gamnicl og trcenger Haardt til,
at nogen skal ha'ge og hygge lidt om mig. Dette
mcrrker jeg tydeligcre Dag sor Dag, hun har Ly st
og Trang til at göre, og derfor har jeg al Grund
til at hugc det godt."
Hvordan nu Konen blcv tilsredsstillct vcd dette
Svar, ved jeg ikke; jeg blev tilfredsstillet.
Jeg
blev overtydct om, at Kold havdc faaet en Hustru,
som Han trcengte til at havc hcnde. Det dlcv mig
klart, at Kold ligc straks ved sit Bryllup traadte
ind i MgteskabetS sidste Tidsrum, og at kun dem,
der gifter sig soin Ungersvende. trcrder ind i det
fsrste. For nu ikke at blive mistydet, vil jeg pege
hen til et Skjaldeord, der lyder:
..Kronos'S gyldnt Tid detyder
i Han- Born det^salsomt bryder
sig i Levnrtslsbet delt.

For Mgtcskabets Vcdkommendc er denne gyldne
Kronos Tid ogsaa Barnelivet fro og helt. I denne
Tid lcges der Mand og Kone, og Klarsynet ud.
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vikles kun med Alderen. Born kan saalcdcs lade
til med at vilde giftes med Fader eller Moder,
med Soster eller Broder, med Tjencstepigcr eller
Tjenestckarle, ja sclv med gamle Mcrnd eller Koner.
De taler om det, som den fulde Lykke; de nydc
Livet „fro og hclt". Loenger hcn tier de med saadant noget, men kan derfor godt vcere "forelskede";
de nyde cndda Livet fro og helt for dercs eget
Vedkommendc.
De har imidlertid mcerkct, andre
har smilet ad det, og derfor skal de ikke mere have
Del i deres Lykke.
Men Livet deler sig siden i Levnetslobct, og
det bliver en Umulighed at fastholdc denne lykkelige Tid, der er Faderen til alle de folgende:
Ungersvendens Giftermaal, eller maaskc Ungcrsvende ved deres Giftermaal tror at tage Himlen
i Besiddelse, som en Sevs. For at pcgc paa noget,
der sikkert tyder paa dctte, vil jcg pegc paa Ordene
i Ribolds og Guldborgs Vife:

Og jt^ ffal fsrr Jer paa den O,

Den modne Mand og Kvinde ved godt, Wgtefkabet er som en Sejlads over et farefuldt Hav,
de ved, der Hörer Lykke og Taalmod og and et mere
til; men de foler, at Kcerlighed forsodcr alt. De
ved:

og halvt om Sorgen, saa tung at bkere!

Kun de gamle gifter sig som Kold, for i en
Hustru at finde en Alderdoms Trost; men det staar
sor mig, at den mest opofrende Maade, en ung
Kvinde kan give sig hen paa, er, naar hun bliver
14

ive
en gammel Hcedersmands Hustru og Alderdoms
Trost. Men paa saadanne gamle maa Ordet vist
ogsaa kunne passe, at alt er
ingen Kraft, men inge'n Fejl."

Hcrhcn paa tyder ogsaa, hvad der er sagt,
Kold svarede sin unge Kone paa hendes Sporgsmaal:
„Elster Du mig noget, Kold?"
„?la jo
— lidt", var dct koldc, kloge og vistnok Hel fcjlfri
Svar. En Ungcrsvend vilde have „forsikret" hende,
Han künde do for hende; en kräftig Mand vilde
trykket hende tavs til sit Bryst, maaste spurgt:
„Kan D u tvivle derom?" men Kold svarede: „Aa
jo — lidt."
Han saa det klart, der er kun saa
lidt, vi har tilbagc af den Fylde, hvormed Adam
i Edens Have savnede Mandinden, hvorfor Han
ogsaa svarede saa simpclt, men saa sandt, paa hint
Sporgsmaal.
Bien Kold og Hans Kone naaede ogsaa helt
oa holdent. hvad de künde i deres Wgtestab. De
fik Born, som blev deres Glcede og Lyst, hun sad
vcd Hans Seng og „hoeged og Hygged" om Ham
til Han sov hen, og Han overtyoede hende om, Han
elskcde hende „lidt" men lcrnge; Han elskede til
Dodcn adstilte dem."
Saavidt R asm us Hansen.
Del var den 8 de August 1866, at Kold blev
crgtcviet til sin nu efterlcvende Hustru, en Gaardmandsdatter fra Fangel.
Hun havde forst en
Sommer vcrret paa Skalen som Elev og blev der
siden om Vintcren ester.
Selv har hun neppe
Haft nogcn Anelse om, at hun flulde blive KoldS
Hustru, og ester hvad man kan stonne, har det
Heller neppe veeret Kolds Hensigt forend med det
samme, at Afgorelsen kom og oen kom temmelig
brat. Ester hvad der siges, stal den endogsaa vcrre
foregaaet paa den Maade, at Kold en Dag, Han
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kommer gaaende igennem Kokkcnet, gaar hen ti
hende oa sporger:
„V il Du ha'e mig Stine"'
^aa hvilket Sporgsmaal Han straks skal have faaet
Det kan synes underlig, at en Kvinde paa en
saadan Maaoe straks künde svarc Ja, men til
Forstaaelse heraf kan i vcrsenlig Grad tjcnc, hvad
Fru Kold selv mange Aar scnerc har udtalt, ncmug den ubctingede Tillid, som Kold forstod at vinde.
Der var noget hos cham — det er Hustrucns cgne
Ord — som gjorde, at naar Han taltc, stolcde
man saa ubetinget paa, hvad Han sagdc, at der
ikke künde blive Plads for nogen Tvlvl. Ester en
saadan Udtalelse af Kolds efterlevcndc Enke, kan
man i Gründen godt forstaa, at det kan vcrrc
Sandhed, hvad der fortcrllcs om Kolds Forlovelse,
oa forstaa, hvorledes Kvinden straks künde vcrrc
Rede trl at give sia hen til Kold, da Han paa sin
egne og vcerdigc Maade kom til hende med sit alvorlige Spsrgsmaal.
Kolds Hustru er en stille og alvorlig, hjoertelig
Kvinde, som man godt kan forstaa helt og fuldt
künde passe for Ham, idet hun har ikke saa ganske
lidt tilfcrlles med Ham selv.
At Kolds Ejendommeliahed ogsaa har gjort
sig gcrldende i Hans Wgtestab er en Selvfolgc,
men der er desuagtct ingen Tvivl om, at dennc
Tid, blev den end kort, Hörer til den lykkeligste i
Hans Liv.
Kold havdc helc sit Liv vcrret en Barneven,
oa mere end nogen anden har Han stridt for, at
Barnealdcren künde blive gjort saa lys og lykkelig
som mutig.
At Glcrdcn hos Ham dcrfor maatte
blive dobbclt stör, den Gang Han selv opnaaede at
blive Barnefader er en Selvfolge, og vi kan derfor
saa godt forstaa, hvad Hans Hustru har udtalt,
at af alt, hvad Kold havde oplevet, var der neppe
14'
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nogct, som i den Grad har gloedet Ham. som Hand
to Born, de Io Dotre Marie og Kirstine.
D a Kold havde vceret en Tid i Hjallese opgav
Han frivillig den Statsunderstottelse, Han hidtil
havde Haft. Gründen dertil har Han selv forttgret
vcd en Lejlighcd i Kobenhavn. Det hcrndte sauledes en Gang, da Han kom ind til Grundtvigs Kapvclan, Bojsen — saaledcs fortcelles der — at man
bad Ham at dritte en Kop Kaffe. „NejTak." siger
Kold, ..jeg ftal ingen Kaffe have." M a n sporger
Ham da. hvorfor Han ingen Kaffe vil have, og
hertil stal Kold da have givct folgende Sv ar:
„Jo, det skal jeg saaman sige dem; naar jeg flal
have Kaffe, naar jeg er ude, saa ftal jeg ogsaa
have Kaffe, naar jeg er hjemme, men naar jeg
hjcmmc skal have Kaffe, saa skal mine Clever ogsaa
have det. men det har jeg ikke Raad til. Nu künde
jeg nok faa Raad dertil, naar jeg vilde lade min
Skole understotte af Ministeriet, men det vil jeg
ikke. ti saa ml ogsaa Ministeriet have en lille Fin
ger mcd i Skalen, men denne lille Finger den vil
jeg ikke have, og saa kan jeg Heller ingen Understottclsc faa, og saa har jea ikke Raad til at give
mine Clever Kaffe, hvoras folger, at jeg Heller ikke
selv kan faa nogen Kaffe, naar jeg er hjemme, og
saa skal jeg Heller ingen have, naar jeg er ude, og
jeg siger Dem dcrfor saa mange Tak, men jeg stal
ingen Kaffe have i Dag."
Af andre cjcndommelige Smaatrcrk om Kold.
meddclcs folgende:
En Gang, fortcrlles der, gik
Kold hjemme i sin Gaard og lcrssede Torv af.
Der kom da en frcmmed, som gik forbi Ham ind
oa spurgtc. om Hr. Kold var hjemme.
Jo, kan
all da derude i Gaarden! M a n tcenke sig selv oen
fremmcdes Forbauselse.
Ned en anden Lcjlighed kom der en meget sin
Dame for at gaste Kold. Han sad som soedvanllgt
l sin Lcenestol i Dagligstuen med Selerne ned oder
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Vesten, hvilket Han paa Grund af sin Svaghcd
altid brugte, samt udcn Frakke. men mcddcnogne,
strikkcde Trojccrrmcr, Fruen kom med sin rastende
Silkekjole ind gcnncm Doren, ncjer megct fornemt
09
sporger, om Hr. Hojstoleforstandcr Kold er
hjemme.
„Jo" — svarcr Kold. „dct er saamcrn
mig."
At Damen i Ojeblikkct blcv ikke lidct forbavset Herover, kan man let forstaa.
En Gang havde Kold kobt cn Ko hos cn ncerboende Proest. D a Handclcn var sluttet, bad Kold
om et Reb til at Ircckke Kocn hjcm i.
Prcestcn
havde Herover ncrr tabt baadc Ncrsc og Mund og
sporger om det virkelig var Hans Mcning, at Han
selv vilde trcrkke afsted med Kocn. „Ja," svaredc
Kold, „det er dct da rigtignok" og, fojedc Han til,
„hvorfor stulde det ikkc vcere dct. den som virkelig
har en V a ? r d ig h c d behover ikkc at vcrrc bange
sor saa let at miste den, men den, som ingen har.
har altid travlt med at givc dct Udscendc af. at
Han havde nogcn og er megct bange at miste den
som Han ikke en Gang har."
Kold vilde ikke, at noget maatte spildcs. S a a
ledes fortcrlles der cndogsaa om Ham. at hau oste,
naar Han gik paa Bcjcne. samlcdc op de Fjcdrc,
som der laa, idct Han sagde: ..Fjcdrenc cre dyre,
der er 'en Skam at dissc fkal ligge her til ingen
Nhtte."
At Han ogsaa virkelig til dagligdags var, hvad
man kalder, cn god Ökonom fremgaar af folgende:
En Dag, en Mand kom ind at besage Ham, stod
Han Henne vcd Boroct i Fcrrd med at klippc noglc
gamle Klocder itu. Manden spurgtc Ham da. hvortil de stulde bruges. „Jo. det skal jeg saaman sigc
dem", svarer Kold, „naar minc Frakkcr begynder
at gaa itu, saa givcr jeg dem til de faltige Folks
Born for at de kan lavcs om og anvendcs til Klcrdningsstykker. Men naar saa dissc ikkc kan bruge
dem loengere, saa bcdcr jeg om at faa dcm igjen,
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og saa anvender jeg dem til Mollesejl, og det er
nu hcrtil disse Klcrder skal bruges."
Kold havdc en usvigelig Lro paa Aand og paa
Aandsmagtcn, hvorfor Han med hele sin Sjcel vel
mcre end nogcn anden har kunnet klynge sig til et
Aandsord, som Jngemanns:
»Hvad Danmark var^ kan de^ attcr blive,

