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Jorord.

Udgiveren af Tidsskriftet „N y  christelig S am le r" 

henvendte sig i  denne Sommer l i l  Undertegnede og 

anmodede mig om at give Ham en L ivs flild ring  

af afdode Pastor Krog i  Kjerteminde, hvilket Dnske 

jeg har troet at burde imodekomme. D et turde 

maafle ikke vcere uden Interesse at folge Pastor 

Krogs Livsforelse, fo rd i Han levede og deltog i  et 

mcerkeligt Afsnit af vo rt Lands Historie, hvorved 

Hans L iv efter sin lille  Maalestok gjenspeiler noget 

af den Skjcebne, der ramte det hele Folk. Som  

fodt Sonderjyde var Han npie knyttet t i l  S lesvig , 

hvor Han desuden virkede i  et lcengere T idsrum , og 

det nationale Sporgsm aal blev Ham derfor i  Sand- 

hed et Livssporgsmaal. Han folte saa dybt som 

Nogen det smertelige Tab i  1864, men labte dog 

ikke Modet og tog senere virksom D el i  de kirkelige 

Bevcegelser herhjemme, hvorved Han bidrog sin D e l 

t i l  Menighedslivets Fremme i  Moderlandet.
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Hvad m it personlige Forho ld l i l  Krog an- 

gaaer, v il jeg b lo t bemcerke, at v i fra  vore fprste 

Studenterdage i  en lcengere Aarrcekke ncesten daglig 

havde levet sammen, og at det senere fpiede sig 

saaledes, at v i a ltid  havde vor lHjerning i  Hin

andens Ncerhed, hvorfor jeg var i  Besiddelse af 

et meget npie Kjendstab t i l  Hans L iv  og V irk- 

somhed.

Nyborg Prcestegaard den 18de Oktober 1880.

W . H j o r t .



J e n s  K r o g  er fpdt den 16de J u l i  1830 i  
Nordborg paa A ls. Hans Fader, Hans Krog, var 
Skibsforer og dpde paa Is la n d  da Spnnen kun 
var et Aar gammel. Hans M oder Margrethe 
Krog, fodt Christiansen, lever endnu som en beda- 
get Enke i  Kjobenhavn.

Jens var et liv l ig t  og opvakt Barn , der meget 
tid lig  viste Lyst t i l  at loere. D a  Han var 6 Aar 
gammel, kom Han i  Skole og künde da baade läse 
og regne godt. Hans Formynder, Johansen, var 
Organist i  N ordborg, og da Drengen blev lid t 
celdre, maatte Han om Ssndagen lukke Kirken op, 
satte Psalmenumre i  og yde anden Haandsrcekning. 
Han kom derved i  K i r k e  hver Sondag, og Han 
yttrede da ofte: „G id  jeg dog blot künde studere og 
blive Prcest." M en dertil var der kun liden Ud- 
sigt, da Hans M oder som Enke levede i  meget 
smaa Kaar.

Sommerferien tilbragte Han scedvanlig hos sin 
M orbroder, Pastor C h r i s t i a n s e n ,  der var Prcest i  
i  Medelby et P a r M i l  vest for Flensborg ude paa 
Heden. Onkelen laste lid t  med Ham i Ferien og
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fik mere og mere den Overbevisning, at Han burde 
studere; men a ltid  stillede Pengesporgsmaalet sig i  
Veien. D e r b le v  ta lt lcenge frem og tilbage derom, 
in d til endelig en Aften Formynderen traadte ind i  
S tuen t i l  Hans M oder i  Nordborg med de O rd : 
„J e n s ! jeg har faaet B rev fra  din Onkel; det er 
nu afg jort, at du f la l studere. Forelobig betaler 

''d in  Onkel og jeg din Undervisning, saa hjcelper 
Vorherre nok videre." Hans M oder, der i  sin 
hoie A lder endnu mindes denne T im e, har aldrig 
kunnet glemme, hvor jublende glad Drengen blev 
ved disse Ord. Han Var dengang mellem 12 og 
13 A ar gammel og blev nu strax taget ud af
Skolen fo r at lcese p riva t med Pastor Fangel, der 
Var Capellan hos Pastor Knudsen i  Hagenberg, 
men boede i  Nordborg. Fangel vilde gjerne, at 
Han stulde folge med 4 andre Drenge, der allerede 
i  längere T id  vare blevne forberedte t i l  Stude- 
ringerne. Han loeste meget f lit t ig , og det lykkedes 
Ham da ogsaa efter ikke lang T id s  Forlob at ind- 
hente de andre. „H a n  blev a ldrig kjed af at
loese", siger Hans M oder om Ham; „Han loeste sent 
om Aftenen, naar de Andre vare gaaede t i l  Ro, 
og om V interen havde Han sine Boger og en
Lampe udenfor sin Seng fo r strax at tage fa t om 
M orgenen."

Han blev cvnsirmeret i  f it  15de Aar, og et 
P a r Maaneder efter kom Han t i l  Odense, hvor 
Han blev optagen i  Cathedralflolens ncrstoverste 
Klasse og fa t i  Huset hos en Prcesteenke. D et 
gik Ham meget godt i  Skolen; Han var en af
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de flinkeste Disciple, og a lt tegnede saare vel, da Han 
pludselig efter et Aars Forlob ftk det Sorgens 
Budflab, at Hans Formynder var dvd, at der ikke 
var Penge t i l  at underholde Ham for, og at der 
var Fare fo r, at Han nu flulde tages dort fra  
Studeringerne. Bedrvvet og modfalden kom Dren- 
gen op t i l  davoerende Rektor Henriksen og gav 
Ham Underretning om, hvad der var stet. „K om  
op t i l  mig im orgen," svarede Rektoren, og da 
Krog noeste Dag indfandt sig, meddelte Henriksen 
Ham, at Han vilde tage Ham gratis i  Huset, 
og at Han saaledes künde fortscette sine Studeringer. 
Denne Begivenhed stod dybt indprceget Krogs H jerte; 
mange Aar derefter, kort for Hans sidste Sygdom 
og Dov, fortalte Han sine B orn  om denne vid- 
underlige Vending i  Hans L iv, da a lt var opgivet, 
og det saa paa engang klarede for Ham. I  2 Aar 
forblev Han i  Henriksens Hus, behandlet som en 
Son baade af Rektoren og dennes Huslru. I  Efter- 
eraaret 1848 blev Han Student meo bedste Charakter 
og begav sig snart derefter t i l  Kjobenhavn.

Krog var ret en Typus paa en ung Student, 
livsg lad, mnnter, opfyldt af mangesidige aandelige 
Jnteresser og fuld af sprudlende L iv. Han bavde 
allerede fom ung en sceregen Gave t i l  at vinde 
Hjerterne, og det var, fom om den hele Lerden 
stod aaben fo r Ham. Alle, som kom i  Beroring 
med Ham, syntes godt om den unge pa tno tifle  
S lesviger.

Paa Grund af Hans Forbindelse med Rektor 
Henriksen i  Odense og ved Hans Anbefaling aab-
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nede sig mange Huse i  Kjöbenhavn fo r den unge 
S tudent, og i  Studenterverdenen flaffede Han sig 
snart gode Venner. T i l  Hans ncermeste Omgangs- 
kreds hörte foruden den, der her giver et O m rids 
af h a nsL iv , R u d o l f  F r i m o d t ,  senerePrcrstved 
Johanneskirken paa N prrebro, og J o h a n n e s  
C l a u s e n  nuvcerende Sogneprcest i  Horsens. Disse, 
der alle studerede Theolog i, fluttede sig npie sam- 
men og bevarede i  deres senere L iv  Venstabet fra  
Studenteraarene. De vare alle Medlemmer af 
Studentersamfundet „Oasen", og Krog deltog med 
L iv  og S jc rl i  det muntre S tudenterliv , som Pastor 
S t e i n  saa liv lig  har bestrevet i  f it  Livsbillede as 
F rim odt.

T i l  f it  Embedsstudium havde Krog overens 
stemmende med sit Barndomsönske va lg t Theolo
gien; men da Han dar sättig, maatte Han informere 
meget ved E iden af, hvilket hoemmede Ham ikke 
lidet. En stör Hjcelp var det derfor fo r Ham, at 
Han i  1850 opnaaede Regentsen og Communitetet 
og nu künde opgive en D e l af sine ta lrige  Under- 
visn ingstim er. B land t de davcerende theologiske 
Professorer var M a r  t e u f e n  den, der udpvededen 
störste Jndflydelse paa de theologiske Studen- 
ter. Skjvndt Han dengang allerede havde vcrret 
Professor i  mange A ar, formaaede Han dog at 
holde sine Forelcrsninger med et saa vidunderligt 
L iv , at Han endnu beständig henrev de unge S tu - 
derende. Krog var opfyldt af Begeistring fo r Ham, 
og da det en T id  saae ud, som om Martensen 
künde blive kaldet dort fra Universitetet for, vist-



nok mod sin V illie , at blive ansat som Superin 
tendent for Hertugdommet S lesvig, var Krog med 
i  en Deputation af Studenter, der bad Ham at 
blive ved Universitetet, en Begjoering, paa hvilken 
Martensen gav et meget imodekommende S var.

Ferierne, navnlig Sommerferierne, tilbragte 
Krog i  Regelen ovre i  S lesvig  hos den tidligere 
ncrvnte Onkel Pastor Christiansen i  Medelby ved 
Flensborg. Medelby er bekjendt som den beromte 
Theolog Calixt's Fodeby. Sognet Hörer t i l  de 
blandede Distrikter, og allerede for 1648 havde 
Pastor Christiansen efter Menighedens Onste ind- 
fo rt dansk Prcediken ved Siden af den tydste, og 
tillige  danst Skoleundervisning ved Siden af tydst, 
da Bornene ellers, som Han striver i  sin Jndbe- 
retning t i l  Kirkevisitatoriet i  Tonder „würden un
wissend wie Heiden ins Leben gehen*)."

Ligesom Krog tid lig  havde nceret O nflet om 
at blive Prcest, saaledes modnedes under Hans 
jevnlige Ophold i  S lesvig i  de blandede Distrikter 
Hans Forscet om mulig at komme t i l  at virke netop 
der. Han havde fra  sin tidligste Barndom voeret 
Vidne t i l  de augustenborgfle Jn tr ig e r paa sin Fodeo 
A ls  og havde paa ncert Hold leert at kjende H ul- 
heden og Tomheden i  hele det slesvigholstenske 
Uvoesen, for hvilket Han derfor ogsaa ncerede den 
storste Afsiy, og Tanken om at virke fo r den danfle 
Sag i  S lesvig voxede med Aarene hos Ham. I  
Sommeren 1854 blev Han theologist Candidat med

) Bilde gaa uvidendc som Hedmngrr ud i Livet.
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Hovedcharakteren Laudabilis. Han havde ikke havt 
faa H indringer at kjcempe med, idet Han stadig 
led af nervps Hovedpine, men med M d  og Ud- 
holdenhed havde Han dog overvundet det Altsam- 
men. S ine Candidataar tilb rag le  Han i  Kjöben- 
havn, hvor Han underviste i  flere Skoler. Han var 
en meget sögt Leerer, da Han var i  Besiddelse af 
grundige Kundflaber og havde et godt Greb paa 
at undervise, og derhos var ualm indelig samvittig- 
hedsfuld. In te t  Arbeide var Ham fo r anstren
gende og kjedsommeligt; havde Han paataget sig 
det, satte Han a lt tilside fo r at opfylde sin P lig t. 
L e n  F e il at v ille  skubbe af sig, som desvcerre 
ikke er fremmed for vor Nationalcharakter, kjendte 
Han ikke.

Ved S iden af at rögte den Ham betroede 
G jerning forsömte Krog ikke at uddanne sig t i l  det 
M a a l, der beständig stod Ham for D ie, at blive 
Evangeliets Forkynder. Han var opdraget i  et 
christeligt Hjem af en troende M oder og var fra  
Ungdommen af prceget af en dyb, scedelig A lvor. 
Ved S iden af det muntre, liv lige  S ind boede der 
allerede tid lig  hos Ham en levende Fornemmelse 
af, hvad det v il sige med F ryg t og Bceven at 
skulle forarbeide sin Sjcels Frelse. Det stod i  For- 
bindelse hos Ham med en dyb Admyghed og en 
Fölelse af egen Uvcerdighed, der fulgte Ham hele 
Livet igjennem og holdt Ham fjern fra  den Fare 
nogensinde at mene sig selv sikker og fcerdig.

Krog havde bevaret sin Barndom stro, men 
soerlig ved B l c e d e l s  Proediken kom det christelige
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Liv t i l  Gjennembrud hos Ham. Allerede som S tu 
dent hprte Han Blcedel meget flit t ig . Denne prce- 
dikede dengang i  almindelig Hospitals-Kirke og 
Abel Cathrines Stiftelse. D et var smaa Kirker, der 
hurtig  bleve overfyldte. M en naar man stod ude i  
Gaarden i  Abel Cathrines Stiftelse, künde man tyde- 
lig  höre Prcedikenen, og Krog har mangen Gang 
staaet ved Vinduet under Aftensangstjenesten og 
ly tte t t i l  Blcrdels Ord. Han kom senere som 
Candidat i  noie personlig Forbindelse med Blcedel, 
og Venskabet og Sam livet med denne udmcerkede 
Geistlige var af storste Betydning fo r Hans hele 
aandelige Udvikling. Som Candidat deltog Han i  
Moderne, der bleve holdte hos Ham og Fenger. 
Blcedel har ved sin hurtige, liv lige  Aand, sin rige 
Phantast forenet med skarp Tcenkning og en stör 
dialektifl Fcerdighed udovet betydelig Jndflydelse paa 
de unge Theologer,- men ligesaa uforglemmeligt 
var det, naar gamle Fenger efter Aftenens ofte 
varme Debat og naar Vandene tid t havde vceret 
oprorte, foldede sine Hcender og bad en inderlig 
og hjertelig Bon, hvor hvert Ord bar Prceg af 
Aand og Sandhed. Der var noget af det Apper- 
steprceftelige hos Fenger. Krog horte Ham jcevnlig 
paa Christianshavn, hvor Han ved sin jcevne En- 
foldighed, gjennem hvilken man mcerkede den tid- 
ligere Landsbyprcest, udovede stör Jndflydelse paa 
Mange. Krog ncerede den storste Hoiagtelse fo r 
Fenger trods deres forskjellige theologiste Anskuelser, 
og denne havde stör Forkjcerlighed for Krog.

I  Sommeren 1856 foretog Krog en Uden-
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landsreise t i l  Tydfkland og Schweiz og blev kort 
öfter sin Hjemkomst under U te  Oktober 1856 
udncrvnt t i l  Adjunkt ved Flensborg Latin- og 
Realskole.

D et va r 3 glade og lykkelige A ar, Han t i l-  
bragte i  denne S tillin g . Han havde nu faaet 
eget Hus og Hjem, idet Han den 2den J u n i 1857 
feirede f it  B ry llu p  med Louise Jacobsen, D a tie r 
af davcerende Galanterihandler W . Jacobsen i 
Kjpbenhavn. Han blev viet af sin kjcere Ven
Bloedel, og det var en smuk Familiefest, idet Hans 
B ry llu p  tra f sammen med Svigerforceldrenes S v lv - 
b ry llup .

D er var ikke ganske leite Forhold ved F lens
borg Latinstole, navn lig  paa Grund af de politiske 
Meningsforskjelligheder baade hos Foroeldrene og 
Bvrnene, ligesom ogsaa Brugen af det dobbelte 
S prog , baade Dansk og Tydfk, havde sin sceregne 
Vanstelighed. Krog var im id le rtid  det tydfke Sprog
fuldstcendig mcegtig og formaaede ved sine per-
sonlige Egenstaber at overvinde de forskjellige
H indringer.