O g denne Hans Tro paa Aand, saavel Helligaanden som Folkeaanden, og Hans personlige Forhold til denne, gav sig Udtryk paa mange Maader,
ja prccgedc hcle Hans Liv.
Saaledcs fortcellcs der blandt andct ogsaa, at
da der cn Gang havdc vceret Vceddelob ved Odense,
kom der cn Del af Deltagcrne ud paa Hojflolen
for at ville se, hvad det var, man der Log sig for.
Men daKold saa kom op paa Skalen for atskulle holde
Foredraa, begyndte Han med at udtale: „DenAand,
som raaoer ved Veeddclobene, kan ikke forliges med
den. som er den raadcnde her paa Skalen, derfor sagde
Han (Aandcn) ncj til mig, den Gang jeg gik op
for at holde Foredrag". Dermed sluttedc Han og
gik ud af Skalen.
Ved en anden Lejlighed skulde Kold tale ved
et storre Mode, hvor der var samlet en Moengde
Mennefker. Men da saa Kold kom, gik Han blot
frem for Forsamlingen og bad dem undstylde, Han
künde ikke tale i Dag, ti Aandcn havde ncegtct
kam sin Bistand, og saa nyttede det ikke noget, Han
stod og snakkede.
Som et lille Vidncsbyrd om, hvilkcn Rolighed
Kold künde tage paa en Ting med, fortcellcs der,
at det var en Dag, Kold stod uden for sin Skole,
og som Han der staar, falber der paa en Gangen
Karl ned i Hovedet paa Ham oppe fra Taget.
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Men Kold blev staaende ganske rolig og siger:
S e der, der har vi jo Pe'r.
Kold künde ogsaa Paa cn forundcrlig Maadc anvende Satiren og med dennc svingc Tuatcns N is
oder andres Hoveder. Saalcdes fortcrlles der cn
Gang, at der var en Elev, som kom til Ham og
bcklagcde sig over, at Han ikke künde gaa i Fred
for Kammcraternc. „Hvad er der da i Bejen", sporgcr Kold. Jo, svarer saa Eleven, de gaar mig alt
for ncer og krcrnker min LEre. Naa— saa, svarer
Kold, naa det gor de, naa, de gaar Din 2Erc for
ncer, naa, naasaa D u har en ALre!
Lidt efter kommcr de ind til Forcdraget,
dette kom Kold saa med folgende Udtalelse:

og i

Hör — siger Han — der er ingen af dem,
som maa gaa over Gulvet, ti N. N.*) sidder derhenne, og Han har en lang Hole, og naar han nu
sidder dcrhennc, saa kan det godt vcrre, at Halen
ligger helt Henne i den modsattc Ende af Stuen.
og saa künde det let ske, at de künde komme til at
trcede paa Halen, og det aor ondt paa N. N., ti
Hans Hale har den mcrrkelige Eaenskab frem for
andre Haler, at den er usynlig for alle, undtagen
for Ham selv!
Kold havde ogsaa en forundcrlig Evne til at
aennemskuc Folk og som et Vidnesbyrd i dennc
Retning er det blevet fremhcevet, at Han allerede
for 40 Aar tilbagc skal have udtalt om Vilhelm
Birkedal, at Han var en god Frihedsmand saalcenge det stod i Phantasien, men naar det skulde
til at udfores i Birkeligheden, saa skulde vi nok se,
hvorledeS det gik.
Om hvorvidt Kold i denne Paastand har faaet
Ret eller ikke, skal jeg ikke udtale mig, men overlade Loeserne selv at domme om.
*) Pavntt paa den Elev, som havde beklaget fig for -old,
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Som et lille Vidncsbyrd om. hvorledes Kold
allercde i sin tidliaerc Ungdom har voeret en modig
Ungersvcnd, der ikkc lod sia kyse hverken af Tro
cller Overtro paa Dodcs Gcnfcerd, Spogcrier eller
lignendc, stal her meddcles et lille Trcek fra den
Tid Han var paa Scminariet.
I Snedsted Sogn, hvor Sncdsted Seminarium
laa, var der en Jordemoder, som blev foraivet af
hendcs egen Mand. D a Kold var vaa Seminarict i Sncdsted. var'Jordemodcrpladsen bleven be
sät med en ny Jordemoder, og hun tilliaemed sin
Mand onsicde tillige at drive Handel. Men Jordcmodcrboligen laa ikkc bckvemt for at handle, den
laa afsides. De ny Jordemoderfolk kom nu til
dem, der styrcdc Sogncts Säger, oy foregav at de
künde ikke vcrre i Huset for Spoaeri, og de mente,
at det var den forgivedc Jordemooer, jsom hed Pcrnille, der gik igen. Men da man nu havde Folkene mistcrukt sor, at de fandt paa dette for at faa
Huset flyttet (hvilket de af den Grund forlangte),
hen til ct Sted. som var mer bekvcmt beliaaende
for Handelen, spurgte Seminarieforstander P. G.
Brammcr en Dag Seminarist crne, om en af dem
ikke vildc gaa ind en Nat og undersoge Forholdenc
i Jordcmoderhuset. Kold tilbod Han vilde, og en
Seminarist ved Navn Villumsen ledsagede Ham.
D a de kom til Huset. lagde Kold sig at sove i den
Seng, hvor Mordet var begaaet, medens Villumscn skulde vaage og kalde paa Kold, naar Han
horte nogcn Stoj. Kold sov, men dromte afskyeligt om Mordet. Ud paa Natten kaldte Villumsen
ad Kold og sagde: „Kold! nu er hun her!" Han
stod derpaa op og gik ud hvor Lydeu kom fra og
sagde: „Pcrnille er Du her? saa kom og sig hvad
D u vil, men gaa straks igen!" Men dervaringen
som svarede noget, og Jordcmoderhuset blev da ikke
flyttet.
D a Kold rejste hiem fra Smyrna fulgtes Han
en Tid gennem Tyskland med en tyst Guldsmed-
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svend.
En Aften gik de lcrnge, inden de naaedc
noget Vcertshus, hvor de künde overnatte.
Men
endclig kom de til et saadant, hvilket var nf et
mcget dunkelt Udseende vg lignede et gammelt
Kloster. I Skocnkestuen Var der en stör Dcltyske
Haandvcerkssvende. som saa meget fvrsnltede nd.
Guldsmedsvenden krcevede noget O l ind til disse
og tog vcd den Lejlighcd sin Pengepnng op af
Lommen for at saa cn Guldmont vekslet, vg ved
samme Lejlighcd knnde man se, at der var mange
Guldmontcr i den.
Kold samt Hans Rejsefa'llc
blcv nu viste dcres Vcerelse.
Dette var mcget
stört med to störe Alkovescnge, en til hver. Guldsmedsvendcn lagde sin Pengepnng paa Bordet, da
Han gik i Seng. Kold dcrimod havde sine Penge
indsyct i sin Best.
D a de havde ligget lidt i
Sengen og Guldsmedsvenden allerede var falden i
Sovn, gik Deren op, og det lod som nogen kom
ind. D a sprang Kold hastig op, gik Heu til B o r
det >>g tog sin Rejsefcelles Pengepnng, som Han
lagde under sin Hovedpude til om Morgenen, da
Han atter gav sin Rcjsefa.'lle den, som derved blev
Kold meget takncmmclig.
T il Kold. som i Friskolcns forste Tid stod for
at skaffe Friskolclcrrere Heu til de Steder, hvor
der var Trang til dem, henvendte da ogsaa de sig,
som vilde vcere Friskolelcrrcre.
D a engang cn
saadan forgoeves havde sogt Kold flere Gange men
endelig traf Ham Kl. IO om Aftenen, kom Han
meget hojtideligt og udtalte ovcr for Kold, at det
var blcven Ham cn Hjcrrtcsag at vare Friskvlclcerer, men Han vilde gcernc raadforc sig med Kold
derom, da svarcde Kold: „Ja, det kan jeg ikkc sigc
Dem nogen Beskcd paa i Asten det er lrleven for
silde; jeg kan ikke naa at skille Dem ad og scrtte
Dem sammen igen:"
En Dag straks cftcr, at Kold havde faaet sin
ny Skole fccrdig, havde Han Besog af en god Ven,
15
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som da stimmen mcd Kold gaar og serpaadetny,
stoltc, to Stokvoerk hoje Hus. Som de da aaar
udbryder Bennen: „Jeg forstaar ikkc Kold, hvor
L u künde vove at bygge et saadant Hus og hvor
Du fik Pcngene fra dcrtil." „Ja", svarede da
Kold, „nun Forstand sagde oasaa dct var galt,
men Aanden sagde. jeg skuldc bygge stört, og hvad
Han sigcr, det m aa jeg gjo rc."
En Tid ester ovcnstaaende, men kort for Terminen, var Kold udc i Odense. Kobmanden sporqer Ham da, vm Han nu havde faaet Pcngene, Han
skuldc ud med til Terminen. Nej, det havde Kold
da ikkc. „Hvad, har De ikke", sagde Kobmanden,
„dre er jo nu kun nogle faa Dage til Terminen,
og hvad vil De saa göre?" „Ja, det ved jeg ikke",
svarede Kold, „men et ved jeg, og dct er. at naar
Aanden har sagt, ieg skulde bygge og bygge stört,
saa maa Han ogsaa sorge for Pengenc dertil."
„Ja", indvendte Kobmanden, „det kan nu vcerc
gvdt nok, men tor De nu oasaa saadan altid stole
pna, at Aanden vil hjcelpe Dem ?" „Nej", svarer
Kold, „ikke altid, der kan vcrre Tider, da alt ligger Graat i Graat for mig, og da kan jcg tvivle;
inen i mine lyse Ojeblikkc, da tvivlcr jeg aldrig, og
hvad vi tror paa i vore lyse Stundcr, det maa vr
holde os til, ti Tvivlen og Mismodet, som raader
i de morkc Timer, det kommer fra Ham som er
Morkets Fhrste og Ham sorsager jeg samt alle
Hans Gerninger og alt Hans Beesen, men hvad jeg
tror i mine lyse Ojcblikke, det ved jeg kommer fra
Lyscts Aand, Gud Fader selv, ti Han er Lysets
Herre og Ham tror jeg paa, og hvad jeg modtager
fra Ham, det ved jeg, det skal nok bcere frem!"
O g Kold blev ikke stuffet, — Pcngene kom i rette
Tid!
T il Forstaaelse af, hvorlcdcs Kold saalcdes künde
hvile i Troen og gaa frem med den magelose
Tros Sikkerhed, tjcner, hvad Hans Hustru selv har
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meddelt, at Han oftc künde ligge hele Natten og
uafbrudt stride med Gud i Bonnen og naar Han
saa enda ikke derved künde sinde Fred, siede dct
undertiden, at Han stod op og gik ud paa Marken
og raabte med hoj Rost til Gud i Himlen: „Nu
maa D u hjcelpe mig". O g saa sik Han Ro.
Hvor alvortigt at Kold tog dct med sin Kristendom, fremgaar tydelig af de foregaaendc Tra?k,
men fremlyser dog cnd ydcrlig af folgende: Den
Gang Kold blcv kristelig vakt, fik Han stcrrke Tvivl
om. at Han ogsaa dar blcvcn dobt med den rette,
kristne Daab, hvilket Han forovrigt saamegct lettcre
künde saa, som Han var vel videndc om, at den
Proest, som havde dobt Ham, saa godt som altid
dobte urigtig. Han gik da lcrnge og vidste ikke.
hvad Han siulde göre; men tilsidsi gik Han da op
til Grundtvig og spurgte Ham om, hvad Han mente,
Han siulde göre. Grundtvig gav Ham da det gode
Raad, at Han siulde blivc med som Fadder vcd en
Daab, og hvis Han da solle, Han der künde svarc
sit Hjoertes oprigtige Ja til Daabspagten, som den
der lod, saa troede Grundtvig Han trygt künde tro
paa, at Hans Daab havde vceret rigtig, men künde
Han iklc det, raadede Grundtvig Ham til at lade
sig dobe.
Dctte gjorde da Kold oasaa, idct Han
stlllede sig som Fadder ved Dobcfontcn og foltc
der Glceden af virkelig fuldt ud at kunnc svarc Ja
paa Sporgsmaalene, som de der lydcr, for selve
Daaben sicr, og derved fandt Han Fred og tvivledc
aldrig siden paa, at Han jo havde faact den rette
Daab.
Blandt de mange Menncsicr, som kom.til Kold
for at goeste Ham paa Skalen og höre, hvad Han
havde at bringe til Lys og Glcrdc, hoendte dct og
saa megct ofte, at der kam Folk, som Var trykkede
af So rg og Nod i en etter anden Rctning og de
gik saagodtsom altid trostcdc bort og oste siede det
at man nctop genncm Hans Foredrag fik Svar
15*
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paa de Sporgsmaal, som laa glemte hos en selv.
uden at man nogensinde havde talt med Kold
dcrom saaledcs, at man bagcfter maalte sige om
Foredraget, at det var jo som stilct til mig pcrsonligt.
Oste knndc det ogsaa trceffe, at man lcrnge sad
og talte med Kold netop om det, som laa paa
Hjcrrtet, men uden at det vildc lykkcs for Kold at
bringe det, som man trcengte til. men saa fulgte
man med paa Skolen og saa kom det.
Paa cn cllcr andcn Maade fik man, hvad man
trcengte til, og saagodt som aldrig forlod man
Kold uden at dettc var opnaaet.
Saaledcs fortcrllcs der ogsaa om en ung Kone,
som meget bcdrovct kom til Kold.
Hun havde
ncmlig nylig Haft Bryllup, men hendes unge Husbond havde Dagen efter Brylluppet maattet forladc hendc for at drabe afsted i Krigen. Hun var
nu blevcn saa crngstclig og bange for, at hun ikke
mere skulde saa Ham tilbage.
Trosteslos, som
hun var. sad hun nu i Dagligstuen og talte med
Kold. Men alt det Han talte med hende. blcv hun
lige sorrigfuld, og intet syntcs at vilde hjcrlpe.
„Ja", sigcr saa Kold, „saa faar vi gaa op til
Foredraget, maaske D u da deri kan finde det, som
D u traniger til". De gik da paa Skolen, og Kold
holdt sit Forcdrag, men Heller ikke dette hjalp, hun
var lige sorgmodig og nedbojct.
Men saa efter
Foredraget sang de: „Alt staar i Guds FaderHaand". D a var det, som om der med cn Gang
faldt Skcel fra Könens Ojne, og hun udbrod: „Ja
staar a lt i Guds Faderhaand, saa staar jo min
M and der ogsaa". Fra det Ojcblik var hun glad
og frimodig og gik nu hastig hjem, vis paa, at
hun nok skulde saa sin Brudgom hjem igcn, og
oet fik hun ogsaa.