En af de stprste Glceder fo r Ham ved Ad- 
junktlive t i  F lensborg var Venskabet med den da- 
voerende Prcest ved den danske Kirke i  Flensborg, 
G r a a e ,  en af Sonderjyllands ypperste Geistlige og 
en Forkjoemver fo r den danske Sag i  Flensborg. 
Graae skriver om Krog:  „H a n  var agtet og af- 
holdt af A lle uden Undtageise, baade Lcerere og 
Disciple, baade Danske og Tydske, baade Geistlige 
og Verdslige. Allerede ved sin Personlighed maatte
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Han udove en god Jndflydelse som Religionslcerer. 
Han dar gjennemtrcengt af christelig T ro  og 
Kjcerlighed og fjern fra a lt Partivcesen, derhos en 
god danfl Sonderjyde og P a tr io t med L iv og 
Sjcel. Hans hele Foerd og Virksomhed bar Prceget 
af den storste Fordringsloshed. Han prcedikede 
nogle Gange i  den danfle Kirke og var meget 
yndet af Menigheden. V i levede daglig sammen 
og bleve snart de bedste Venner, der i  a l Fo r- 
trolighed künde udtale os om A lt, hvad der laa 
os paa H jerte "

Skjondt Krog solle sig meget tilfreds i  sin 
Virksomhed som Adjunkt, stod dog Proestegjerningen 
som Hans M aa l, og efter at have sogt flere Proeste- 
embeder blev Han under 4de J u l i  1859 kaldet t i l  
2den Prcest, saakaldet Diakonus, i  Grumtofte, Flens- 
borg Provsti, ved hvilken Menighed P rovft A l e t h  
H a n s e n  var Sogneprcest.

Det var ingenlunde nogen let S tillin g , som 
den unge M and fluide tiltrcede. Grumtofte M enig- 
hed horte jo med t i l  de saakaldte blandede D i-  
stritter, hvor D an fl og Tydsk modtes og kjcempede 
en heftig S trid . Tydsk havde havt Lov t i l  uhindret 
at udbrede sig paa det Danfles Bekostning, og det 
var gjennem Aarhundreder bleven stottet af A u to ri- 
teterne. Nu, da Slesvigholsteinismen efter S laget 
ved Jdsted havde faaet et Kncek, vilde man prove 
paa at gjenindscette danfl Sprog i  dets oprindelige 
Ret, og tr l dette M aals  Opnaaelse udkom Sprog- 
refiriptet.

Sprogreflrip te t, givet under T i l lb s c h , indsat af
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M o l t k e  i  denflesvigfle Forfa tn ing , beftemte som be- 
kjendt, at Kirkesproget i  Menighederne i  de blan- 
dede D istrik ler flulde vcere afvexlende danfl og lyd fl. 
Den ene Sondag blev der altsaa prcediket danfl 
den anden lyd fl. A lle  kirkelige Handlinger bleve 
udforte i  det S prog , som Vedkommende selv fo r- 
langte. Derim od Var Skolesproget ifslge S prog- 
re flr ip te t udelukkende danfl, dog saaledes at der i  
enhver Skole blev givet 4 T im ers  Undervisning i  
T y d fl som Undervisning?gjenstand. D er er bleven 
stridt meget fo r og imod denne S progord-
ning, og den satte i  sin T id  mange Penne og 
endnu flere Tunger i  Bevcegelse, idet S progre flrip te t 
blev grebet af det flesvigholftenfle P a r t i som et af 
de virksomste Agita tionsm id ler, iscer efter at Moltke 
Var fra traa d t S lesv igs Bestyrelse. F ra  danfl S ide 
maa det kun beklages, at denne Foranstaltning, der 
havde t i l  Aiemed at gjenindscette det danfle Sprog 
i  den Ret, som t Aarhundreder var bleven under- 
trykket, ikke blev gjennemfort b lo t en Menneflealder 
tidligere. Den vilde da vcrre bleven hilset med udelt 
Glcede af Beboerne som en Befrielsesakt, istedetfor 
at den nu i  en D e l Egne og navnlig i  Angel 
blev modt med stcerk Modstand. Ligeledes maa det 
beklages, at denne Foranstaltning kom i  saa po li- 
t i f l  bevcegede T id e r, hvor den flesvigholftenfle 
Lsgn og de augustenborgfle Jn tr ig e r bavde for- 
v irre t S indet hos saamange. Havde Tiderne vceret 
roligere, vilde S progre flrip te t trods det sene T id s 
punkt, paa hvilket det spgtes gjennemfort, have 
seiret.
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I  Bedommelsen af Sprogsagen maa man over- 
hovedet ikke glemme, at Mcengdens Dom  retter 
sig ester Udfaldet, og under Jndtrykket af vore 
nationale Ulykker har man vceret a ltfo r tilbo ie lig  
t i l  b lo t at se paa de Vanfleligheder, der fremkom 
ved den forsogte Ordning af Sprogforholdene.

I  ovrig t vare disse Vanfleligheder meget for- 
flje llige. Det blandede D istrikt var stört, maafle 
fo r stört, t i l  at akkurat de samme Forholdsregler 
i  sproglig Henseende burde gjcelde. I  nogle Egne 
de nordligere og veftligere, künde man vceret gaaet 
hurtigere frem, i  andre burde man maafle vcere 
gaaet langsommere tilvcerks, navnlig med Kirke- 
sproget.

D e l fortjener muligen at bemcerkes, at sam- 
tid ig  med, at Preusserne arbeide stcerkt fo r Jnd- 
fsrelsen af T y d fl i  Nordslesvig, er det danfle 
S progre flrip t i  de blandede Distrikter endnu ikke 
fuldstcrndig hcevet, da det om end med Jndflrcenk- 
ning endnu bestaaer fo r enkelte Menigheder i  T en 
der Provsti og i  det Mindste fo r een Menighed i  
Flensborg Provsti.

V i have dvcelet lid t ud fo rlig t ved disse Forhold 
fo r at vife den ikke lette S tillin g , som Proesten, 
paa hvem hovedsagelig S progre flrip te ts Gjennem- 
forelse hvilede, kom t i l  at indtage i  de blandede 
Distrikter og navnlig i  Angel. Men Krog havde 
mange Egenflaber, der netop gjorde Ham flikket t i l  
denne G jerning Han var en sindig, ro lig  og ud- 
holdende Charakter; Han var fodt S lesviger og 
var det danfle og tydfle Sprog lige mcegtig.
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Desuden künde Han, hvad der var af allerstörste 
Betydning, ogsaa med suldstcendig Fcerdighed tale 
det dansk-stesvigske Folkesprog. M en, hvad der 
fornemmelig h ja lp Ham, var at Han var en opvakt, 
troende Christen, en ualm indelig dyg lig  Prcest, og 
at Han som saadan suldstcendig forstod at magte 
de religiöse Forhold i  Menigheden.

I  re lig iös Henseende var Grumtofte Menighed 
bekjendt fo r sin störe Kirkelighed, der rigtignok 
som saa hyppigt i  Angel havde en temmelig ud- 
vortes og officiel Charakter M en ved S iden heraf 
var der ikke saa stille, opvakte, troende Christne 
fornemmelig fra  Byerne Bönstrup, Langballe, D o l- 
lerupstov og andre Steder i  Sognet, som stode i  
inderlig  og levende Forbindelse med de Opvakte i  
Nabosognene, navnlig  Oxagerflov i  Husby. M enig
heden var i  sin Helhed overveiende tydstsindet, 
M en ved S iden deraf fandtes der en, navnlig fo r 
Angler Forho ld ikke ubetydelig, danfl M ino rite t, 
der bestod af en D e l Gaardmcend og et större A n
ta l Kaadnere, som, hvad de Dansksindede i  Angel 
sjceldnere pleiede, havde M od t i l  at trcede frem og 
gjöre deres Anfkuelser gjceldende, og som paa en 
rörende Maade levede og aandede for Dansthed og 
Trofasthed mod Konge og Födeland. T i l  gjensidig 
Oplivelse og Bestyrkelse holdt de maanedlige M oder 
i  „D a n s k L o re n in g ", i  hvilken ogsaa Dansksindede 
fra  andre Sogne deltoge.

Krog, der var gjennemtrcengt af Fölelsen fo r 
den danske Sags Retfcerdighed, stillede sig na turlig - 
v is strax i  et venlig t Forhold t i l  de Dansksindede
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og kom jcevnlig t i l  deres M oder, men ved Siden 
deraf indtog Han det under de forvirrede politiste 
Forhold fo r en Prcest eneste rette Standpunkt, forst 
og fremmest at scette sig det M aat at virke fo r 
Guds Nige. Ved Ordets Forkyndelse samlede Han 
strax störe Skarer omkring sig. Hans Prcediken var 
levende og beaandet, varm og hjertelig. D er var 
derhos en forunderlig Modenhed hos Ham, der 
gjorde sig gjceldende baade i  Hans Prcedikener og 
i  alle Forhold, stjondt Han kun var 30 Aar gammel, 
og Grumtofte var Hans forste Proesteembede. Det 
var ligesom Han havde sprunget Lcereaarene over 
eller rettere giennemgaaet dem i  Forveien. Be- 
grebet „ung Prcedikant" fandt ikke sin Anvendelse 
paa Ham. Han var som stabt t i l  Grumtofte M e- 
nighed ogsaa i  re lig iös Henseende. Han kjendte 
saa godt den i  Anglerne boende Selvretfcerdighed, 
som Han nu flulde kjcempe med.

Allerede som Student havde Han i  Aaret 1853 
bereist Angel. F ra  denne Reise striver Han t i l  
F rim odt: „J a ,  Angel er rigtignok et herlig t Land; 
det strutter af Velstand og tim elig Velvcere, og det 
kan ikke ncegtes, at en stör kirkelig Sands har ud- 
viklet sig der; men naar man Hörer disse Folk 
tale om dets Religiositet og Forhold t i l  Kirken, 
paatrcenger sig en ubehagelig Folelse af, at man 
staaer ligeoverfor en stör Grad af Selvretfcerdighed 
og aandelig Selvtilfredshed".

F ra  den samme Reise striver Han ligeledes 
t i l  en anden Ven: „Landet selv er meget smukt 
og har i  det Vcesentlige samme Charakter som

L
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Sundeved og A ls ,  lim  er det ikke saa bakket 
S to lte  Kirkespir rage op i  Sky tcet ved hverandre, 
og Angelboerne have fra  Fcedrene nedarvet en 
stcerk Folelse fo r kirkeligl L iv , men derhos tillige  
en S to llhed deraf, der trceder vel ftcerkt frem i 
deres T a le ."

Denne Fjende, den angelske Selvretfcerdighed, 
som Krog allerede som Student havde seet, skulde 
Han nu som Prcest bekjcempe

Jde t Han nu hoevede Evangeliets Banner hoit 
i  V e ire t og i  Aands og K ra fts  Bevisning prcedi- 
kede Frelsen alene ved Guds uforskyldte Naade fo r
medelst T roen paa Jesus Christus, varede det ikke 
lange, inden de Opvakte i  Sognet paa det Hjerte- 
ligste sluttede sig t i l  Ham, og de fandt i  Ham en 
trofast Ven; th i Krogs Hjerte var i  de „H eiliges 
S am fund", og Han havde ganske sceregne Gaver t i l  
at vcere deres Leder og Forer. Foruden Prcediken 
holdt Han ugentlige Bibellcesninger i  Langballe 
Skole baade V in te r og Somm er afvexlende i  begge 
Sprog.

D er indtraadte nu her som flere S ieder i  
Angel, hvor der var re lig iös Opvcekkelse, ganske 
sceregne Forhold. De Opvakte vare i  Regelen 
ligegyldige i  na tiona l Henseende, nogle ligefrem 
tydsksindede, og ikke faa af dem havde tjen t i  Op- 
rprshceren. Naar de nu lid t efter lid t  vendte sig 
med ven lig t S ind  t i l  de danske Prcester og deres 
Forkyndelse, og Christendommen mer og mer ftk 
M a g i over dem, saa künde de jo  ikke skjule fo r sig 
selv, at de jo , fljond t de holdt mest af en tyd fl
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Proediken, dog nok künde, naar de re l vilde, ogsaa 
forstaa en danst Prcediken, og derfor blev det at 
tage D el i  den danfke Gudsljeneste, stjondt Sproget 
paa hvilket Guds Ord lyder, na tu rligv is  i  dybeste 
Forstand er ligegyldigt, ofte et Tegn paa, at der 
re lig ip ft var stet et Gjennembrud hos dem. Naar 
dette var fuldbyrdet hos dem, toge de ogsaa 
uden Betcenknmg det foragtede danste M a a l paa 
deres Lceber og talte Danst, naar de besagte deres 
Prcester. Medens den tydste Gudsljeneste lige fra  
forst af havde vceret meget ta lr ig  bessgt, saa be- 
gyndte nu ikke saa ogsaa at bespge den danste 
Proediken.

Men hertil kom nu en anden T in g  af scerlig 
stör Betydning. Naar de Opvakte, som ofte t i l -  
horte den sättige D e l af Befolkningen, vovede at 
gaa t i l  danst Proediken, bleve de Gjenstand fo r 
Forfolgelse af de rige og velhavende Tydstere, 
der sogte at fortroedige dem paa mange Maader 
ved at ncegte dem Arbeide, ved ikke at hjoelpe dem 
med K jprsler og Lignende; ikke at tale om den 
Haan og Spot, de maatte doie. D er kom altsaa 
et M a rty rium  frem, og dette havde ikke saa liden 
Jndflydelse med Hensyn t i l  at gjore Opvoekkelsen 
levende og kräftig. Der er jo en forunderlig for- 
fristende M a g i i  Troengselen fo r Guds Riges Skyld 
Tilstanden i Angel og scerlig i  Grumtofte Sogn i  
de T ider har Krog stildret i  Breve t i l  F rim odt, 
og Hans Fremstilling er trovoerdig og paalidelig.