117
Dct var saaledes Paa mange forskellige M aader Kold kom til at virkc, men dvg forst og sidst
ved sin ejendommelige Maade at holde'Skolc paa.
T il ydcrliaerc Bclysning af Hans Sy n paa
den tvungnc Älmustolc og Friskolcn, skal jeg her
hidscette en Artikkel, fra „Fulla", der er meddelt
af Karl N. Timmerman:
„Den Skale, sagdc Kold, som >ttl4 blev sat
i Skik tag sig for at uddannc Bornene i almindelige Skolckundskaber.
Dct skulde Forcrldrcne nu
ikke have noget med at gocc. ja de havdc knapt
Lov til at tale med Bornene om, hvad der gik for
sig i Skalen. De skulde saa godt som staa 'orkcslose og sc til, med Hensyn til deres Borns Udvtkling. Borneloerdommcn blev givct ved Tvang.
Loercstykkerne skulde lceres udcnad paa Remse, og
dct skulde Barnet givc sig af med i cu meget ung
Alder, oste endog, for de ret künde lcrsc indenad,
ja dcttc var der mange, som dct aldrig naaedc sig
for, mcdens dct dog gik helt strygendc for dem
med Udenadslcesningen. og den künde ingen slippe
fri for. Der künde ikke vcerc Tale om, cnten de
künde eller ikke, for dct var jo uu cngang saa. at
de skulde, og hvem, der ikke künde sit Lcrrcstykke,
maatte oste l idc va ncerende Straffe der for, cnten
maattc Syndcrcn i Skammckrogen, hvor der stundom var stroct ALrter, hvor Han da maattc sidde
paa Knoecrne, eller der blev sat Klaptrcrcr paa
Ham, eller ogsaa — og det var del sikrcstc Middel til at saa Lccrdomincn til at bidc paa — cn
Stok, en Knippel, eller cn Tamp maatte göre Lyst.
Med saadanne Rcdskabcr künde og skulde dct gaa,
og saaledes lcrrtc Bornene med stör Fcrrdighed at
locse udenad. saa dct künde gaa ligcsom Kwp i
Hjul, og ligeledes künde de svare paa cthvert
Sporgsmaal, der blev dem givct ved Provernc; ti
Sporgsmaal og S v a r var tillartc udenad, hvorfor det ogsaa gik saa rask at Svaret tidt gik forud
sor Sporgsmaalct.

118
Saaledcs gik det til i de aandlose Skoler;
men nu er Folkct ved at vaagnc og at komme til
sig selv, saa det ved af sig selv at siae, og det
mwrkes, at Folkcts Aand ikke er cn Trccldoms
Aand. V i ser, at Oplysning, og alt hvad Frihcden eUers har rort mcd sin velsigncdc Haand,
gaar frern mcd Kermpeskridt; men hvad ikke Friheden har rort ved, staar folgclig endnu paa fit
gamle Stade, og det gor den paatvungne Skole,
^.Almustolcn af 1814", den er i Dag ikke et Haar
bcdre end den var, den Dag, den blcv indfort;
men da vi ikke kan nojes med vct, da det er cn
Kcndsgcrning. at der ingcn Fremgang sker, saa
maa vi vel havc Lov til at prove noact andct.
Lad os da prove at gaa den modsatte Vcj. Jstedctfor Udcnadslcrsningcn givcr vi Saan og Eventyr og alle S la g s „Historier", som Borncne har
Lhst til at höre paa, taler til dem af Bibclsagaen
og vort eget Folks Saga. Jstedekfor de vaneerende
Straffe beuge vi Kcrrlighcdcns Ord, i det hele ta
get istedetfor at kncrkke, maa vi söge at vcekke Lysten.
Der kan jo nok gorcs det Sporgsmaal: Var
det dog ikke godt, om Bornenc leerte udenad? og
herpaa kan der mcd Rette svares: Jo, dersom
Borncre var indrcttet saalcdes, at de ikke var modtagclige for Oplysning, lcenger end til de blcv 14
Aar, og dcrcs Udvikling dcrmed var fcerdig; ti da
var det vist nodvcndigt, at se at faa dem leert alt
udenad; men nn er der et gammelt Ord, som siger:
„M an kan leere, saa lcrnge man lcver!" og man
har cster det ikke nodig at leere alt paa en Gang.
Men hvad blivcr Undcrvisningcn i Fristolen da
andet end stykkevis? Nej andet blivcr den ikke; men
selv om Balles ellcr Balslevs Lcerebog leeres
udenad sra Ende til andcn, saa er dcttc jo dog
Heller ikke andet end stykkevis, cftersom selv Povl,
der var opleert af Guds Aand, siger, at al vor
Leerdom og Üundskab er kun stykkevis. Der var
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cn stör Vismand og Tanker i Grakenla^ld, Han
heb Sokrates.
Om Ham sagde man, at Han var
den visestc, ncrst Guderne.
„Er jcg vis." sagde
Han, ..saa er det min Visdom, at jeg ved, jeg in
tet ved!"
M en der künde io vcrre Farc for, at Born i
Fristolcn. naar de ikke ved S traf bliver hvldt i Ave.
künde blive ncesvisc. Det bliver de ogsaa. det skal
ikke nceates; men hvad bliver de saa i Lvangstolen
under Pisten? Der bliver de listige og lognagtige,
og hvad mon der saa er voerst! Med Na'svisheden
har det ingen Nod. den skal Verden nok tage fra
dem; men Lognagtigheden og Falstheden oges tun i
Verden, saa det gaar fra ondt til mrrre. Hv^rken
Tvangsstolcn eller Fristolcn er fnldkommcn; mcn af
to onde T ing vcrlger man gcrrnc den mindste. Der
kom rigtignok engang en M an d og udtalte sin Glcedc
ovcr, at Han ved at blive godt gcnncmpryglct var
blcvcn en stör Mand.
Kold raadedc Ham da til
at kobe en Knippcl. og saa at gaa omkring og gcnnemprygle saa mange, som Han künde overkomme,
for saaledeS ogsaa at saa dem gjorte til störe Mand.
E n anden Gang, sagde Kold. kom der en Dreng
til mig. Han var ogsaa bleven godt gennempryglet; men Han foltc ikke. det havde fremmcd Hans
Storhed, tvcertimod, Han var mcgct ulykkelig ved
det. „Jeg vil gaaiSk ole hos Dig, Kold!" sagde
Han.
„Hvorfor vil D u det?" „Jo, for Degncn
slaar mig: men jcg har ingen Penge at give D ig
for det; min Fader har Heller ingen."
„Ja saa
maa vi vcnte, til D u bliver stör og kan tjcne noget." — Drengen kom da i Skole hos Kold, og
ncrsvis blev Han jo riatignok.
M en da^han saa
kom ud af Skolen, skulde Han loere et Haandvoerk.
Engang traf Kold Ham da siden, og Han saa mcget moofalden ud. Det var cn streng Mcster Han
var kommen til. og, kort sagt, alt dette n c r s v is e
var falden dort.
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Der kundc sporgcs endnu: „Men kan der hol
des Äundskabsprover i Friskolen?" Ja der kan;
inen Leereren inaa da veere deigtig snn og en Mcster i at sno sig, for det er en vanskelig Sag.
Bornene lccser alt for langsomt, de har intet lcrrt
ndenad, de tcenker sig for lcenge om. indcn desvarcr paa, hvad de bliver spnrgt om. »so.
lLn Mand sagde cngana til Kold, at Han havde
vcrrct i en Friskolc hvor Bornene -varc saa nvidendc, at de ikke engang vidste, de havde fcm
„Sanser".
Ja, sagde Kold, det kan da cndelig
blivc godt, om Bornene ikke kcnder Sanscrnes Tal,
naar de bare ved at brnge dem, og Menncskene
har i Gründen kun tre „Sanser"".

Det er spydigt oste bleven ndtalt, at man paa
de Koldske Folkchojskvlcr kun leerte at synge og
Kore Eventyr. Om muligvis noglc af disse Skolcr
sknldc havc gaact vcl vidt i Kenne Hcnsccnde, tor
jcg ikke komme om. Baade Evcntyrene og Sangen
har ganske vist sin ovcrordcnligc störe Bctydning,
men man kan jo ogsaa saa for mcget af det godc,
men det er vist, at om der stndcs skolcr, hvor en
saadan Undervisning udgor den ovcrvejcndc Del,
saa har de i alt Fald ikke leert det af Kold, og
det er ikke i Hans Fodspor. man da treedcr, hvorfor Kold Heller ikke i nogen Retning skal havc
Skyld for at havc givct Anvisning paa en saadan
Undervisning.
Jeg beder i denne Hcnsecndc Opmerrksomhedcn
henvendt paa Hans Hojskole paa Hindsholm og
scerligt lagt Mtvrke til, hvorlcdes Prcrstcn og Provstcn og hcle Sogncraadct en skon Dag kommer for
at undersogc, hvad de leerte paa Stolen.
Naar
vi da loegger Merrke til, hvorledcs det gik med
denne Ovcrhoring, kan man da andet cnd forundrcs, maa man ikke liac frcm cndogsaa forbavses
derover.
Eleverne udsporbes baade i Jordbestrivelse og i Verdenshistorre, ja endogsaa i Kemi, og
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manscrtter dem ikke i et eneste S p o r g s m a a l .
Jeg syntes i Sandhed, at dettc er storflaaet! Kender man cn lille Smule til med hvilke Bctingclser
for en vidercgaacnde Undervisning. Clevcrne moder
paa Skolcrne endnu den Dag i Dag, dadogBorncskolerne er saa langt anderledes, end de var paa
den Tid, saa maa man vist indromme, at det vil
vcrre saare sjcrldent at finde et Hold Clever, som
man kan giv e v irk c lig e p o sitiv e Kundskaber i
Verdenshlstorie og Jordbeskrivelse i Lobet af 5 Maaneder saaledcs, at de de e n d o g sa a kan huske
de v a n s k c lig e N a v n e paa O ld t id e n s G e 
n e ra le r! Fra min egen Erfaring kendcr jeg i ntet
saadant Hold, og jeg tvivler megct om, at nogen
anden gor det. Jeg tvivler tillige mcget paa, at
der er nogen af vore nuvcerende Hojskoler, som i
denne Henseende kan staa M aal med Kolds.
Det forekommcr mig klarere, jo mere jeg kvmmer
til at tcrnkc dcrpaa, at ikke allenc i, hvad man hidtil har antagct, nemlig at oplive, men ogsaa i at
oplyse har Kold Haft cn forunderlig Evne saaledes,
at Han som Skolemand betragtct rager fit Hovcd
op over alle selv vore Nutids lcrrde Skolemestrc.
Det var ude imellem Bondcrne, at Kold fik sin
Gerning.
Lad os mcerke os dcttc. B i kan have
godt deraf. B i er endnu altfor villige til at brugc
den nu snart to Aartusindc gamlc Satning: Kan
der komme noget godt fra Nasarct.
B i er frem
deles alt for tilbojelige til at antage, at kun det
som kommer fra de störe Stcder, fra de hoje Sale,
har noget Vcerd og dog er det nok en gammel Erfaring, at mcget af det som har faaet den storste
Bctydning, saare ofte netop er iremtraadt ikke med
Glans og ALre, Rigdom og Herlighed men i Ringhed og Stilhed ude imellem det mcuige Folk. Det
er. som om der her var en rigcre Jordbund, der
bedre end den ovrige er i Stand til at frcmbringe
de kräftigste Skud, som kan fremskyde af Folkelivet.
is
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M a n ser tillige mange Vidnesbyrd om. at det
ny, som vokser op for at skcenke Menncstelivet fornyede Krcrfter, ogsaa har lettest ved at finde Jndaang ude imellcm det menige Folk.
Det er som
Jordbunden her trods alle Mangler dog er mere
modtagelig for den ny Sced, der flal udsaas, spire,
siaa Rodder og bcere Frugter til Folkegavn.
Kold var paa cn underlig Maade. gennem
Modgang og Skuffelscr, blevcn opdraget til den
betydningsfulde Gernina Han af Gud var bestemt,
til at udsore i det danske Folk.
Det var Hans usvigeligc Tro paa Sandhedens
S a g og Hans sikre Formsning om, at det var
Guds Wrende Han gik i Forening med Hans lyse
Haab om at
„hvad Danmark var, kan det atter blive,
endnu er Fcedrenes Aand i Live/

som beständig bar Ham frem, styrkede Ham til Hans
Livs Gerning og gav Ham de moegtige Krcefter
selv undcr Hans nedbrudte Helbredstilstand. Hele
Hans Liv er et Vidnesbyrd om, at Han levede i
den sikre Tro, at
den faar al Tid ^Overhaanden.«