Ander 15de September 1860 striver Han saa- 
ledes: „D u  kan ellers tro , at jeg har havt en

L*
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tra v l V in te r, jeg tro r  a ld rig , at jeg har havt saa 
meget at bestille; Provsten var i  Stcenderforsam- 
lingen, og altsaa maatte jeg besorge A lt  herude; 
jeg gruede mangen G ang, naar jeg flulde lukke et 
B rev angaaende Fattigsager op, da jeg jo  var og 
tilde ls  endnu er ukjendt med Lovgivningen herovre. 
Med aandeligt Arbeide var jeg mangen Gang over- 
loesset, der var mange ministerielle Forre tn inger, 
og de have en slem Skik ved deres Begravelser 
her i  G rum tofte med mange Ta le r, stundom tre 
ved et L ig , naar det er en velhavende Fam ilie ; 
saa desuden Confirmander, Fasteprcedikener o. s. v-, 
men Vorherre hja lp, og det gaar vel a ltid  saadan, 
at naar v i synes, at v i In te t  kunne, saa virker 
den Helligaand allerbedft i  os og ved os. S tö r  
Gloede og Velsignelse have v i havt af enBibellces- 
n in g , som v i begyndte i  en af Skolerne ved Nyt- 
aa r, og som er bleven fortsat hele Sommeren 
igjennem efter de Troendes Dnfle. Jeg havde just 
ta lt med Provst Hansen, som in  pareutbesi er en 
meget ra r M and at have t i l  sin Collega, om v i 
ikke flu lde begynde derpaa, da en Pige henvendte 
sig t i l  os en S ondag, v i gik ud af Kirken, med 
Bon om, at v i vilde holde saadanne Forsamlinger. 
V i begyndte saa paa Apostlernes G jerninger, og 
naar jeg T irsd a g  Asten vandrede ned t i l  Lang
balle Skole, flo i mine Tanker t id t over t i l  dig og 
t i l  vore Vandringer ud paa Christianshavn*). V i 
ho ldt dem afvexlende paa D a n fl og T y d fl ligesom

*) Herved sigtes til Bibellcesmnger, som Frimodt og Krog holdt 
som Taudidater fammm i m Stistelfe paa Christianshavn.
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Prcedikenen om Sondagen; de have hele Tiden 
voeret -od t besagte, selv i  Stcendertiden, t i l  T rods 
fo r en uhyre A g ita tion  fra  de storre Bonders Side, 
der dels hade „de H ellige", der ere her i  Sognet, 
dels ere blevne kloge paa, at disse B ibeltim er ere 
farlige fo r Tydflhed og Slesvigholsteinismen; th i 
jo flere, der söge derhen og vinde Guds Ord kjcert, 
desto mere v il ogsaa Had t i l,  hvad der er D an fl, 
forsvinde; kort, det er bleven dem klart, at de Op- 
vakte ikke fo r nogen P r is  ville  have med et O pror 
at bestille, og derfor udoves der Tryk, trues der, 
ja  forfolges der ncesten, saasnart Nogen bryder med 
Verden og scetter Guds Ord holest og ikke sporger 
om D an fl eller Tydfk, men v il höre Ordet, hvor- 
dan det end lyder, hver Sondag og hver T irsdag  
Asien. Og her er, Gud fke Lov, en ikke ringe 
Skare af tro , oprigtige Christensjcele. Mange af 
dem have voeret ivrige Oprorere. D u  kan tro , 
det har kostet Kamp, fo r en saadan Angelbo har 
sogt Herrens Hus, naar der prcedikedes D an fl. 
En M and har selv her i  m in Stue fo rta lt mig, 
hvorledes Han har voeret ,ein Eiferer fü r die ent
gegengesetzte S ache"*); men hvordan Ordet flog 
Ham i  Romerbrevet om at vcere Ovrigheden under- 
danig, og hvorledes Han ingen Ro havde fra  det 
Oieblik af, for Han kastede sig i  Armene paa Fre l- 
seren og brod med de Andre. Og er det dog ikke 
en gloedelig, ja  jeg künde fristes t i l  at sige en vel- 
signet T in g , at naar de saaledes blive opvakte, 
saa „fnakker de D a n fl"  med os, saa kunne de ikke

en 3vrer for den modsatte Sag.
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lyve og spille Comedie mere. Saadan sagde en 
magelos ra r  Kone, der fo r omtrent halvandet A ar 
siden ikke vilde tale, knap forstaa et dansk  O r d ,  
t i l  mig i  Som m er: „Je g  er saa glad, fo r jeg kan 
nu ligesaa godt forstaa en dansk Proediken som en 
ty d fl."  Hun ta ler nu a ldrig  andet end Dansk t i l  
Provsten og mig. —  D er tales saameget om, at 
Prcestestillingen hernede saa let bliver forkert ved 
det politiske Vcesen; jeg tro r, at denne hele An- 
fluelse beroer paa en Hel fljoev Opfattelse baade af 
Forholdene og af Prcestens S tillin g  i  dem. J a  
ganfle vist er der Vanskeligheder her af sceregen 
A rt, men det er der jo  paa ethvert Sted, og ganfle 
vist v ille  disse voxe i  en uhyre Grad, naar Prcesten 
optrceder som P olitiker, en Optrceden, der i  Reg
ien ikke v il fpre t i l  det Allermindste ligeoversor et 
saa seigt og selvklogt Folkefcerd som Angelboen. 
D u  misforstaaer mig jo  ikte, som var det m in Me- 
n in g , at man ikke paa rette T id  og Sted ogsaa i  
den Henseende kan og f la l aflcegge et Vidnesbyrd 
fo r Sandheden. M en naar man forst og fremmest 
v il voere Prcest, saa har man efter m in Mening 
den störe Glcede af at virke hernede, at man ser, 
at det dog er paa den Maade gjennem en levende 
Christendoms Forkyndelse, at man kan vinde H jer- 
terne fo r Guds Nige og fo r det Rige, der er deres 
jo rd ifle  Fcedreland, og som de havde lcert at be
tragte med Foragt. J p v r ig t kan du jo  not vide, 
at der oste kommer T id e r og T im er, i  hvilke man 
foler, hvor svag og ringe, ja  hvor udygtig man 
er t i l  den ansvarsfulde G jern ing , der er En an-
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betroet, hvor lidet man desvcerre svarer t i l  Navnet 
„P as to r", men dog vilde jeg ikke pnste m ig tilbage 
t i l  Adjunktstillingen, men takker Gud fo r, at jeg 
er bleven Prcest, og beder Ham ved den H ellig - 
aands K ra ft fore m ig saaledes, at jeg, som prce- 
diker for Andre, ikke selv maa blive fordpmt D er- 
fo r vilde jeg ogsaa saa ret af H jerte Mste dig, at 
du snart maatte komme i  prcestelig Virksomhed, 
helft herovre i  det kjcere, gamle Spnderjy lland; 
jeg tro r nu, at Faa vare saa godt fkikkkede t i l  at 
virke her som du. Hvad nu Kirkebeioget angaaer, 
saa have v i paa en danst Svndag, naar det er 
godt V e ir og ingen specielle H indringer, scedvanlig 
mellem 100— 150 Mennefler, paa Festdagene mange 
flere; paa en tydst Spndag kan der vcere fra  400 
t i l  6— 700. Jm id lertid  kommer man snart t i l  at 
betragt« den udvortes Kirkelighed med et Suk, iscrr 
naar man ikke saa ganfle sjelden faaer Leilighed 
t i l  at erfare, hvorledes selv Mennester, som s-ge 
at bilde os og maaste sig selv ind, at de ikke kunne 
Danst, hvorledes disse samme Mennefler ikke ere 
istand t i l  at forstaa en hsitydst Prcediken, men 
faa lige det Modsatte af Prcestens M ening ud 
deraf. J a  det er forfcerdeligt, som denne stakkels 
Befolkning er bleven mishandlet aandelig i  tid- 
ligere T id , saa man ncesten mere kommer t i l  at 
ynkes over den end vredes paa den. I  daglig 
Omgang ere Folk helt flinke og langt over H alv- 
delen tale af sig selv Danst t i l  m ig: jeg tro r ikke, 
at der er noget Mennefle, som er fpdt her i  S og
net, uden at Han baade kan forstaa og tale Danst.
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En stör Hjcelp fo r m ig er det, at jeg fra  Barnsben 
af har vceret vant t i l  at tale Sonderjydsk; jeg 
ta ler stadig Angelbodansk med dem, og om det 
kunne de jo  ikke sige, at de ikke forstaa det, ja  jeg 
har havt flere morsomme Smaahistorier i  den An- 
ledm ng, da de synes, at jeg ta le r ligesom de selv.

I  et andet B rev af 22de J u n i 186 t skriver Han:
„J e g  maa da gjentage, hvad jeg tidligere har 

fkrevet t i l  dig, at jeg maa vcrre glad ved at vcere 
kommen t i l  G rum tofte, da her er L iv  baade i  den 
ene og i  den anden Henseende. Den danfke Guds- 
tjeneste b liver endnu stadig godt besogt, iste Pintse- 
dag c. 300—350 Personer, A nta lle t Lager langsomt, 
men temmelig sikkert t i l ;  Bibellcesningen, som v i 
holde hele Aaret rundt hver T irsdag  Aften i  en 
Skole her i  Sognet, besoges ogsaa godt, idetmindste 
forekommer det m ig , at man maa vcere glad ved 
m idt i  P loietiden at have en Forsam ling t i l  dansk 
Bibellcesning, der a ldrig har vceret under 30; t i l  
tydst er der en Hel D e l flere. Jeg kan ikke sige 
dig, hvor megen Glcede og Velsignelse jeg har havt 
af disse T im e r; da Provsten har saa meget at 
bestille (du veed kanfle, at Han har baade Flens- 
borg og G ottorp Äm ter), har jeg fo r det meste 
havt Bibellcesningen; forunderlig t er det mangen 
G ang, hvorledes man dernede i  Skoleu, stcerkere 
end i  Kirken, kan fole sig baaret af et christeligt 
Sam fundsliv. D et er r ig tig  gode Venner, v i faa 
blandt Angelboerne, som jaaledes i  Kjcerlighed t i l  
Guds O rd slutte sig t i l  os, og det kan tid t niesten 
voere rprende at hpre dem fortcelle om, hvordan



de tidligere ivrede fo r Slesvigholsteinismen, in d til 
Vorheriges Ord ftk M agt med dem; det er ikke saa 
meget lcenge siden, at En af dem forta lte  mig, 
hvordan Han havde vceret med ude ved Holnces fo r 
at tageChefen paa enCorvet tilfange, hvilket heldigvis 
mislykkedes. Jeg maatte lee, da jeg horte det, ved 
at tcenke mig den siikkelige, brave Vcever som 
Deltager i  et eventyrligt, na tlig t Tog ;  men som 
Han selv sagde: „ V i  vidste jo  tun ikke andet." —  
B ilde D u  sporge m ig, hvordan nu det christelige 
L iv  yttre r sig, faa er det foruden ved Besoget af 
Kirke og Bibellcesninger, ved et virkeligt Kjcerlig- 
hedsliv, saa at de, hvor der er aandelig Nod, eller^ 
Frafa ld fra  Herren, som v i desvoerre have havt et 
meget sorgeligt Exempel paa, ikke blive trcette af 
at gaa t i l  Saadanne, at flr ive  t i l  dem, at bede fo r 
dem; der gives saaledes navnlig enkelte P iger, som 
i  denne Retning have holdt meget ud; forresten 
bruge de cgsaa at flr ive  t i l  Hinanden iscer de celdre 
t i l  de yngre, der trcenge t i l  Opm untring, da der 
bliver seet fljcevt t i l  „de Hellige," fra  alle de störe 
Bonder; D u  kan vide, at der af samtlige Grum- 
tofte Sogns Bonder (Gaardmcend) kun mode 2— 3 
t i l  Bibelloesning.

I  et tredie Brev af 12te J u l i  1862, hvor 
Krog begynder med at beklage sig over, at etpaa-- 
tcenkt Besog af Frim odt er opgivet, og hvor Han 
foier t i l :  „Kunde du ikke bestemme dig om endnu, 
ligesom v i i  gamle Dage paa Srudenter-General- 
forsamlingerne jo  deilig künde vedtage det, v i havde 
jorkastet" —  et Forflag , der iov rig t blev realiseret

25



nceste A ar, da F rim od t gjorde en Reise t i l  sine 
Venner i  S lesv ig  — , f lr iv e r Han fremdeles om de 
Opvakte i  Angel:

„J e g  kan ikke sige andet, end at jeg er glad 
fo r hver Gang en af dem trceder ind t i l  m ig, lige- 
som det jo navnlig  er dem, der flokke sig om den 
danfle Prcrdiken ligesaa godt som om den tydske. 
Ta len  om det rene A lterbord, om Udtrcedelse vilde 
fo r de Opvakte her voere en rent forfoerdelig T ing . 
Hvad der jo  let künde bidrage t i l  at give dem en 
svcermerifl eller sektererist Retning, det T ryk  og de 
Forfplgelser, de v ir le lig  lide, har, Gud ste Tak, 
h id ind til kun tjent t i l  at flu tte  dem fastere om os 
Proester og t i l  at loere dem at flye hen under vor 
Herres Naadevinger. Den daglige Forarbeidelse 
af deres Sjceles Salighed, det er dem det Forste 
og det Sidste, og jeg har mangen Gang fo lt mig 
dybt befljcemmet ved at käste et B lik  ind i  disse 
Menneflers H jerte og L iv , ved at se, hvordan 
Christendommen som en Surdeig er trcengt ind i  
alle de mange smaa daglige Forho ld, hvor den 
ellers saa tid t trceder tilbage hos Fo lk".

Sammen med Krog virkede i  Grumtofte Aleth 
Hansen, Sogneprcest og tillige  Provst fo r Flensborg 
og G ottorp  Provstier. Han aandede og levede fo r 
den danfle Sag i  S lesv ig , var en nidkjcer Prcest 
og en ualm indelig dygtig Provst, der kjendte For- 
holdene i  fine Provstier in d til de mindste D eta ils . 
Han havde stört Sprogta lent og ligesom Krog talte 
Han med Fcerdighed det danfle Folkesprog, fljond t 
Han ikke va r opfodt med det. De to Priester stode
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i  det bedste Forhold t i l  Hinanden. D et Var et 
gammelt Ord i  Grumtofte, at der groede Groes. 
mellem Sogneproeften og Diakonus, stjpndt deres 
B oliger tun vare stilte ved en Vei og en Have. 
Dette gamle Ord fra  den tydfle T id  blev i  den 
danfle T id , og navnlig da ogsaa i  den T id  Hansen 
og Krog vare Kollegaer, paa en glcedelig Maade 
g jo rt t i l  Stamme. De to Proester omgikkes paa 
den hjerteligste Maade og forstode godt i  Forening 
at lede den religiöse Bevcegelse i  deres Sogn. Op- 
voekkelsen i  Angel havde i  det Hele en sund Karak- 
ter. D er var ingen indbyrdes religiöse Kjoevlerier, 
men i  Almindelighed vendte de Opvaktes Interesse 
sig mod Missionen, det v il sige Hedningemissionen. 
Missionskaldet synes at ligge sor Slesvigeren, og 
danste Mtssionsvenner maa dybt beklage, at der 
ved S lesvigs Afstaaelse er gaaet mange gode M is - 
sionskroefter tabt fo r os. Desvcerre var M issions- 
aanden ikke ret levende i  Danmark, da v i endnu 
havde S lesvig, og v i forstode derfor dengang ikke 
at bruge Krcrfterne. E fterat der frrrst var stet et 
feilslaaet Forsög paa at stutte sig t i l  M issions- 
bevcegelsen paa Fyen, droge flere unge Mcend fra  
Angel, navnlig fra  Husby og Grumtofte, t i l  T yd fl- 
land t i l  Harms i  Hermannsborg, hvor de bleve 
uddannede t i l  M issionairer og senere sendte t i l  
Sydafrika. Krog har forberedt to af disse. De 
danfle Proester i  Angel omfattede i  det hele M is 
sions gjerningen med stör Kjcerlighed. Aleth Hansen 
havoe som Skibsprceft paa „G alathea" besögt Tranke- 
bar og staaet ved Ziegenbalgs Grav, og Han noerede
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stör Interesse fo r den oftindiste M ission. D er blev 
bannet en Forening, og jevnlige M oder afholdtes 
afvexlende i  det danske og det tydske S prog , og 
disse M oder fandt stör T ils lu tn ing  hos Befolkningen.

Ligesom Prcesterne arbeidede sammen i  M is 
sionssagen, saaledes var der i  det Hele et ra rt 
S a m liv  mellem Geistligheden i  Angel. Prcesterne 
samledes jevn lig  i  Conventer, og de fcelles Vanske- 
ligheder knyttede Hjerterne sammen; der var ikke 
nogetsomhelst S p o r af kirkeligt Partivcesen, og der 
behovedes a ld rig  at bedes: lib s ra  nw  a rad is  
tLso loß o ru ln " * ) ; man kom sammen for at tale om 
theologiske og kirkelige Gjenstande, og naar den 
enkelte ved S iden deraf havde noget godt at med- 
dele fra  sin G jerning og Virksomhed, blev det mod- 
taget med alm indelig Glcede.