Kold opnaaede ogsaa den Gloede, at se sin Ger
ning bcere rige Frugter oa at se sin Virksomhed
anerkendt trindt omkring, baade af Hoje og Lave.
O g det var ikke alenc her hjemme i Danmark, at
den havde vakt Opmcerksomhcd, men ogsaa udenfor
Fcedrelandcts .Grcrnscr, saa man med Undring
paa den mcerkelige Skolevirksomhed, som variremstaaet her hjemme ved Kristen Kold. T il BelySning af dette, skal jeg her hidscrtte en Skildring,
som i 1868 stod i det svenske „^ttondlaäst" af en
Mand, ved Navn Dr. Aalund, som af vedkom-
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mende BladS Udgiver dar sendt her ned for at
undersoae de danske Folkehojskoler. Om Kold og
Hans Stole striver ncrvnte Mand saaledcs: *)
„Det dar min Hensigt fra Hindsholm at ville
kave besagt Vallekildc Hojstole. der nyder en vcltortjent Anseelse, men hvad jcg undervejs- horte
fortcrlle om Skalen i Dalum cller Hjallesc paa Fyn
og dens Forstander vakte hos mig et lcvcndc Onfle om at göre Bekendtskab med dennc Lcrrcanstalt
og bragte mig til at forandre min Rcjscplan. Fra
Odense ud tll Hjallese er kun en Fjerdingvej, og
jeg stod snart udenfor Jndgangen til en ny toetageS Bygning. der liggcr et lillc Stykkc fra den
störe Landevej. midt i sin Mark. Det var K o ld s
Hojskole, kendt over hele Danmark. Undervisningen var i fuld Gang.
Jeg sendte dct Brcv
ind, hvormed Stephansen og Nielsen havde Haft
den Godhed at sorsyne mig ved Afrcjsen fra HindHolm. M a n viste mig ind i et Vcrrclse og esterat
have ventet en Stund, kom Kold.
Jeg havde
Hort Tale om Mandens Originalitct, men jcg havde
endnn ikke ret klart forestiüct mig. hvad S la g s
Person, jeg skulde faa se i Ham. Foran mig stod
nu en midaldrende Mand med fine, skarptproegede
Trcek og klcrdt som Bonde i en graa BadmclsDragt med Huen paa Hovedet. Han saa tavs og
bestemt paa mig. D a jcg sremfortc mit ALrinde.
oplivedes Tr«kkene, et mildt Sm il viste sig. og
Han rakte mig Haanden og bod mig Velkommcn.
B i satte öS nu og var straks uden al Jndlcdning
midt inde i Sagen.
Kold Hörer til dem eller rcttere er den forste
Reprcrscntant i Landet for den Anskuclse, som mcner at kvad der skal gores paa Hojskolcn for Fol'
ketH Oplysning. ikke maa gaa ud paa at givc vissc
saakaldte positive eller praktiskc Kundskaber, men
for den allervcrsentligstc Del paa at vcckke det
')