D er er oste bleven rettet stcerke Angreb paa 
Geistligheden i  Angel, som om den tvang Folk t i l  
at tale D an fl, chikanerede de Tydske og bestod af 
lü tte r exalterede Danske. D et meste af hvad der 
er frem fort mod den er usandt. D er herflede tvert- 
imod stör L ibera lite t hos Geistligheden. N a tu rlig - 
v is  var der sceregne Forhold med Hensyn t i l  Sproget. 
M a n  vidste saaledes med Bestemthed, hvilket S prog 
man talte med hver Enkelt i  Sognet; med den ene 
Danst, med den anden Tydsk, og Vedkommende 
vidste det ogsaa saare godt og tog a ldrig  feil. 
Sad man sammen ved en Leilighed, flo i begge 
S prog mellem Hinanden med en forunderlig Sikker-

) Zrels mig fra Lheologerne- Rasen
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hed. Og flulde det fle, at en Prcest kom t i l  at 
henvende en W r in g  paa D a n fl t i l  en M and, som 
Han ellers talte T y d fl med, künde Han ogsaa voere 
ganfle sikker paa at faa t i l  S v a r : „W ie ? " * )  selv 
om Vedkommende saare godt forstod D anfl. Be- 
folkningen vidste dog de fleste Steder at flje lne 
mellem Prcestens Person og det po litifle  Sporgs- 
maal. I  mange Henseender kom de danfle Prcester 
Befolkningen ncermere end den tidligere saakaldte 
flesvigholstenfle Geistlighed, der ved sit stiveVcesen 
og et udvortes Helligheds Proeg holdt Menighederne 
i  en a ltfo r ftor Afstand. I  den Henseende vandt 
den danfle Gejstlighed langt Forspringet. D et t il-  
ta lte Menighederne, at de danfle Prcester vare mere 
ligefremme, ligesom ogsaa at de tog sig meget af 
de Fa ltige  og f. Ex., som na tu rlig t var, fulgte de 
Faltiges Lig t i l  Jorden, medens de tydske Prcester, 
hvor der ingen Gravtale forlangtes, i  Regelen und- 
lod det. Jkke saa af den flesvigholstenfle Geistlig
hed havde gsort sig mindre afholdt ved en for stcerk 
Accentuering af Pengesporgsmaalet. I  ethvert 
Pastorat var et saakaldt Inven ta r, hvor der var en 
bestemt Taxt for hver kirkelig Handling, men i  
Udtydning og Fortolkning deraf havde den tydfle 
Geistlighed ikke sjelden lagt a ltfo r stör Skarpsindig- 
hed fo r Dazen.

Heftigst bleve de danfle Prcester angrebne af 
Pressen, der satte den ene Roverhistorie i  Scene 
efter den anden. I  saa Henseende kulminerede

*) Hvad behager?
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„Jtzehoer Nachrichten", og naar de danste Proester 
kom sammen i  Konventerne, og i  Almindelighed en 
eller anden af dem havde voeret i  „Jtzehoeren", 
vakte det alm indelig Munterhed, ligesom naar man 
i  gamle Dage morede sig ved at se sine Venner i  
„Corsaren". Ved S iden af Bladene Var der en 
Moengde omreisende Agenter. D e t er oplyft, at 
S lesv ig  i  de A a r er blevsn bereist af over 2000. 
Agenter, som oftest udsendte af „N ationa lve re in ".

B land t disse omreisende Agenter spillede en 
T id  en LEventyrer ved Navn Gustav Rasch en stör 
Rolle eller blev i  det mindste meget omtalt. Han 
flrev en A rtike l i  det tydfle B lad  „G arten laube", 
be title t: om den forladte Broderstamme. Den be- 
strev en Reise i  Angel og indeholdt S kild ringer og 
H istorier om Prcesterne, som A lt  Var reue Opdigtel- 
ser. D et Hele var en fuldstcendig Sensationsroman. 
Jm id le rtid  blev denne Bog, der desuden udkom i  
Tusinder af Scertryk, greben med den storste In te r 
esse over hele Tydstland, og et nyt Ramastrig reifte 
sig mod Danmark. D et er betegnende, at da samme 
Gustav Rasch faa A a r senere udgav et S k rift, be
t it le t :  „E in  protestantischesMönchskloster in  M o a b it" , 
oprindelig en Feuilletonartikel i  „Neue freie Presse", 
hvo ri Han paa det Voldsomste angreb en af den 
indre M issions Anstalter i  Tydstland, nemlig den 
evangeliste Johannes-Stifte lse i  B e rlin , siges der 
om dette S k rift, der ogsaa var en Sensationsroman 
og et fuldstcendigt Sidestykke t i l  Hans Anglerreise, 
i  det af Formanden fo r indre M ission i  Tydstland 
v r .  Wichern, Forstander fo r Rauhe Haus i  Ham-
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so viele Sätze so viele U nw ahrheiten"*). Og om 
Raschs tidligere Organ „G arten laube", der io v rig t 
drev det t i l  et Abonnentantal af 225,000, siger 
Wichern i  det samme B lad, ved at omtale den mo- 
ra lf l sordcervede Presse i  T yd flland : „E s  genügt 
der Hinweiß auf die Gartenlaube, welche unserem 
Volke ein unberechenbares K apita l an Glauben und 
sittlichem Ernste geraubt h a t" * * ) ,  og fremdeles: 
„W ie  die Gartenlaube m it dem feinen G ift des 
Unglaubens und gleißender Verhüllung des Reizes 
der Lust auf ihre Leser einwirkt, muß immer wieder 
offen ausgesprochen werden" ***). Og dog Var det af 
saadanne Kilder, at Tydstland pste sin Kundstab t i l  
danfle Forhold, og naar det gjaldt Danmark künde 
alle Logne uhindret komme frem, og ikke een Stemme 
i  Tydstland reiste sig derimod.

M an sogte ogsaa at angribe de danfle Proesters 
Rettroenhed, og navnlig gjorde man et mislykket 
Forsog, hvad Daaben angik. De tydfle Proester 
fulgte i  Regelen ikke Daabs-R itualet, men holdt en 
f r i  Ta le, en saakaldt „Taufrede", hvori de mer 
eller mindre lost og undertiden stet ikke indfloettede 
den apostolifle Troesbekjendelse. De danfle Proester

3P

Netop ligesaa mange Lpgne som Scetninger.
Det er ülstrakkeligt at vise hen til „Gartenlaube", som 
har frarpvet vort Folk en uberegnelig Kapital af Lro og 
soedelig Alvor.
HvorledeS „Gartenlaube" med Dantroens fine Gift og 
hyklerste Tilhyllelse af Lystens Tillokkelse indvirker paa fine 
Lcesere, maa altid paany aabmt udtalrS.
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d-bte alle med Daabspagten, Forsagelsen og Troen, 
og selv om de, navnlig i  de sydlige Byer, hvor 
Hjemmedaab var almindelig, af Hensyn tilS k ik  og 
Brug indledede Daabshandlingen med en „T au f
rede", saa brugtes dog altid Daabspagten. Dette 
blev nu af Uvidenhed mange Steder betragtet som 
noget Nyt, og da man lugtede Politik allevegne, 
anseet for en Slags „Eiderdanskhed", som flulde 
indfores. Del gik saa vidt, at man henvendte sig 
t i l  Harms i  Herrmannsborg for at höre Hans 
Mening om denne nye Maade at dobe paa. Men 
her fik man da Underretning om, at det langtfra 
at vcere noget Nyt, tvertimod var det Gamle og 
Oprindelige, hvorefter Sagen tildels faldt hen. 
Ret curipst var det iovrigt at se Befolkningens 
Optroeden, navnlig i  de sydlige Byer, hvor Bornene 
altid bleve dobte hjemme Sondag Eftermiddag, og 
hvor der saa ofte ved denne Leilighed var indbuden 
en Del Gjoester. Her künde det saa ikke sjelven 
hoende, at en eller anden pyntet Dame, der bar 
Barnet, paa Spprgsmaalet: „Entsagest du dem 
Teufel und allem seinem Wesen und allen seinen 
Werken?"*) saae op paa Proesten, som om hun 
betragtede et sligt Sporgsmaal som en personlig 
Fornoermelse, og tav stille, indtil Spprgsmaalets 
Gjentagelse bragte Svaret frem.

Man svgte ogsaa at angribe den danfle Psalme- 
sang og navnlig de livligere rythmifle Melodier,

*) „Forsager du Djavelen og alt Han- Basen og alle han- 
Gjerninger".
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der fremstilledes som ukirkelige. D og varede det 
ikke lcenqe, inden de ogsaa bleve anvendte paa 
tydste Psalmer, og man syntes da godt om dem.

Trods alle Vanskeligheder og alle Angreb gik 
den danfle Sag frem i S lesvig, og Befolkningen 
begyndte at komme noget t i l  Ro, idet den var t il-  
boielig t i l  at mene, at der dog ingen Forandring 
vilde ste. Rigtignok herstede hos Befolkningen en 
Hel D e l ubestemte Forestillinger om deres „Rechte", 
som de i  Gründen ikke selv vidste, hvad var, men 
t i l  hvis Gjenerhvervelse de mente, at Tydsktand 
flulde hjcelpe dem. Spurgte man dem, hvad det 
var fo r Rettigheder, künde de vel udtale nogle 
taagede Forestillinger om et evigt udelt S lesvig- 
Holsten, men künde, som sagt, ikke gjore ret Rede 
derfor. En ligesaa uklar Paastand, hvormed der 
var bleven agiteret ikke lidet, var den, at Danmark 
levede af Hertugdommerne, og at navnlig Kjoben- 
havn, der antoges at more sig paa Slesvigholstener- 
nes Bekostning, ikke vilde kunne bestaa, hv isH ertug - 
dpmmerne stilles fra  Danmark, en Anstuelse, som 
Tiden, der opklarer alle Hemmeligheder, grundig 
har gjendrevet. Naar de talte om Tyd fllands 
Hjcelp, og man i  al Venlighed udtalte fo r dem, at 
hvis Preusserne fik Lov t i l  at komme ind i  Landet, 
vilde de beholde det fo r sig selv, betvivlede de dette 
stcerkt, men yttrede tillige , at de da langt hellere 
vilde voere Danste. I  Sommeren 1863 var Stem- 
ningen scerlig ret günstig fo r Danmark. M an  be
gyndte at blive noget kjed af den langvarige kjed- 
sommelige S tr id  om D an fl og T yd fl, samtidig med,

3
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at man fette, at man dog i  Gründen havde det 
godt; de rtil kom, at T illid e n  t i l  Tyd flland  va r 
mindre, da V sterrig  og Preussen netop paa den 
T id  ftode paa en meget spcendt Fod, og Danmarks 
S t il l in g  anloges fo r günstig, dels ved Englands 
V enflab , hvem man havde h ju lpet ud af en stör 
Forlegenhed ved at give Grcekenland en Konge, og 
dels ved Udsigten t i l  A lliancen med S ve rrig  og 
Norge. D e r taltes vel en D e l om m ulig K rig  t i l  
Foraare t paa Grund af de indviklede holstenfle 
A ffa ire r, men det evede ikke nogen stör Jndflydelse 
paa den slesvigske Befolkning. Jm id le rtid  fluide 
det jo  gaa ganfle anderledes, end Mennefler ven- 
tede og det gamle Ocd stadfceste sig: „G uds Veie 
ere ikke vore Veie".

En kold raa Novemberaften i  1863 vendte 
Krog tilligemed Provst Hansen hjem fra  et F a ttig - 
mede i  Sognet. D a  de kom t i l  G rum tofte, saae 
de en Vognrcekke bevoege sig henad Veien, D et 
var Kong Frederik den 7de med Folge, der vendte 
tilbage fra  den uheldsvangre Kappeler-Neise. Uden- 
fo r Krogs Prcesiegaard standsede Köngen og fik sin 
Pibe tcendt. D e t var sidste Gang, at Krog hilsede 
paa Kong Frederik, faa Dage efter lod Ligklokkerne 
over Ham.

Den rnorke Anelse, der gik gjennem Danmark, 
ro rte  sig ogsaa hos Krog. —  „H vad f la l der nu 
blive af gamle Danmark! udbrvder Han. „H an , 
som ikke frelser ved Hcrrenes T a l men ved sin 
Bcrldes A rm , Han holde sin Haand over vort kjoere 
gamle Fcrdreland".
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Krog var rned i  det störe Ligtog, der forte 
Kong Frederiks Lig t i l  Flensborg. E t kjont Troek 
ved denne Leilighed var det, at danste P iger i  
Sognet sendte en smuk Christtornkrands. D et 
glcedede Krog meget, og Han flr ive r derom: „A f  
vore danste Bondepiger have v i havt den Glcede, 
at de have bundet en rig tig  smuk Krands t i l  Kong 
Frederiks Kiste. De sad oppe en Hel N at derfor, 
da de forst saa sent stk at vide, naar Köngens Lig 
stulde fores dort. Den var paa angelst V is  for- 
synet med et hvidt Baand, paa hvis ene F lig  der 
staaer Köngens Fodsels- og Dodsdag, og paa den 
anden et l i l le V e rs !"  —  „Köngen", foier Krog t i l ,  
„va r elstet i  hoi Grad af alle de Trofafte, og selv 
i  den modsatte Leir havde man en Hel D e l tilovers 
for Ham."

S trax  efter Frederik den 7des Dod udstedte den 
augustenborgfle Prcetendent sin bekjendte Proklama
tion fra  Dölzig. Den kom, naar man maafle v i l  
undtage enkelte Jndviede, Tyd fle  og Danste lige 
uventet. Selv de ivrigste Slesvigholstenere spot- 
tede over Ham og gjorde Nar ad Ham. M a n  toenkte 
i  Almindelighed ikke paa, at der stulde rores ved 
Londonerprotokollen, dertil g ja ldt den dog endnu 
for meget. Om Stemningen i  de Dage striver 
Krog under 9de DecemLer 1863: „Befolkningen 
her i  Sognet er ro lig , selv de Tydflsindede sporge 
mig om Sagernes Gang, hvad der forundrer mig, 
men det er dog et godt Tegn. Det ligger nu 
ogsaa i  Angelboens Charakter at voere fo rs ig tig ;

3*
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men fo r Augustenborgeren er her aldeles ingen 
S ym p a th i."

Jm id le rtid  varede det jo  ikke lcrnge, inden Le
derne a f det tyfle P a r t i i  S lesv ig  bleve berorte af 
den starke S tem ning, der reiste sig i  Tyd flland  t i l  
Fordel fo r Prätendenten, og den augustenborgfle 
Candidatur har trods sin Magtesloshed g jo rt Dan- 
mark stör Skade, da den blev greben som et Paa- 
find af de tydfte S torm agter, iscerdeleshed da man 
fra  danft S ide tovede med at notificere T h ro n ftif- 
tet i  B e rlin  og W ien. I  Tyd ftland  brusede og 
gjcerede det navnlig  i  Sydtydstland, det var, som 
künde man hvert V ieblik vente en Folkevandring 
mov N ord , der vilde Lefri den forladte Broder- 
stamme. M an solle i  S lesv ig , at man boede bag 
et D ige, der ikke vilde vcere stärkt nok, naar de 
störe Vandbolger kom.

Jm id le rtid  Var der Havblik fo r Storm en. 
Krog, der, fljond t Han nodig vilde forlade Grum- 
tofte, dog alligevel paa Grund af de smaa Jnd- 
tcegter Var nodt t i l  at söge derfra, var im id lertid  
under 24deDecember 1863 bleven kaldet t i l  Sogne- 
prast i  S to re  og L ille  S o lt  i  Flensborg Amt. 
Hans Udncevnelse fandt Sted sam tidig med at Han 
millede et kjcert B arn , hvis Dod Han log sig meget 
ncer. Han skriver derom t i l  F rim od t den 7de J a 
nuar 1864 : „ V i  have jo  a ltid sendt Bud og Brev 
t i l  Hinanden, naar Herren har givet os Gloede, og 
Han har g ive t os begge tid t og meget, saa v il jeg 
da ogsaa nu, da der er S o rg  i  vort Hjerte og 
Hus, meddele dig og din kjoere Hustru, at vor elfte-
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lige D a tie r Margrethe er kaldet bort herfra. Men 
lHud fle Tak, at v i to r tro , at hun er i  Faderens 
Hus, hvor der er mange Boliger, altsaa ogsaa nok 
en t i l  hendes lille  velsignede Barnesjoel. Herren 
give os Naade t i l ,  at vor S org  maa blive t i l  Vel- 
signelse for os.

D u  kan tcenke, at m in Udncevnelse t i l  Proeft i  
S o ll  under disse Omstcendigheder ikke har paa den 
Maade gloedet os; det er, som veed jeg ikke r ig tig  
af, at det er saa, at jeg f la l derhen".