Hrr htdsat efter Al. Bemtsens Bog.
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aandclige og folkcligc Liv.
Dette skal iscer sie
gennem fri Forcdrag, som umiddelbart virker paa
Elevcrncs Hjcrrtcr samt gennem Fortoellinger af
Foedrelandet og Nordens Historie. „Alt indenfra"
er Hans Grundregel. Han vil trcrnge ind til det
indcrstc Sjoels-Liv for derfra at virke forcrdlende
udad. Ester hine fri Foredra^ og Fortcrllinger
kommcr Modcrsmaalct, Jordbeskrivelsen, Skrivnmg
og Rcgning og forst i 3dje Rang noaet Fysik og
Kenn. Her som i de andre Hojstoler spiller Sam talernc i Fritidcn cn vigtig Rolle for Undervisningen.
Tilligcmed sine Lcrrcre, forhcnva?rcndc
Lcrrlinge af Skolcn, er Kold altid sammen med
Elcverne, meddclcr sig i Samtaler uafladelig til
dem og maa saaledcs, da Han er en mcegtig Personlighed, udove en ovewrdenlig Jndflydelse paa
dem.
Jcg stk snart Lejlighed til at höre en Prove
paa Kolds Underoisningsmaade. Han haode for
talt mig, hoorledes Han forst i en anden Egn af
Fyn havdc bcgyndt sin Loerevirksomhed blot med
et P a r Clever for at „hjcelpe dem tilrette", og
hoorledes Planen til at oprette en almindelig Hojstole forst lidt efter lidt modnedes hos Ham. Men
hvordan dette gik til og blev udfort, foiede Han til,
„det skal ^cg, vm De vll, fortoelle oppe i Skalen".
O g i det Forcdrag, Han da begyndte, fortalte Han
for Elevcrnc, som sad hcn i en fortrolig Vcnnekrcds, hoorledes en uimodstaaclig Jndstydelsc, som
aldrig lod Ham noacn Ro, havde drevet Ham til at
scette sin Tanke i Vccrk. Forgcrves havde Forstanden adoarct Ham for den Gceld, Han derved
oilde komme i; Aandcn havdc ligcfuldt sagt: Du
skal; Midlcrne vil komme, eftcrhaandcn som de behoves. O g saaledes gik det ogsaa,
Han fandl,
naar Han mindst ventcde det, en Ben, som hjalp
Ham med de fornodnc Penge. Alt dette fortalt paa
cn simpel Maade. fri for al Opstyltning, med stadigc Hentydningcr til stedlige Forhold, som var
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Hans Tilhorcrc vclbckendtc. gik ud paa at indstccrpe Tillid og Mod linder Bestra.'bclsernc for
det Hojere. Oplysende Eksempler fra Bibelen forekom ogsaa beständig.
M an saa og solle, at det
var Hans virkclige Overbevisning, at et bestemt Kald
var udgaact umiddclbart til Ham, vg at dcnne
Overbevisning vgsaa meddelte sig til Larliugcrne.
At der laa noget ovcrspandt i alt dcttc, faar saa
vocre, men det var ikke cn Overspcrudthed af det
shgelige Slags, svm kun rnger over sit eget Ieg.
men nvgct af den heilige Ild. svm findcS hos alle
kräftigere Naturer, der i cn ellcr anden Henstende
har fort Verden fremad.
Med Undtagclse af den Ejendommelighed, som
Kolds Personlighed paalrykker Skalen, stndeS der
iovrigt ikke noget. som stiller den fra de andre
grundtvigianske Skolcr ellcr Hojskolerne i Almindelighcd. Det er den samme fri UndcrvisuingSmaade, Opgivelse as al LckliclaSning. Sclvuddannelse vcd LccSning af udmccrkedc Forfatlcrc, skristlige Besvarelscr over opgivne Emner og endclig
den friste oplivcndc Sang.
Vcd min forste Jndtrcrdclse i Stolen forcstillede Kold Eleverne for mig mcd de Ord: „Saadan ser Ansigterne ud her. " Et McnncskeS Ansigt
har altid Bctydning, nicn ved cn saadan Lcrrcanstalt som dcnne kommcr man uvilkaarlig til forst
at vende Blikkct til EleverneS Ansigter. Der sindes naturligvis forskcllige Grader, men i Almin
dclighed har jcg i de Skolcr, jeg har besagt, fuu
det et vakt Udtryk nicd L^iv i Ojet.
)>told havde
scerlig Grund lil at henledc min Opmcrrksomhed
paa sine EleverS AnsigtStrak.
Sjalen havde allcrede trykt sin Adel paa mange, vg hvor det endnu ikke var gennemfort, var cn god Begyndelse
ajort. Markcligt var det mcd Heilst)» hcrtil at
sc et og andct Ansigt mcd de groveste og styggestc
Trcrk — lav Pandc og en forfardelig bred Mund
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— nu vise et Udtryk, der gjorde, at man knap
mcerkcdc det uforholdsmcrSsigc deri.
Ogsaa var her i en Del af Sommcrcn Hojskole for
Piger.
Hvorledes bette var gaact til, fortalle
Kold mig saalcdcs: En af de unae Karle havde
cn D ag bcdt Ham om. at hans Foestcmo maatte faa
Lov at komme til Skolcn og tilligcmcd Ham höre
paa Forcdragcne. D a bette Onske opfyldtcs, kom
andre og bcgcrrcdc det samme for dercs Sostre.
Kold lod dem komme; Hans Softer, svm varSkolenö Husmoder, tog sig af dem og lod dem iF ritidcn tage Del i Arbcjdct i Huset. Lidt efter lidt
vokscdc Antallct saa betydeligt, at Kold bcsluttcde
at aabne en scrrlig Undcrvisning for dem i de 3
forste Sommcrmaancdcr.
Dcnnc Skolc har nu
vedvaret i flcre Aar og baaret de bcdstc Frugter.
Dissc Pigc-Hojftoler crc unegtclig et af Hojskoletankcns mest lovcndc Skud. Hvad deri gennem dem
kan udrcttes til Udbredelsen af en god og sund
Dannclse i Almuens Hjem, kan lcttcre tcenkes end
udtalcs.
Men den danske Hojskole har desudcn skudt et
andct Skud, som ikke mindrc vidncr om den Livskraft, der boer i den.
O g her er det rette Sted
til at berore vgsaa bette, da Kolds Skolc just er
en af dem, som forst har givct dcnne ny Aflcegger.
Det er de saakaldte F ris k o le r eller de forbedrede
Almuskolcr. som faacr sine Lerere fra Hojskolerne,
og hvor Undervisningcn ledes i samme Aand og
vcrscntlig paa samme Maadc som der. KristendomsUndcrvisvingcn sker mundtlig og paa cn saadan
Maadc. at Borncnc gribcr Religioncns Sandhedcr
baadc med Hjocrtc og Forstand. Saalcdcs ogsaa
med den Del af Historien, Jordbeskrivclsen og Naturlcrrcn. som mcddeles i disse Skoler. Jstedetfor
at Hojskolerne forhcn mangen Gang maatte tage
mod Clever, som var megct lidt forberedte, lcttes
dercs Arbcjdc nu i hoj Grad ved det i Friflolcrne.
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Disse Skoler erc opstaciedc ad privat Vej. vg hccnger paa dct nojeste sammcn meo den kirkcligc Bevcrgelse, som har sit Navn efter Grundtvig.
T il det danskc Prcrsteskabs ALre kan dct siges.
at dct i Almindelighed har vist sig vclvillig stemt
baade mod Hoj- og Friskvlcn. Paa de flestc
Stcder er Fvrholdet mcllein dem dct bcdste, svm
dct jo ogsaa bor vcrre mcllcm Stiftelser, der cre
bestemte til at arbejde for det sammc störe For
maal. Undtagelser gives der dvg, vg man ser hist
vg her en vg andcn af Statskirkcns Prcestcr i
kortsynet Forblindelse ivre imvd vg i Ord og
Handling bckn'mpc disse Anstaltcr for Udbredclsen
af en sund og levcndc Oplysning blandt Folket.
Blandt de Midler. de hervcd har anvcndt. er og
saa dct gamlc at bckcrmpe Fremskridtct mcd dets
egnc Vaaben. vg betegnende er det, at Lcktielocsnmgcn da bliver indfort i saadannc Skoler; men
vi bchovcr ikkc at tilfoje. at de andre Skoler intet
har tabt ved dcnnc Kappestrid.
Binterhalvaaret varcr paa Kolds Skolc kun fra
Iste November til Istc April. Derefter har Lccrerne Frihed til Iste Maj, da Undervisningen for
Pigcr begynder og gaar til Istc Avgust. J denne
Maaned giver Skolen Undervisning til Seminaristcr og crldre Mand, som onstcr at uddanne sia i
et eller andet Fag. og derefter lukkcs den til Iste
November. Elcvcrne er ikke her fordelte i flcre
mindrc Sovckamre, men ligger alle i en fcrllcs
stör Sa l. Deres Antal er for Tiden nogle og
tredsindstyve.
Kold selv var en Mand af Folket. og det nojc
Kendskab. Han som Folge heraf har til Almucns
Trang, Stilling og hele Toenkemaade har tilligemcd
Hans uegennyttige Jver for dcns bcdste ikke lidct
bidraget til at skaffe Ham den störe Folkeyndcst.
Han nyder. So n af en faltig Landsbyskomaaer i
Ncerheden af Thisted har Han under en haard Kamp
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Haardt arbejdet sig frem. Hans ydrc Jorhold bar
vgsaa oeeret temmelig vmskiftende I sine yngre
Aar folgte Han cn vansk Mission>.rr (Pastor Hass)
til Smyrna vg ooholdt sig der i 5 Aar som Bogbinder. D a Han kom tilbage tii Feedrelandet, eftcr
til Fods at have gcnnemvandret det halve Evrvpa,
blcv Han Almuskvlelcrrer og grell dette Knld, som
vi har set. med fuldt Alvor. Selv saa jeg, undcr
mit Ophvld hvs Ham, en ung Haandoecrkslcrrling
komme inv vg melde sig med det Onske daglig at
maatte höre et af Fvredragene. Den ungc Mand
havde alcne dersvr bcgivel sig fra Kobenhavn og
blcv synlig meget glao, da Hans Annwdning bcvilgedes. Han stulde nn daglig gaa fra Kobstadcn nd til -Hold vg dcrefter tilbage igcn til det
Arbejde, Han haabede at saa der hvs en cller an^
den Bvgbinder.
En Skvle svm j?olds hoiler vm end ikke udclukkende, saa dvg for storste Delcn paa Styrcrens
Personlighed. Naar Han gaar dort, staar den i
Fare fvr at falde sammen af Mangel paa en fastere Ordning. Dette kan mall ikke ncegte er en
Fest, men en Fcjl, som mere end opvcjcs af den
levende Aand, svm en saadan Personlighed indgiver den."