Krogs Anelse stulde snart gaa i  Opfyldelse. 
Han kom aldrig derhen; th i saa Uger efter, den 
iste Februar 1864, brod Krigen ud. Fredag Asten 
den 5te Februar forlod den danske Armee Danne- 
virke, og saa T im er derpaa fulgte Dsterigerne efter. 
Noeste Dag, Lordag, frembod S lesvig  By et broget 
Skue. Som ved et Trylleslag var hele Byen be- 
hoengt med det forbudte slesvigholstenfle F lag. 
Allevegne lod Sangen „Schleswigholstein meerum
schlungen" og rundt om paa Torve og Pladser 
udraabtes „Herzog Friedrich der Achte." Vsterrigste 
Tropper marscherede uafbrudt hele Dagen igjennem 
Byen. D et var leite raske Bjergfolk, der mere lob 
end gik, og raabte i  Forbigaaende, at de flulde ud 
og tage den danske Armee tilfange.

Sam tid ig dermed begyndte Forfolgelsen af den 
danske Embedsstand. F ra  forst af havde det kun 
voeret Borgernes M ening at fjerne enkelte Embeds- 
moend, paa hvilke de scerlig havde kästet deres Had. 
M en bag efter den tydske Hcer fulgte en anden 
Hcrr, et helt T ros  af Lykkeriddere, tidligere for-
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drevne mensvorne flesvigholstenfle Embedsmcend, 
a l S lags Udflud, og, som det saa oste gaaer, de 
Radicale toge M agien, og der begyndte mr en al- 
mindelig Afscettelse og Udjagning af de danfle Em- 
bedsmcend. D er herflede i  de Dage et fuldstoendigt 
Communeregimente i  de sydflesvigfle Byer, inden 
den preussifle Civilcommisscrr blev udncevnt. 
jSsterrigerne, der selv morede sig med paa en temme- 
lig  summarifl Maade at scelge den danfle Hcers 
Efterladenflaber, gave Borgerne Lov t i l  at fla lte  
og valte, som de selv vilde.

Naar man ser hen t i l ,  hvad der passerede i  
de sydflesvigfle 8yer, flulde man have ventet, at 
der maatte vcere stet endnu vcerre T in g  i  de blan- 
dede D istricter, der a ltid  bleve fremstillede som de 
undertrykte og lidende, og hvor Forbittrelsen mod 
de danfle Embedsmcend flulde vcere saa scerlig stör. 
D ette  var im id le rtid  fle t ikke Tilfceldet. Preusserne, 
der om Lördagen gik over S lien  ved Arnces, besaite 
om Spndagen Stprstedelen af Angel. Den Spn- 
dag flulde der prcedikes D a n fl i  Grumtofte, og det 
blev der ogsaa. Medens de preussifle Hestfolk 
droge ind i  Byen og snart fyldte alle Veie og Huse, 
lpd Guds Ord i  det gamle danfle M a a l fo r sidste 
Gang i  G rumtofte Kirke. T rods  ildevarslende 
Tegn fandt ingen Forstyrrelse Sted.

Hverken under den nu paafolgende Jndkvar- 
tering eller senere indtraadte tilsyneladende nogen 
Forandring i  Forholdene. Det flulde da vcere, at 
de Tydfisindede i  Almindelighed holdt sig noget 
mere fjernt. M en ip v rig t udfprtes paa scedvanlig
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V is  de kirkelige Forretninger af begge Proesterne; 
de fcerdedes i  Sognet og blandt Beboerne, beret- 
tede de Syge og bleve endogsaa som ellers indbudte 
t i l  Barfe lgilder og LErpl. M en samtidig vidste 
Prcesterne godt, at deres T im e var flaaet, og de 
gjorde sig in te t Dieblik Jllusioner.

D et fla r Krog dybt i  H jertet daglig fra  sine 
Vinduer at skulle se det siesvigholftenste F lag vaie 
fra  Kirketaarnet. Han havde fra  Barndommen af 
med A ffly  set dette Oprorsmoerke, og Han künde 
ikke andet end nu og da udbryde i  Smerte og Harme 
derover. D og herved var jo inte t at gjvre; stprre 
Vanfleligheder forestod.

D er var nu bleven indsat en preussifl C iv il- 
commissar, og Han udstedte en Proklamation om 
at alle danfke Embedsmcrnd, der vilde underkaste 
sig „ fü r  die Dauer der Occupation"*) künde for- 
blive i  deres Embeder, og stjpndt den heleProcla- 
mation kun var et Skalkefkjul fo r de P laner, der 
efterhaanden siulde gjennemfores, saa gja ld t det dog 
at fpie og boie sig, faavidt 2Ere og P lig t tillod  
det, og fra  Kjobenhavn af havde man ogsaa mod- 
taget Vink om at gjvre det. E thvert nyt Tilfcelde 
blev im idlertid et Samvittighedsspprgsmaal.

Krog laste dette A ar efter T u r  med Conftr- 
mander; da de hele deres Skoletid igjennem vare 
underviste paa Danfk, var Confirmationsforberedel- 
fen felvfolgelig og i  Henhold t i l  Loven, paa hvilken 
Han havde aflagt Ed, ogsaa paa Danfk, og Krog

*) Saaloenzc Okkupationen varede.
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künde. fljon d t Han vidste, hvad der vilde paafolge, 
ei bekvemme sig r i l  at forandre Sproget og forbe- 
rede dem paa T y d fl, iscer da det endnu ikke var 
befalet af Civilcommissceren. Saa modle da nogle 
af Beboerne hos Ham, og en mindre hyggelig 
Scene fandt Sted. Ester nogen Overveielse lod 
Han da vcere forelobig at forberede Bornene. Nu 
ncermede im id le rtid  den Sondag sig, paa hvilken 
der atter flu ide prcedikes D an fl, og denne Sondag 
flu lde netop Krog prcedike. De fjendtlige M ynd ig- 
heder havde endnu ikke udstedt noget Forbud, og 
fo r K rog, som vel a ld rig  sogte S tr id , men var be
sternt og uforfcerdet, naar det g ja ld t, stod det som 
en a fg jo rt S ag, at Han ikke künde eller turde vige 
tilbage. D et lod sig im id le rtid  med Bestemthed
forudse, at der vilde blive Skandale baade fra  tyd fl 
og danfl E ide. S aa  erklcerede Sogneprcrsten, der 
nogle Dage forinden havde faaet sin Affled som 
Provst, og som havde faaet en Meddelelse om, 
hvad der var befluttet, og hvad der flulde fle, at 
han^ vilde overtage Kirketjenesten vg prcedike T yd fl. 
Hermed var Krog kommen over denne pinlige Vanfle- 
lighed. M en det varede ikke mange Dage, for en 
ny reiste sig, som det ikke var m u lig t at komme 
udover eller af Veien for.

D er blev af den preuZsifle Civilcommisscer 
fore lagt Prcesterne i  Mellemslesoig det Sporgs- 
m aa l: om de vare rede t i l  af indre Overbevisning 
—  innerlich bereit —  et snedigt Udtryk ret flikket 
t i l  at lcrgge S nare r fo r Samvitlighederne — at 
v ille  medvirke t i l  Ophcevelsen af S progre flrip te t, og



om dc vilde lade deres hele Forhold blive under- 
kastet en Undersogelse. D et sidste künde der t i l  
Nod endda have vceret svaret ja  paa, omendfljpndt 
det vel vilde have vceret nedvcerdigende og cere- 
krcrnkende at lade sit Embedsforhold, fo r hvilket 
man alene var ansvarlig ligeoverfor sin retmcessige 
Regjering, undersoge af fremmede og fjendtlige 
Magthavere; men at svare ja  t i l  at medvirke t i l  
Ophoevelsen af en Lov, given af den danfle Konge 
og ikke af Ham tagen tilbage, det var absolut ufor- 
eneligt med den Ed, man havde aflagt. Hele Geist- 
ligheden i  Mellemflesvig noegtede ogsaa at gaa ind 
derpaa og saaledes betcenkte Krog sig Heller intet 
Dieblik. Han svarede bestemt: nei og stk sin
Afskev. .....

Saa holdt Han sin Afstedsprcediken i  Gruin- 
tofte, og Kirken var propfuld. Med dyb A lvo r og 
inderlig Kjcerlighed bragte Han Menigheden sit 
Farvel, og nogle faa Dage efter forlod hauG rum - 
tofte, efterat de Troende og Danstsindede paa mange 
Maader havde bevidnet Ham deres S org  og D e l
tagelse. Han stulde a ld r ig I ie re  gjense bette Sted, 
der var bleven Ham saa kjcert. M en Hans Tanker 
vare ofte in d lil Hans sidste Levetid derovre i  Angel. 
K ort fo r sin Dpd flrev Han t i l  en Ven, at Han 
aldrig künde glemme hverken Grumto>te eller Skolen 
i  Langballe, hverken Kirkegaarden, hvor et kjoert 
B arn  hvilede, eller sin hyggelige lille  Prcestegaard 
med dens mange venlige M inder, hverken de mange 
Venner, Han havde i  Sognet, eller dem, der uden- 
fra  kom og besagte Ham der.
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A t Hans M inde hos mange i  Grumtofte v il 
vcere bevaret i  kjcerlig E rind ring , kan nceppe be- 
tv iv les. Han fik oste Breve fra  sin gamle M enig- 
hed, og endnu flere A a r ester foretog flere Unge 
en Reise t i l  Kjobenhavn fo r at besoge Ham, ligesom 
Han ogfaa endnu senere, da Han dar Prcest i  Kjerte- 
minde, modtog et kjcert Bespg derovre fra .

Afscettelsen af Geistligheden i  Mellemsiesvig 
var kun Begyndelsen t i l  det Skuespil, der flulde op- 
fores: Uddrivelsen af hele den danske Embedsstand 
og den fuldstcendige E robring af S lesvig , der nu 
traadte i  S iedet fo r „d ie  Dauer der Okkupation." 
A lt  flu lde jo  io v r ig t besmykkes, og, derfor blev 
fom bekjendt Arverettighederne senere undersoqte af 
T yd fllands forste Jurister, der erklcerede, at de au- 
gustenborgfle A rvefordringer vare uberettigede, og 
at Landet virkelig havde t ilh o rt den danfle Krone, 
men da det nu ester Krigen var afstaaet t i l  Preussen 
og Osterrig, saa vare disse nu de retmcrssige E ier- 
mcrnd. D et var nceppe nogen Salom ons Dom , 
der blev fcrldet i  B erlin . Snarere mindes man 
1. Kong., hvor der fortcelles om Jesabels Vidne- 
fprsel, og hvor det derpaa hedder: „D a  stod Achab 
op at gaa ned i  Naboths den J is ree lite rs  V in - 
gaard fo r at tage den t i l  Eie.

Under Trykket af alle de forgelige Begiven- 
heder sank M odet i  Danmark. M an indflrcrnkede 
sine O nfler t i l  det mindst M u lige  og vilde vcere t i l-  
freds, om b lo t de nordligste reent danfle Distrikter 
künde komme tilbage t i l  Danmark. D et saa en 
T id  ud, fom dette muligen flulde opnaaes ved



Pragerfreden, in d til dette Haab atter glippede. 
Hvad Fremtiden fla l bringe, om den f la l bringe 
Danmark Opreisning eller Undergang, veed Ingen , 
men derfor bliver Ret alligevel Ret, og er man 
gaaet bort fra  den traktatmcesstge Ret ved Lon- 
donnerprotokollen, saa er, trods Sprogblandingen 
i  Mellemslesvig, Danmarks nationale Ret: S lesvig 
t i l  S lien.

Ester sin Afscettelse begav Krog sig med Hustru 
og Born t i l  Kjobenhavn, hvor Han forelobig fandt 
et Tilflugtssted i  sine Svigerforceldres Hus. Det dar 
en svcer og tung T id . Sorgen oder Danmarks Ulykker 
boede i  alle danfle Hjerter, men maaske dybest i  deres 
H jerter, der i  en lcenzere Aarr«kke havde havt deres 
Gjerning i  det gamle Sonderjylland og havde maattet 
opleve medegneDine atseDdelceggelsensVederstygge- 
ligheo. D e rtil kom, at de pekunicrre Forhold for 
Mange stillede sig meget ugunstig, da de Fleste havde 
lid t störe Tab i  Krigen, og mange, som vare unge 
Moend, efter at have mistet deres Embeder, kun 
fik en lille  Pension. Modtagelsen i  Kjobenhavn 
var meget forskjellig. Mange modtoge dem med 
aabne Arme og viste deres P atrio tism e ogsaa ved 
at hjirlpe de fordrevne slesvigske Embedsmoend. 
Andre saa fljcevt t i l  dem, idet de vare tilboielige 
t i l  at betragte dem som urolige Hoveder, der vce- 
sentlig havde bidraget t i l  Tabet af S lesvig. Skjondt 
den Pension, som Embedsmcendene fik, som ovenfor 
bemcrrket, kun var lille , og de pecunicere Forhold 
derfor oste vare trykkende for dem, der ikke havde 
vceret i  en hoiere S tillin g  eller havde priva t For-
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mue, cergrede man sig dog hist og her oder de 
mange Penge, der fkulde gives ud t i l  de „F o r-  
drevne", ja  nogle gik saa v id i, at de mente, Em- 
bedsmcendene bürde helft vceret blevne i  preussisk 
Tjeneste og ikke vceret lvbue fra  deres Embede og 
Kald, saa havde man vceret af med dem og sparet 
Pensionen.

En stör O pm untring i  hine Dage var den 
saakaldte slesvigske Forening, der stiftedes i  For- 
aaret 1864. Dersamledes i  Begyndelsen efterhaanden 
den hele slesvigske Embedsstand. Krigen varede jo  
ved endnu, og man vidste endnu ikke, hvad det 
endelige Resultat vilde blive. D et var en broget 
Mangfoldighed af Amtmcend, Herredsfogeder, Prce- 
ster, Toldembedsmcend, Skolelcerere osv. mellem hver- 
andre; det var ligesom en Hel E ta t. M e ne t godt 
broderlig t S a m liv  fandt Sted. M an kom sammen 
engang om Ugen meddelte hverandre de Efterret- 
ninger man vidste fra  S lesv ig , og naar en ny 
„F ord reven" traadte ind af D vren, maatte Han 
give Beretning om de senefte Tildragelser derovre. 
Foreningen udpvede derhos en ikke ringe Velgjvren- 
hed mod de danske Slesvigere, ligesom ogsaa inden- 
fo r sin egen Kreds. D a Freden var sluttet, bleve 
Embedsmcendene efterhaanden ansatte i  Kongeriget, 
og Rcekkerne 'sortyndedes lid t  öfter lid t, men den 
slesvigske Forening bestod dog endnu i  flere A a r 
og v il vist med Glcede mindes af mange.

E t stört S avn i  de Dage var ogsaa Mange- 
len af den vante Embedsgjerning, og ikke mindst 
fo r en saa nidkjcer Prcest som Krog. Han s-gte
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derfor i  sin Udlomdigheds T id  at staffe sig en Gjer- 
ning baade ved Jnform ationer fo r at fortjene lid t^  
som Tillceg t i l  den knappe Pension og ved fr iv il l ig  
Prcefteajerning.

Om Tilstanden i  de Dage striver Han under 
23de J u n i 1864 t i l  Graae:

„D e t har endnu ikke lykkedes mig, a tfaam ere  
end en Tim es In fo rm a tion  om Ugen, og jeg skal 
nu t i l  at gjore et fornyet S torm lob for dog at 
kunne fortjene noget efter Sommerferien. Jp v rig t 
har jeg havt en Hel D e l at bestille her i  Byen, 
jeg er Prcest paa et Lazareth paa H jornet af S t. 
Anna P lads, hvor jeg prcediker hver Sondag. 
Desuden gaaer jeg na turligv is  derhen i  Ugens Lob 
og har havt en Moengde Skriverier, baade for 
Soldater og for Andre, navnlig fra  m it gamle 
Sogn. Paa Lazarethet har jeg lcrrt et Folkefcerd 
at kjende, jeg ellers flet ikke havde nogen Kjendskab 
stab t i l,  men som jeg er kommen t i l  at holde meget 
af, det er Noirejyderne. Der er en magelos god 
Kjerne i  bisse Folk.

I  Sondags prcedikede jeg om Formiddaqen i  
Johanneskirken for Frim odt, hvem jeg har havt 
megen Glcede af i  denne T id , jeg har vceret herovre. 
Desuden er jeg ifcerd med at sende en lang Epistel 
t i l  Harms i  Hermansborg i  Anledning af en A r
tikel i Februarheftet af Hans Missionsblad. Det 
voerfte er, at Brevet voxer op t i l  en Hel Piece, 
men jeg syntes, at Forsoget maatte gjores i  a l 
Kjoerlighed og Sandhed at give Ham en bedre 
Underretning."
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Forsoget blev ogsaa g jo rt. Brevet voxede t i l  
en vtrkelig Piece, der blev understreven af en 
Comite, der i  dette Oiemed Var udvalgt af den 
flesvigfle Geistlighed. Harm s svarede venligt, men 
fastholdt sit Standpunkt. Den Artikel, Krog sigter 
t i l ,  va r skreven af Harm s kort efter Dannevirkes 
Romning. Den fremstiller Krigen som en Guds 
D om  over de Danfke, der havde ladet vente lcrnge 
paa sig, men nn va r kommen saa meget des stren
gere, og begynder med Ordens: „G o ttes  M ühlen 
mahlen langsam, mahlen aber trefflich fe in "*). Frem 
deles f lr iv e r H arm s: „D ie  Dänen haben W ind 
gesäet und S tu rm  geerntet!" I  det Hele blev den 
tydste Geistlighed, selv de bedfte, greben af en fu ld- 
stoendig Rus, da den danfke Hcer forlod Danevirke. 
En af Tydstlands forste Proedikanter udbryder saa- 
ledes fra  sin Proedikestol den 7de Februar 1864: 
„W enn je ein Krieg ein gerechter kann genannt 
werden, so ist es der, der in  diesen Tagen unsere 
Herzen in  Furcht und Hoffnung bewegt. Und kaum 
hat er begonnen, da überrascht uns die Nachricht: 
D er Feind ist auf der Flucht und hat das Bollwerk 
verlassen, dessen Eroberung S tröm e B lu ts  würde 
gekostet haben"**).

*) St tydfl Ordsprog: „GudS MMer male langsomt, men 
male fortroefselig fint".
„Dersom en Krig nogevstnde kan kaldes relfcrrdig, saa er 
det den, der i disse Dage scetter vore Hjrrtrr r Frygt og 
Haab. Og neppe er den begyndt, saa overrafler dm Efter- 
retning öS: Fjenden er paa Fingt cg har forladt det Bol- 
voerk, hvis Trobring vilde have kostet Strpmme af Blöd."
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Ligeoverfor de tydfle vrange Fremstillinger og 
Skryderier künde der nok vcere Lyst t i l  at nedlcegge 
Protest, men h id ind til have alle Forsog i  denne 
Retning vist sig at vcere frugteslose.

Sommeren 1864 tilbragte Krog paa et Land
sted i  Vedbcek, som ve lv illig t Var Ham overladt af 
afdode Pastor Busch i  Brondby. En stör O p li- 
velse fo r Ham som for flere af de fordrevne Proester 
var deres Modtagelse i  Proesteconventerne dels i  
Kjobenhavn og dels i  Omegnen af samme. Krog 
omtaler a ltid  med stör Glcede, naar Han har del- 
taget i  et saadant Mode. S na rt stulde Han im id- 
lertid  selv igjen kaldes t i l  en betydningsfuld Prceste- 
gjerning. Frim odt, hvis G jerning paa Norrebro 
voxede Aar fo r Aar havde allerede loenge onflet sig 
storre Hjcelp. „Droetten bliver m ig for stör", Yt- 
trede Han, „jeg maa vinke ad Brodrene, som ere i  
det andet S k ib " ; og saa vinkede Han ad Krog, og 
denne fulgte gjerne efter.

Den 30te October 1864 blev Krog indsat som 
Hjcelpeprcest ved Johanneskirken og Han blev F r i
modt en trofast Medarbeider. Det havde a ltid 
Hort t i l  Krogs Dnsker at komme t i l  at arbeide sam- 
men med Frim odt. Han havde i  sin tidligere Proeste- 
virksomhed, som for berort, haabet, at F rim odt 
vilde söge t i l  Sonderjylland, og at de der künde 
staa ved Hinandens Side. Denne Forventning blev 
ikke opfyldt. D a  Frim odt i  1861 blev kaldet t i l  
Prcest ved Johanneskirken, onsker Krog Ham t i l  
Lykke, idet Han f lr iv e r : „Je g  glceder mig dobbelt, 
fo rd i jeg veed, hvormeget du har lcengtes efter at
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komme i  prcestelig Virksomhed, og fo rd i der nu paa 
Norrebro, hvor sikkert mange have levet uden Gud, 
v i l  Llive proediket et rent og frim od ig t Guds O rd ; 
og det er m in Bon fo r big kjcere Ven, at Han, som 
alene kan give os K ra ft og Naade t i l  Embedet i  
sit Riges Tjeneste, at Han v il velsigne diq med sin 
Helligaand og arbeide med dig, saa at Ordet maa 
finde Bei ind i  H jerterne". „M e n " , foies der t i l  
i  samme Skrivelse, „der blandede sig et lille  Suk 
i  Glceden ved Tanken om, at v i nu altsaa neppe 
nogensinde faar dig oder som Prceftemand her i  
S lesv ig , hvilket du nok veed har vceret et af mine 
gamle Vnsker". Nu kom de to Venner dog t i l  at 
staa ved Hinandens S ide omend under andre F ö r
itz old.

I  det Hele udfyldte F rim od t og Krog 
Hinanden godt. F rim od t var som Personlighed 
Krog overlegen, men Krog havde et starpere psycho- 
logisk B lik  og langt storre Menneskekundskab end 
F rim odt, hvilket i  mange praktiske Forhold var af 
stör Betvdning. Netop paa den T id  begvndte den 
indre M ission i  Kjobenhavn, hvis aandelige Fader 
B lc r d e l  er, og som vcesentlig ftammer fra  de hos 
Ham afholdte Candidatmpder, at tage et fornyet 
Opsving. I  lcengere T id  indflrcenkede man sig 
ncrrmest t i l  Ordets Forkyndelse, navnlig fo rd i F r i 
modt dengang frygtede fo r a l Organisation ligeiom 
Han ogjaa, da Han senere blev Formand, fra  forst 
af ikke mente sig kaldet t i l  at lede praktiske Fore- 
tagender. Moerkelig nok var, foruden en lille  V irk 
somhed fo r Soldaterne, den eneste praktiske Sag,
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man tog fa t paa, Magdalenesagen, den vanfleltgste 
af alle Jndre-M issions Opgaver og navnlig ikke 
egnet t i l  at begynde med. M an led da ogsaa her 
endnu llere Skuffelser, end der med Npdvendighed 
a llid  folger i  denne Sag.

Krog tog som Hjcelpeprcest paa Nvrrebro le
vende D el i  ArLeidet fo r den indre M ission, og 
da Frim odt overtog Formandsposten, Var Krog Ham 
en god S tptte. Störst Betydning stk Krogs S t i l-  
ling  Paa Nprrebro dog ved Frim odts Sygdom og 
Hans deraf folgende Udenlandsreiser. Han blev 
under Frim odts Fravcerelse gjentagne Gange con- 
ftitueret som Sogneproest ved Johanneskirken, og 
overtog derhos tillige  Ledelsen af den indre M is 
sion i  Kjobenhavn. Det var F rim odt om at gjore 
at kunne betro sin Menighed i  trofaste og dygtige 
Hcender, og hvem künde Han bedre finde dertil end 
sin mangeaarige prpvede Ven. D et har sin In te r 
esse at loese Krogs Breve t i l  F rim odt under dennes 
Fravcerelse. De give fuldstcendig O plysning om 
alle Menighedsforholdene paa Norrebro, om a lt, 
hvad derer af B e tydn ing i kirkelig og christelig Hen- 
seende, om Missionen og alle Foretagender t i l  Guds 
Riges Fremme. Han holder F rim odt a jou r med 
A lt, hvad der fker. Det laa jo  Frim odt inderlig 
paa Sinde, hvorledes det fkulde gaa Hans M enig
hed, medens Han var borte, og hvor var Krog ikke 
glad, naar Han künde melde, at A lt  gik godt, naar 
Han künde fortcelle om den fyldte Kirke, om M is - 
ftonsmpder, om Gaver t i l  Guds Riges Fremme,

4



om den gode Hjoelp, Han havde hos trofaste Venner 
t i l  Gjerningen.

F rim od l udtaler ogsaa sin Tak derfor og Krog 
svarer Ham: „J e g  synes ordentlig, at jeg bliver 
Hel stamfuld, naar du takker in ig ; det er da mig, 
der v i l  og fkal takke dig fo r al din Broderkjcerlig- 
hed. Jeg veed selv bedst, hvor ringe min G jerning 
er, og derfor takker jeg Herren dobbelt, at Flokken 
i  det Hele er bleven holdt sammen".

Krogs Virksomhed paa Norrebro var r ig  og 
velsignet. Han vandt betydelig Jndgang hos Me- 
nigheden, iscerdeleshed, da Han som Sogneprcest 
kom i  personlig Beroring med M ange; Han styrede 
den indre M ission med stör Dygtighed og Jver, 
men Han glemte derfor a ldrig , at det var en Andens 
G jerning, der var Ham betroet, og da F rim odt kom 
hjem og igjen med fornyet K ra ft künde overtage 
sin G jerning, havde Krog lost den navnlig iK joben- 
havn ikke leite Opgave, Han havde holdt M enig- 
heden sammen.

S tillin g e n  paa Norrebro künde Krog dog tun 
betragte som m id le rtid ig ; Han maatte na tu rligv is  
tragte efter igjen at faa en selvstcendig Prcestevirk- 
tomhed. Hans Dine vare i  de A ar beständig ret- 
tede imod S lesoig. Han folger Begivenhederne 
med den allerstorste Interesse, og i  de nys omtalte 
Breve t i l  F rim odt striver Han, naar Han har fo r
ta lt om Menigheden, a ltid  om S lesvig , om Udsig- 
terne t i l  Opfyldelsen af § 5, der netop i  de Dage 
snart bleve lysere snart morkere. Dette Haab skutde 
jo  im id le rtid  ikke gaa i  Opfyldelse.

50



51

Som  Formand fo r den indre M ission i  K jo- 
benhavn var Krog esterhaanden bleven bekjendl i  
cn ikke ringe Krebs i  Landet, og flere Menigheder 
paa Sjcelland, hvor der var indtraadt Vacance, 
henvendte sig t i l  Ham med T ilbud  om at v ille  söge 
om at faa ham t i l  Prcest. Han fortceller selv herom 
t i l  Graae og fojer saa t i l :  „H v is  De nu af bette 
vilde drage den S lu tn ing , at Deres gamle Ven, 
Adjunkten i  Flensborg er bleven et Lys, saa vilde 
De tage grumme meget feil, Han er den samme 
Stym per, Han har vceret alle Dage. M en Sagen 
er den, at der blandt de Opvakte er kommen en 
stör Skrcek, i  mine Dine a ltfo r overdreven Skrcek —  
for de grundtvigske Proester, og da de nu veed, at 
jeg er Formand i  den indre M ission i  Kjobenhavn, 
saa have de kästet deres Dine paa m ig". B land t 
de Menigheder, d rr henvendte sig t i l  Ham, var og- 
saa Kjerteminde. Flere af Kjerteminde Skippere, 
der jevnlig kom tilK jobenhavn, pleiede under dereS 
Ophold der at söge Johanneskirken og vare derfra 
blevne bekjendte med Krog. D er blev indgivet en 
Ansogning fra Kjerteminde og sendt en Deputation 
t i l  Kjobenhavn. som havde Audiens hos Köngen og 
Cultusministeren.

Dette siete ikke loenge efter F rim odts Hjem- 
komst fra Hans Udenlandsreise, og Krog mente ikke 
at turde vcegre sig ved at folge den O pfordring, 
der var bleven rettet t i l  Ham. Han indgav derfor 
sin Ansogning og blev under 24de A p ril 1868 
kalbet t i l  Sogneprcest fo r Kjerteminde og D rigstrnp 
Menigheder.

4*



52

D et Var n a lu rlig v is  et stört Gode for en for- 
dreven slesvigst Prcest igjen at opnaa en fast An- 
scettelse; men paa den anden S ide Var det ogsaa 
svcert fo r Krog at forlade Johanneskirken. Han 
Var bleven meget noie sammenvoxet med M enig- 
heden paaN orrebro. Han havde arbeidet med saa 
stör Glcede og Velsignelse i  den indre M is fions  
G jerning, Han havde levet et smukt S am liv  med 
sin trofaste Ven F rim odt, og dette stulde nu alt- 
sammen forlades. Hans Fratrcedelse vakte ogsaa 
megen Beklagelse paa Norrebro, og Han modlog 
ved sin Bortreise mangfoldige Beviser yaa M enig- 
hedens Kjcerlighed.

Den 7de J u n i 1868, T r in ita t is  Svndag, blev 
Krog indsat som Sogneprcest i  Kjerteminde og D rig - 
strup Menigheder.

Kjertemindeegnen har allerede lcrnge vceret re li
giös bevceget, og er bekjendt i  Danmarks Kirkehistorie 
fra  Opvcekkelses T iden i  Begyndelsen af dette A ar
hundrede. D et var som bekjendt Lcegprcedikanten 
C h r i s t e n  M a d s e n ,  Tommermand og Husmand 
paa Bregnpr M ark i  D rigstrup Sogn, der havde 
staaet i  Spidsen fo r denne Bevcegelse, som strakte 
sig over en stör D e l af Fyen, og iscer vandt i  Be- 
tydning, da man begyndte at forfolge de gudelige 
Forsam linger og anvendte Forordningen af 13de 
Januar 1741 mod dem, i  Henhold t i l  hvilken M ad
sen blev kästet i  Fcengsel. Sagen forandredes ved 
den fynfle  Gouverneur P rinds  Christians milde 
Fremgangsmaade; men Opvcekkelsen i  hine Egne, 
der fra  fprst af havde M a rty rie ts  Prceg, har holdt
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sig i  Tidernes Lpb. En D e l af den nceste Slcegt 
blandt de Opvakte blev senere paavirket af Grundt- 
vigianismen, og derved fremkom Spaltn inger, som 
ogsaa gjorde sig gjceldende i  Kjerteminde Menighed. 
Sam tid ig. med at tre Fjerdedele ansygte om at faa 
Krog t i l  Sogneprcest, indgav en M in o rite t Andra- 
gende om at maatte faa t i l  Sogneprcest Pastor 
H ag en .  Denne havde tidligere vceret ansat som 
Prcest i  Steppinge i  S lesvig, var bleven fordreven 
af Preusserne og havde derpaa i  lcengere T id  an
der den forrige Sogneprcests Fravcerelse bestyret 
Embedet i  Kjerteminde. D a nu Krog var udncevnt, 
bestemte M inorite ten sig t i l  at arbeide for Dannel
sen af en Valgmenighed, med Pastor Hagen som 
Friprcest. Dette stete ogsaa. T i l  denne Valgmenig
hed sluttede sig en M in o rite t af Kjerteminde B y, 
omtrent en Trediedel af Drigstrup og desuden en 
stör Mcengde Sognebaandslosere fra  Sogne paa 
Halvoen Hindsholmen. D er blev bygget en F r i-  
kirke, „Em aus-K irken" i  Kjerteminde, der blev ind- 
viet i  Januar 1669, altsaa godt et halvt A ar efter 
Krogs Jndscettelse, og i  Forbindelse med Emaus- 
kirken staaer som Annex et Capel i  D a lby Sogn 
paa Hindsholmen.