Om Kvlds sidste Dage og Dod skal feg dernccst lade Klaus Berntsen fore Ordet, idet feg efter
Hans fornn'vnte Bog hidscrtter folgende:*)
E n ^ a f^ K o ^ og Dilh^. BirkedalS Vcnncr har gjort vp-
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„Siden 1852 havde Kold liaaret paa et svageligt Helbrcd, Han var nemlig det Aar til Bryllup
paa Hindsholm, og ved dct Bryllup bleu henved
50 Mcnnefter angrebnc af Goldfeder, blandt dissc
Var Kold. Han lcd mcgct i lang Tid, „men engang",
sagde Han cngang, vi lalic derom,
havde jcg cndda mangc ptctistiskc Grundscetninger,
hvorfor ;cg betragtede dct som Vantro, at ty til
nogen jordifk Lcegc". Koldfcbcren forlod Ham forst
efter lccngerc Tids Forlob, mcn siden den Tid var
Han ncestcn aldrig rlgtig rask, hvorfor Han baade
Sommer og Vinter altid gik saa indpakkct, naar
Han tog ud. mcn dog holdt Han Foredrag i Rege
ren hvcr Dag^ naar Bejrct var klart og Lüften
frisk var Han bcdst tilpas og kom da gerne ind i
Skalen hcn paa Eftermiddageu og holdt Samtaler
mcd Elevernc, og det var da yndigt at se Ham
siddc der, umringet af disse, der mcd spcendt Opmcerksomhed lyttedc til hvert Hans Ord, og eftcrsom
Hans Tale malcde flere og flere Syncr i og fra
den Aandens vg Hjcrrtets Verden, hvori Han lcvede, maatte Han desvare Sporgsmaal paa Sporgsmaal. I Begyndelsen var det i Regien kun de.
der i Forvcjcn var opvakt, som ved dissc Samta
ler flokkcde )ig om Ham og gav Ham Sporgsm aal;
de Andre, som kun havde bevcrgct sig i Almueskolcn mcd dens scedvanligc stive Former og Afstand
mellem Leerer og Clever, var jo modt, om end ikke
mcd Salmebogen i Haanden og Lommetorklcedet
ovenpaa, saa dog mcd ccngstelige og betcrnkelige
Miner og iseer med nedarvet „Respekt" for cn
Skolcmester. Mcn efterhaanden. som ttolds Ord
ftk Jndgang hos dem. og Hans jevnc sanddru
Fcrrd gjorde Jndtryk paa dem, blev Kredsen storre
og storre. hvorfor Kold ogsaa gerne plcjede at sigc:
Maade.^ Om^ h^n imidlerti^har ^gjort det, kan ftg
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„Naar jcg ser det ene Ansigt eftcr dct andet litte
ind igcnnem Krebsen og lcoggc L)ret til for at höre
de Orb, der vckslcs. da blivcr jcg glad, sor da
mcrrkcr jcg. at Ordct har begyndt at vinde Jndgang hos dem." Naar saa Halvaarct var tilcnde,
da fornam man en forunderug Enhcd, dct var,
som om vi vare Brodrc eller Sostre; man künde
höre dct paa den livlige Sang, der som Lcrrkcns
en Foraarsmorgen hcrvcde os op ovcr dct Lave
og Smaalige, dct var som en Rost, der toncde
gennem Skalen; man künde se det paa de klare
og milde Djne, der straaledc af Fred og Glocde,
hvorfor ogsaa Kold. naar Fremmcdc imod Slutningen af Halvaarct kom og vilde sc Skolcn, gerne
udtryktc sig: „Her kan Dc se, saalcdcs scr Ansigterne ud her."
Naar saa Dagen kom, da Elcvcrnc skulde sorlade Skolcn, da var der ikkc mange torre Ojne,
man kundc ncrstcn ikke sigc Farvcl til hinandcn,
den Enkclte kom til at fole sig saa forundcrlig
lillc vcd Tanken om at dragc dort fra det Samliv, hvor man solle sig baarcn af den fcrllcs Aand,
og man spurgtc uvilkaarlig sia selv: Hvor skal du
dog saa Held og Naadc til at bringe Pust og
Glimt af dct Aands- og Hjcrrteliv, du her har
lcvet, ind i dit Hjcm, ind i den Krebs, hvori du
skal foerdeS.
Kold holdt aldrig nogen saakaldt Vclkomsttale
til Elcvcrnc, naar de kom, ti Han vildc aldrig
srcmkalde nogcn konstig Stemning; „Alt indcnfra",
var Hans Valgsprog.
Han holdt Heller aldrig,
saavidt mig er bekendt, nogcn Afsicdstale, naar
dc drog bort, ti Han saa og fornam nok, hvad
der rortc sig hos os vcd Skilsmisscn, og Han vilde
ikke göre den haardere, end den var; men Han
plejcde at sige til os: „Naar I nu kommer hjcm
eller omkrmg hver paa sin Plads, da skal I se
og forncmme, at cftersom Livet vokscr i Eder, da
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vil der lidt cfter lidt komme mcget af det, som I
nu har Hort her, og som I maaske nu helt synes
at have glemt, frcm hos Eder og klare sig i det
virkelige Liv, og et Fortrin er jcg vis paa, I har
for de flcste af Eders Jcrvnaldrende, som ikke har
vcerct paa Hojskole, dettc ncmlig: at I bedre end
for vil kunne höre og fvrstaa, hvad Eders Prcest
ellcr de Aandens Forere paa den Egn, hvor I
fcerdcs, har at sige."
Jeg er vis paa, mange af Kolds Clever med
mig vil fände disse Ord.
I Aar (1870) var Hans Skole stcerkcst bcsogt, der Var
nemlig 112, disses Antal havde i. Rcgclen ikke
overstcgct 100. Men fra Nyaar tog Hans Krcefter af D ag for Dag. dog blev Han ved at holde
Forcdrag til Iste Marts, skont Han var saa afkrcrftct, at Han knap knnde gaa ind i Skolcn, men
fra den Dag maattc Han stadigt holde Sengen;
Han lcd ikke mcget. sagdc Han, men laa og toeredes
helt hcn.
Stadslcrac H e l v i g fra Odense, hvem Kold
nocrede stör Tillid og ^arlighed til, besagte Ham
daglig; men Vorhcrrc vildc ikke at Kold skulde
vandrc längere iblandt os. Mange var de, der
besagte Ham, og Mange var de, der i Koerlighed
mindedcs Ham og spurgte til Ham, og blandt disse
skal ncrvnes Danmarks Enkedronning K a r o l i n e
A ma l i e , fra hvem Kold to Dage forcnd sin Dod
modto^ Brcv og Hilfen, og til samme Tid modtog
Han Delcgram fra cn Del Venner og tidligere
Clever fra Vendsyssel, som nu sendte Ham en Tak,
for hvad Han havde vceret for dem. D a Han
havde modtagcl disse KarlighcdSbcviser, vendte
Han sig mvd sin Kone og sagde: „Mo'cr, der er
Travlhed med Kcerlighcden i disse Dage."
Onsdagen den 6te April om Estermiddagen
K lokken hcnvcd 2 sov Han blidt og roligt hcn i en
Alder af lldt over 54 A ar."
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Budstabet om Kolds Dod trcengtc Taarcn frcm
Paa mangen en Kind, ti man havde vcntct og onstet, at Kold endnu loenge stulde havc lcvct og
virkct iblandt dct danste Folk, men, som Klaus
Berntsen strivcr: Gud vildc det anderlcdes.
Den 12. April samledcs hcnvcd 2000 Mcend
og Kvindcr fra Landets forstellige Egnc for at
folge Hans Stov til Graven, hvor Han hviler mcd
Jssen mod Alteret og Ansigtct vendt mod Hans
Skolc.

I det jcg hermd afslutter den lille Tegning,
jeg har forsoat at udkaste til et Billede af dcnne
vor Tids forste Skolcmand, skal jeg endnu kun
minde om, Klaus Bcrmsens Ord i Slutningen
af Hans Beretning om Bcgraoelsen, hvori hanudtalcr folgende:
„Ester at vi endnu cn Gang havde sunget: „Alt
staar i Guds Fader Haand", stilles vi hver til
sin Gerning. vistnok med Folelscr af blandet Vemod og Gloede. Af Bcmod: fordi vi foltc SandHeden af det Ord, der var blevcn anvcndt paa
Kold: Her er faldcn cn Hovding; men af Gloede:
fordi hanjfaldt paa en Tid, da Hans Gerning stod
i sin bcdste Flor, paa en Tid, da det lyder:
Fremad for Frihcd og Oplysning! Dcrfor stal
Kristcn Kold staa som et Sejcrsvarscl for det
danste Folk".