D et er na tu rlig v is  ikke let fo r nogen Prcest, 
Han vcere, hvem Han vcere v il,  at begynde sin 
Virksomhed samtidig med en Valgmenigheds Op- 
rettelse i  Sognet,' th i Eet er at foreftnde en V a lg 
menighed i  et Sogn, et Andet er, at den bliver 
oprettet ved den nye Prcests Anscettelse; th i i  sidste 
Tilfcelde bliver den jo , hvorledes man end ser paa
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Sagen, dog en Protest mod vedkommende nye Prcest. 
D e t kan vel Heller ikke let undgaaes, at der kommer 
nogle Kollisioner, hvor Anfluelserne ere saa for- 
flje llige . Jm id le rtid  indslog Krog vistnok det rette 
S po r, naar Han f lr iv e r : „J e g  troer, at A lt  gaaer 
bedst, naar begge Proester gaa hver sin Gang".

S aa  gik Han da selv sin egen Gang, og denne 
Gang blev en velsignelsesrig Gang paa mange 
Maader. Han samlede lige fra  Begyndelsen en 
meget stör Menighed om sig, der stadig voxede. 
H an holdt Bibelloesninger i  Byen og Forsamlinger 
i  Gaardene, og Folk flokkede sig om Ham, baade 
fra  Hans eget Sogn og rundt om fra  Omegnen. 
D e t kirkelige L iv  log snart et betydeligt Opsving, 
idet baade de Troende samledes, og Mange, der 
h id til havde staaet udenfor, droges t i l  Kirken,

Om den gode Fremgang i  kirkelig Henseende 
flr iv e r K rog : „J e g  har tru ffe t mange rare og vel- 
fignede Mennefler her. Jeg staar, Gud voere levet, 
m idt i  en levende Menighed baade her og i  An- 
nexet, og Kirkebesoget er saa godt, som jeg kan 
pnfle det. Bibellcesningen har jeg maattet henloegge 
t i l  Kirken, da det ikke var m u lig t at rumme Folk 
i  Skolen eller udholde Lüften der. Folk have vceret 
flinke her. I  et P a r Dage var der, uden at jeg 
vidste det, flud t Penge sammen t i l  Anskaffelsen af 
Lamper, og v i have nu Kirken oplyst. D er kommer 
ikke faa Folk ind fra  Landet, isoer naar det er 
M aaneflin. Ja ftes var der en Moengde Mennefler. 
Folk mente over Tusinde, og jeg troer ikke, at det 
er overdrevet. D e t er velsignet at se Folk flottes,
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Herren give mig Naade t i l  at vandre i  Aands og 
Krafts Bevisning og hjcelpe os A lle t i l  at blive 
tro  i  Kjcerlighed og Admyghed. D u  ser altsaa, at 
jeg ikke har Grund t i l  Andet end at takke Herren, 
og det er tid t underligt for mig, naar saa den Ene 
og den Anden kommer og siger om dem selv, at 
for jeg kom hertil, havde de a ldrig brudt sig om 
at höre O rdet".

Krog folte sig ogsaa lykkelig og taknemmelig 
oder sin S tillin g  i  Kjerteminde. Han udtaler jevn- 
lig  sin Glcede derover, saaledes i  et Brev t i l  Graae, 
hvor Han i  Anledning af et Dodsfald siger: „D e t 
er den gamle Slcegt, der gaar ned i  Graden, og 
for man ser sig om, bliver man selv af de G am le"; 
og derpaa foier Han t i l :  „ J a  det er ikke, fo rd i 
Alderen trykker mig, im id lertid  er der enkelte graa 
Haar, der minde mig om, at Ungdommen er forbi. 
De maa nu ikke tro, at det er Valgmenigheden, 
der har flaffet mig dem paa Halsen eller rettere 
paa Hovedet. Jeg har det, hvad prcestelig Gjer- 
ning angaar, meget, meget bedre, end jeg fortjener 
det, og megen Grund t i l  at takke atter og a tte r."

Som  Krog i  det Hele befandt sig vel i  K jerte
minde, saaledes stod Han ogsaa i  et venskabeligt 
Forhold t i l  Nabvprcesterne, blandt hvilke Han n o r
mest havde flu tte t sig t i l  Provst H o h e r  M ö l l e r  
i  Kjolstrup, der blev Ham en trofast Ven og S totte. 
Ligeledes deltog Han jevnlig i  Conventer, navnlig i 
mindre Vennekredse, og tog altid med L iv  D e l i  
Forhandlingerne. Hvad nu Krogs Virksomhed som 
Prcest angaar, da dar Han, som öftere berprt, en
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dygtig og begavet Prcedikant. Han prcrdikede et 
rent Evangelium, og Han prcedikede det ud af f it  
eget H jertes E rfa ring ; th i Han Var selv gaaet den 
Bei, som Han vilde vise Andre. Netop fo rd i Han 
havde op ladteD ine t i l  at se Fordcervelsens Afgrund 
ogsaa hos sig selv, netop derfor kjendte Han ogsaa 
Glceden ved „Jesu din sode Forening at smage". 
M en ved S iden af den hjertelige Glcede over Guds 
Naade, der kom frem i  K rogs Proediken, var der 
ogsaa et stcerkt formanende Moment hos Ham. D er 
er öftere blevet klaget over, at man i  vore Dage 
moder saa megen let, overfladisk Christendom, og der 
er undertiden —  fo r ny lig  paa et af Landemoderne 
—  peget hen paa, at den a ltfo r lette Christendom 
maafle fo r en D e l havde sin Grund eller idetmindste 
stod i  Forbindelse med en noget fo r ensidig evange- 
lisk Forkyndelse, der skulde vcere Scerkjende fo r vor 
T id . Denne Anke vilde ikke have ram t Krogs 
Proediken. Han advarede indtroengende sine T i l -  
horere mod den störe Fare at tage Guds Naade 
forfcengelig. Ligeledes betonede Han stcerkt Hel- 
liggjorelsen. Han vilde gjerne fore Christendommen 
ind i  L ive t og gjore den t i l  en M a g t i  alle For- 
hold. D erfo r behandlede Han jevnlig , iscer i  
Epistelprcedikener, mange enkelte concrete L ivsfo r-^ 
hold. Han tog saa at sige A lt  med, ogsaa heri 
viste Hans Samvittighedsfuldhed sig. Han vilde 
In te t  forbigaa, som Hans Text lagde fo r Ham, 
selv om det maaske ikke var af det, T ilhorerne n o r
mest onskede at höre. H an vilde hellere folge sin 
Text end jage efter at vcere aandrig paa Proedike-



stolen. Ogsaa i den Henseende var Han „tro  i  det 
Lidet".

S tö r Vcegt lagde Krog paa Bibelloesninger. 
Han havde soeregne Gaver t i l  at gjore dem op- 
byggelige, og Han forstod at samle Menigheden om 
dem. Om Bibellcesningens Betydning flr ive r Han 
allerede i  sine forste Prcesteaar t i l  F rim odt under 
12te J u li  1862, altsaa et Aar efter at F rim odt 
havde begyndt sin G jerning paa N orrebro: „Je g  
forstod ikke r ig tig  af d it Brev, om de Forsam lin- 
ger, du havde holdt, var Bibelloesninger eller ei; 
men en T in g  maa du love mig, og det er ikke at 
opgive dem. T h i just naar de Opvakte ere fo r 
urolige og ubefoestede, just naar de ligesom v il rive 
dig ind i  dette forkerte Vcesen, saa trcenge de jo 
dobbelt t i l  et Guds Ord ogsaa udenfor Kirken. 
Sandheden kan let ligesom rykke dem ncermere i  en 
saadan Forsamling paa en Sognedag, og jeg tro r, 
at du med den naturlige Begavelse, du har i  den 
Retning, maa kunne udrette en Hel D e l for Guds 
Rige, just derved at du ikke lader dig rive med af 
dem. M en efter min Mening skal det hellere voere 
en Bibellcesning end et f r i t  Foredrag over kirkelige 
Anliggender".

T i l  Krogs velsignelsesrige Virksomhed bidrog 
ikke b lo t Hans Begavelse som Prcedikant, men og
saa, og det ikke mindst, Hans hele elskelige Person- 
lighed, som uvilkaarlig drog Hjerterne t i l  sig. 
Mange have vidnet, at de a ltid  solle det som en 
forunderlig Oplivelse, naar Krog traadte ind t i l  
dem, iscer i  Sygdomstilfoelde. Han künde ved
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sine milde og kjcerlige Ord virke saa vederkvcegende 
paa de Sorgende og Bedrovede. Krog var en 
dygtig Sjcelesorger Han havde en stör Mennefle 
kundflab og en stör personlig Interesse fo r de em 
kelte Medlemmer i  sin Menighed, og dette noie 
Kjendskab t i l  den Enkelte, som stottedes ved en sjel- 
den god Hukommelse, benyttede Han i  Guds Riges 
Tjenefte. Han ansaa sig ikke b lo t som Proest fo r en- 
kelte Udvalgte, men for den hele Menighed. D a  F r i-  
modt i  Begyndelsen af sin Prcestegjerning iK joben - 
havn i  1862 havde strevet t i l  Krog, at Han solle 
sig som enRost i  Orken, og at Han i  sin G jerning 
fulgte det P rinc ip  ikke at gaa nogensteds uden at 
voere kaldet, en Anfluelse Han dog snart forandrede, 
strev Krog tilbage: „ E r  det ikke et, ifolge de 
ugunstige Menighedsforhold nodvendigt Onde og 
en Folge af Forretningernes Mcengde, at en Proest 
i  Hovedstaden overveiende maa blive Prcedikant? 
M en er det saa ogsaa r ig t ig t at opstille det som 
P rinc ip  ikke at gaa nogensteds hen uden at blive 
kaldet. E r ikke denne sjoelesogende S ide af vor 
Virksomhed af saa stör V igtighed, samtidig med at 
den, idetmindste fo r m ig, staar som den ubetinget 
vanstelige i  Sam m enligning med det at proedike, 
at v i ikke paa nogen Maade maa stippe den, fo rd i 
v i ogsaa flu lle  folge Frelseren efter i  dette, at söge 
de Fortabte, som ikke komme t i l  os eller t i l  Ordet, 
og som nu i  Sygdom  og Nod ere lettere tilgoenge- 
lige fo r O rdet?"

Jovrig t har Krog aldrig villet paatvinge Folk 
Ehristendommen. Hvor f. Ex. ved et Sygebesog
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Samtalen inaafle ikke strax sik en bestemt christelig 
Retning, noiedes Han med blot fom Ven at sidde 
ved den Syges Seng og lade Ham fple den rige 
Kjcerlighed, der strommede igjennem Hans Hjerte. 
Men just derved udviklede sig et Fortro ligheds For- 
hold meUem Ham og Mange, som Han kom i  Ve
rbring med, hvorved Han lid t efter lid t ftk dem 
draget over t i l  den Herre, Han selv elflede.

S in  störe Personalkundskab t i l  Menigheden 
brugte Han iov rig t ogsaa t i l  at tale det advarende 
Ord, og Han har ikke sjelden, under ftre Dine ud- 
pvet den i  vore T ide r saa sjeldne „äisoiplins. 
soolssiastieg." *) og ncesten a ltid  med Held, viftnok 
fo rd i Han med Hensyn t i l  A lt, hvad der var Em- 
bedsgjerning, forbandt en dyb Kjcerlighed med en 
stör Samvittighedsfuldhed.

Det var v ift en sceregen Guds Styrelse, at 
Krog a ltid  blev kaldet t i l  at vcere Prcest paa S te- 
der, hvor der var levende, opvakte Menigheder 
baade i  Grumtofte, Norrebro og Kjerteminde; th i 
som tidligere bemerket Han havde sceregne Gaver 
t i l  at vcere Leder og Forer fo r de Opvakte. Sam - 
tid ig  med at Han solle sig som Prcest fo r det hele 
Sogn, glcedede Han sig ved at gaa i  Spidsen fo r 
den levende Menighed og sogte at samle den omkring 
G j e r r u n g e n  i  Guds Riges Tjeneste. Og heri 
gjorde Han R et; th i der er intet sorgeligere S yn , 
end naar Prcest og Menighed fordcerve Hinanden 
gjensidig, og Forfcengelighed, Ladhed og aandeligt

*) Kirketrrgt.
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Hovmod faa Jndgang i  Guds Menighed og det 
fände Kjendetegn paa Guds B o rn  alene scettes i  
at deltage i  Forsam linger og ved E iden deraf holde 
D om  oder Jkketroende. D et bedste M iddel t i l  at 
modarbeide a lt S l ig t  er at give Vorherres Veuner 
en G jerning at udfore og at forstaa som Prcest at 
gjore dem t i l  sine Medarbeidere. S aa b liv e rF o r- 
Holdet sandt og sundt, og saa b liver man ikke Hin
anden besvcerlig ved b lo t at tilbringe T iden med 
gudelig Snak. A r b e i d e t  har sin Velsignelse, scer- 
lig  Arbeidet i  Guds Riges Tjeneste. D et bevarer sor 
mange Fristelser, det bevarer scerlig i  Admyghed, 
fo rd i enhver, saasnart Han Lager fa t paa en G jerning 
i  Guds Riges Tjeneste om Han esters er af Sandhed, 
lcerer sin egen Begrcendsning at kjende. En Prcest skal 
glcede sig, hvor der er levende Krcefter i  Hans M enig
hed, men Han skal forstaa at lede dem i  det rette S por. 
B o rn  maa ikke forkjceles, Heller ikke Guds Born. 
En Prcest skal ikke Herste over H jorden, men Han 
skal Heller ikke lade sig beherfle af den. Her gjcel- 
der Apoftelens O rd, som Frim odt saa jevn lig  t il-  
raabte sine Prcestevenner: „V o rde r ikke Menne- 
fle rs  Trcelle".

K rog selv tilho rte  ikke noget P a rti; ogsaa i  
denne Henseende vilde Han gaa sin egen Gang, og 
det var Sandhed, naar Han flr iv e r: „Je g  v i l  
hverken seile i  den Cnes eller den Andens K jo l- 
vand, men helft m in egen K u rs". Han var en 
varm Ven af den indre M ission, og Han havde i  
Kjobenhavn udfoldet en stör Virksomhed, i  dens
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Tjenefte, men Han vilde a ldrig  have den betragtet 
som en Partisag. „ M in  Opfattelse af „ind re  M is 
sion", striver Han, „e r den at den som en praktist 
Udfoldelse af Kjoerlighedens K ra ft er Herrens og 
derfor Menighedens Sag. men den er ikke nogen 

.Aetning, og i  det Dieblik, den v il gjpre sig t i l  en 
kirkelig Retning, faa mener jeg, at den er paa 
Vildspor af den simple Grund, at en kirkelig Ret
ning nodvendig maa have et theologift P rin c ip ; 
det har den ikke, og skal Heller ikke have, th i dette: 
Ikke at vcere Grundtvigianer, det er jo en ren ne
gativ Bestemmelse, som ingenlunde betegner indre 
M ission". Og h a n fo ie r t i l:  „Jeg  mener, at indre 
M ission, trods alle de Ufuldkommenheder, der klcebe 
ved den Skikkelse, hvori den er fremtraadt her i  
Landet, dog er Herrens G jerning, der ogsaa v il 
velsigne den fremdeles, naar b lo t de, som styre, v il 
lade den blive, hvad den er, en f« lles Sam virkrn 
i  christelig Kjcerligheds Tjenefte med Hensyn t i l  de 
Forvildede og de, som i  Vantro gaa langt dort fra  
Herren, og saa lede Arbeidet i  Admyghed og Selv- 
fornegtelse".

Krog var en god Ven af W i l h e l m  Beck, som 
Han havde kjendt allerede fra  Studenterdagene. 
Han har ofte leveret Proedikener og Beretninger 
t i l  „ In d re  M issions Tidende". Becks stcerke Ud- 
tryk billigede Han ikke altid, men naar nogen vilde 
angribe Becks Person derfor og f. Ex. betegne slige 
Udtalelfer som Effectjageri, traadte Krog altid  i  
Skranken for Ham og forsvarede Ham paa det Be
sternteste.
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Ligesom Krog stod i  et ven lig t Forho ld t i l  
indre M ission , saaledeS Var Han ogsaa meget virk- 
fom i  ydre M issions Tjeneste. Han havde jo  fra  
fine forste Prcesteaar arbeidet i  denne G jerning, og 
Han omfattede den in d til det sidste med en a ldrig  
svigtende Kjcerlighed. D e t lykkedes Ham at staffe 
denneSag Jndqang i  Menigheden i  Kjerteminde, hvor 
den bidrog ikke lidet t i l  det kirkelige Livs Fremme.

Ester at M issionsflo len i  Kjobenhavn t i l  stör 
S o rg  fo r Krog var bleven hcevet, har Han selv 
forberedt flere vordende MissionSelever og rogtede 
deite Hverv med Kjcerlighed og Omhu. Han var 
Medlem af en sceregen Bestyrelse fo r M issionen i  
Fyens S t i f t  og deltog jevn lig  i  M oder, der afhold- 
tes rundt om i  Fyen. Ved saadanne M oder solle 
Krog siq ret op livet, og hvor mange m ilde Blikke 
fik Han ikke ved Udgangen af Kirken af de mange, 
der kjendte Ham rundtom fra.

I  Aaret 1873 blev Han ved et Missionsmode 
i  Ringsted va lg t t i l  Medlem af Hovedbestyrelsen 
fo r det danfke M issionsselflab. Om hans Virksom- 
hed her fkriver Formanden fo r det danfke M issions
selflab, Pastor H o l m :  „D e t var ikke b lo t Krogs 
personlige E lfle lighed, der gjorde det t i l  en Glcede 
at arbeide sammen med Ham, men Han ydede ogsaa 
gode B idrag t i l  Forhandlingerne ved den Klarhed, 
hvormed Han opfattede Forholdene, og hvorvev Han 
niesten a ltid  var istand t i l  at give et godt Raad 
og lcegge en vcegtig Stemme i  Voegtflaalen ved 
Afgjorelsen.

I  Sommeren 1875 bivaanede Krog det danfle



63

Missionsselflabs almindelige Mode i  Fredericia, 
hvor Han holdt et Foredrag oder Joh. 11, 28: 
„Mesteren er der og kalder ad d ig ", hvilken Text 
Han anvendte paa Kirkens M issionsgjerning. Det 
var et kjvnt lille  Ord, Krog talte ved denne Leilig- 
hed. In g e n  anede, at det saa snart stulde anven- 
des paa Ham selv. S n a rt skulde Mesteren komme 
og kalde Ham dort fra  Hans virksomme, glade og 
velsignede L iv  ind i  Kors og Nvd, fo r saa om en 
fvie S tund at kalde Ham hjem t i l  den evige 
Gloede.

Svndagen den 22de August 1875 havde Krog 
prcediket t i l  Fvrstegudstjeneste i  D rig llru p , og efter 
fleres Udsagn ta lt ualm indelig kräftig og godt. 
Ved sin Hjemkomst t i l  Kjerteminde befandt Han sig 
ikke vel, men forrettede dog Gudstjenesten t i l  Aften- 
sang. Senere hen paa Eftermiddagen, da Hans 
Jldebefindende tiltog , spgte Han op t i l  sin Huslcege, 
men künde, da Han naaede derhen noeppe tale og 
ingen Forklaring give om sin Tilstand, da Hans 
Tanker allerede begyndte at blive uklare. Hjem- 
kommen fra  Loegen blev Han ram t af et apoplectifl 
S lag, der allerede i  nogle T im er havde vceret i  
Frembrud, og S laget var saa stcerkt, at Han fu ld- 
stcendig mistede Bevidstheden og Mcelet, og lamme- 
des i  den ene Side. S tö r Bestyrtelse og Sorg 
kom over Hans Hjem. Hans Hustru var just fra - 
vcerende paa en Reise t i l  Kjvbenhavn med et sygt 
Barn. Hun boede hos Frim odts, og da Telegram- 
met fsrst naaede hende Mandag Morgen, maatte 
hun forblive hele denne Dag i  Kjvbenhavn, inden
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hun Mandag Aften künde ile t i l  Kjerteminde, uvis 
om hun mere stulde gjense sin elflede Husbond. 
Frimodt, der havde maattet underrette hende om 
det tunge Budflab, styrkede hende ved sin faste Tro 
og inderlige Forbon.

Rygtet om Krogs pludseltge Sygdom udbredte 
sig i  et Nu over hele Kjerteminde. Byenkomstrax 
i  et frygteligt Rore, saa Folk omringede Proeste
gaarden, stormede ind og fyldte alle Vcrrelserne, 
ja  trods Lcegens Anftrcengelser trcengte ind i selve 
Voerelset, hvor den Syge laa.

I  fem t i l  sex Uger laa Krog hen fuldstoendig 
bevidstlos, saa stoerkt var det Slag, der havde ram
met Ham. Da begyndte Bevidstheden alter, men 
ganske svagt, at vende tilbage. Lidt efter lid t be- 
dredes Hans Tilstand. Han künde begynde at tale 
og rore de angrebne Lemmer. Haabet lysnede 
alter op. Der kom Glcede i Hans Hus, og Hans 
Menighed begyndte alter at haabe paa, at saa 
deres elstede Proeft tilbage. De künde ikke forstaa, 
at Han virkelig skulde standses i  sin störe rigeVirk- 
somhed, og de bad beständig t i l  Herren, om Han 
dog ikke vilde forunde dem Hans Helbredelse, som 
En af dem yttrede: „Himlen har ikke voeret lukket 
i al den T id  Pastor Krog har voeret syg."

Et kjont lille  Troek i al sin Simpelhed fra 
hine Dage var det, at en nu afdpd Kone, der var 
meget svag efter en Sygdom, under hvilken Krog 
jevnlig havde besvgt hende, en Nat, da et stcerkt 
^Lordenveir trak op, gik op og ned foran Proeste
gaarden for hurtig at kunne tilkalde Hjoelp, hvis
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Lynet stulde slaa ned i  Prcestegaarden og Krog i  
sin hjcelpelose Tilstand komme i Fare. Kjcerlighe- 
dens Forbon vender sig t i l Ham, hvem Magien, 
ogsaa Magien oder Sygdomme tilhorer, men alt 
under Forudsoetningen: „Ske ikke min Villie, men 
din". Dette Ord flulde ogsaa opfyldes her. Da 
Krogs H elbredstilstand, som bei synies, var i  god 
Fremgang, blev Han pludselig ramt af et Krampe- 
tilfcelde. Det var usigeligtnedslaaende, netop lige- 
som det var begyndt at se lysere ud. Dog ogsaa 
dette maatte bceres. Alligevel gik Hans Tilstand 
efterhaanden fremad, og fljsndt de epileptiste T il-  
fcelde vendte tilbage med kortere eller lcengere 
Mellemrum, kom Han dog saa vidt, at Han fuld- 
stoendig gjenvandt sin Bevidsthed, igjen künde leve 
sammen mcd sin Familie, ligesom Han ogsaa ftk 
Brugen af sit Moele og af sine Lemmer tilbage. 

s t i l l e  og taalmodig bar Han sit Kors, man horte 
aldrig en Klage fra Hans Lieber, ligesom Han over- 
hovedet talte saare lidt, ja ncesten intet om sin 
Sygdom.

Derimod künde Han forelobig ikke tage fat paa 
sin Embedsgjerning, og efter at Embedet en lang 
T id var bleven bestyret ved velvillig Hjcelp af 
Naboproesterne, bestemte Han sig t i l  at tage en Ca- 
pellart. I  Pastor Jespersen ,  der senere blev 
Hans Eftermand, sik Han en dygtig og trofast 
Medhjcrlper, der Med Kjcrrlighed ftod Ham bi.

Krog modtog under sin Sygdom mange Bevi- 
ser paa sin Menigheds Hengivenhed og Kjcerlighed. 
Ogsaa Hans gamle Menighed paa N0rrebro min-

5
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dedes Ham, og der blev i  en mindre Kreds med 
Frimodt i  Spidsen, foranstaltet en betydelig Jnd- 
samling t i l  Ham forat und erstellte Ham t i l  at 
holde en Medhjcelper og gjore det muligt for 
Ham at tilbringe en Sommer i  Ro borte fra stt 
Hjem.

Ester Lcegens Raad valgte Krog i  Sommeren 
1876 at bo i  Troense paa Taasinge. Under dette 
Sommerophold gik Hans Helbredstilstand ogsaa be
tydelig fremad, saa Han jevn lig  flrev Breve, gik 
lcengere Toure , besagte Kirken og lceste med sine 
B orn , ligesom ogsaa de epileptiske Ansald udeblev 
i  et lcengere T idsrnm . I  et B rev fra  Troense, 
hoor Han udtaler sig om sin T ilstand, siger Han: 
„ J a  det kom brat, som et Lyn fra  en solklar H im 
mel, og medens jeg i  de forste fem Uger laa al- 
deles bevidstlos, var den forste bevidste Tanke, jeg 
ncerede, den, at jeg Hustede paa to fa ltige Koner, 
om hvilke jeg havde ta lt t i l  Bestyrelsen for de 
Faltiges Kasse". Han beder derncest om Tilsen- 
delsen af hvad der udkom af Boger; th i foier Han 
t i l :  „ fo r  mig er Halvdelen af sidste A a r, som om 
det ikke havde vcrret".

F ra  Troense vendte Krog i  E fteraaret 1876 
tilbage t i l  Kjerteminde. Menigheden glcedede sig 
allerede t i l ,  at Han snart igjen stulde begynde sin 
Birksomhed Dog Haabet stuffedes alter. De epi- 
leptifle  Anfald vendte paany tilbage. Han fliftede 
nu alter Opholdssted og boede om Vinteren paa 
Lundsgaard, en Herregaard ved Kjerteminde, Hnor 
der ve lv illig t var indrommet Ham Ophold.
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Herfra striver Han under 20de Januar 1877 
t i l  F rim od t: „Je g  begynder at stimte, hvorfor 
Herren har lag t dette Kors paa mig, nemlig fo r 
at faa mig t i l  at se mere indad og nedad; men 
svcert, saare svcert er det at bede den B on : „Ikke  
som jeg v il, men som du v il" .  Jeg beder nu f. 
Ex. daglig Herren om, hvis det er Hans V illie , 
at jeg maatte forkynde Evangeliet endnu, var det 
tun een Gang, fra  m in gamle Prcedikestol, men saa 
kniber det med at faa dette: hvis det er din V illie , 
helt og fu ld t ud, saaledes at man ogsaa v il finde 
sig i, at det ikke fle r".

Jovrigt fulgte Han A lt med Interesse, og i 
det nys anforte Brev foier Han t i l:  „Hvorledes 
gaar det med Jacobskirken? Du kirkebyggende 
Prcest paa Norrebro, som klogelig lader de Andre 
fljcendes og kjoevles, medens Herren ved din Haand 
reifer det ene Tempel efter det andet".

Naar de epileptifle Tilfcelde vendte tilbage, 
blev Krogs S ind  i  hoi Grad nedtrykt, og iscerdeles- 
hed var dette Tilfceldet, da Han paa et Besog i  
Nyborg, blev syg under Gudstjenesten, idet Han 
sank om under Assyngelsen af Daabspsalmen: „O  
lad din Aand nu med os vcere", og maatte bceres 
ud af Kirken. F ra  den T id  af künde Han i  längere 
T id  ikke mere besoge Gudstjenesten, som Han ellers 
a ltid  pleiede. Han havde fra  sin tidligere T id , 
som fo r er berort, havt mange aandelige Kampe 
at bestaa. Disse Anfcegtelser kom nu stcerkt igjen 
i  Hans svage Tilstand, saa Han oste havde mange 
morke og tunge Tim er. Han berorer det selv i  et

5*
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B rev, hvor Han siger: „D e t er svoertdu, at komme 
i  Jldovnen, men bedre end at fortceres i  Helvedes 
J ld " .  D og i  Admyghed boiede Han sig derunder 
og sukkede t i l  denHerre, der forer ind i  Trcengselen, 
men ogsaa forer ud dera f; og m id i i  sin nedtrykte 
S tem ning bevarede Han sin trofaste Kjcerlighed t i l  
sine Venner. H an beder saaledes F rim od t og Hu- 
stru, der just flulde foretage en Reise t i l  Fyen, 
ved denne Leilighed at besoge sig; th i foier Han 
t i l :  „ E r  end meget forandret, siden I  dar her 
sidst, Eet er uforandret, ja  voxet, det er vor Kjoer- 
lighed t i l  Eder".

Sommeren 1877 tilb ragte Han i  Kjerteminde. 
D et dar ncesten Hans svoereste T id , da Anfaldene 
nu vendte meget hyppig tilbage.

D og havde Han den Glcede at Han i  Capellanens 
Fravcerelse selv künde udfore en uopscettelig m in i- 
steriel H andling, idet Han begravede et lille  B arn . 
H an modte i  Sorgehuset, fu lgte med paa Kirke
gaarden, og ved Graven ta lte Han meget godt og 
smukt og med sin gamle kräftige Stemme. Han 
havde va lg t t i l  T e x t: „H vad  jeg gjor, ved du ikke. 
nu, men du skal forstaa det herefter", og som der 
af Hans Medarbeider blev sagt ved Hans Baare: 
„D e , som vare tilsiede og horte Ham tale, de fo r
stode, at ikke b lo t det lil le  B a rn  og Foroeldrenes 
S o rg  oder det stod fo r Hans Tanke og foltes i  Hans 
H jerte, men at ogsaa Tanken om de to Aar, hvori 
Herren havde lammet Hans Virksomhed, stod fo r 
Ham". D a  Begravelsen var foerdig, spurgte Hans
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Hustru Ham, om Han var trcet. Hvorpaa Han 
svarede: „N e i, men saa glad, saa glad".

D a det atter blev Ham tilraad t at forlade 
Kjerteminde og tage Ophold paa Landet, slyttede 
Han i  Efteraaret 1877 ud t i l  Holte M o lle  i  Ron- 
ninge Sogn, hvor Han leiede sig en B o lig  fo r loen- 
gere T id . Han flulde dog tun bo der en kort 
Stund.

De Ord, der netop bleve sungne, da Han blev 
baaren ud af Nyborg Kirke: A lt  som du korser, 
saa du kroner, i  Skyggedalen du gaar med —  stulde 
snart opfyldes paa Ham. Den Herre, der i  de 
sidste A ar havde lag t Ham saa tungt et Kors paa, 
stulde nu fore Ham ind i  Skyggedalen, men ogsaa stad- 
fcrste sin Horjcettelse. „N aa r jeg end f la l vandre i  
Dodens Skygges D a l, v il jeg ikke frygte for Ondt, 
th i du er med m ig ; din Kjep og din S tav, de 
skulle tröste m ig".

Den sidste Uge, Han levede, var meget svcer fo r 
Ham Han künde ikke sove om Natten og solle 
Smerte og T ryk  iHovedet, led af stcerke aandelige 
Anfoegtelser og sagde flere Gange, at Han troede, 
Han blev sindssyg.

Den sidste Eftermiddag gik Han en lang T o u r 
med sin Hustru og lceste ved sin Hjemkomst om A f- 
tenen Religion med sine B orn  og forklarede dem 
O rdet: „Je g  er det Verdens Lys, hvo som folger 
mig, stal ikke vandre i  Morket men have det L iv - 
sens Lys ." Han sagde blandt Andet t i l  Bornene: 
„S e  udenfor er der morkt og her inde fiinner 
Lampen, saaledes er der morkt i  Verden, m m
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Jesus sr Lyset, hvis I  v il folge det Lys kjere 
Born fla l det altid gaa Eder godt". Den mindste 
Dreng forklarede Han, hvad Paradiset var. Ester 
at Religionstimen Var stuttet, sagde Han t il sin 
Hustru: „D e t Var Skade, at du ikke var herinde, 
jeg var saa glad for den Time, skjondt jeg nu er 
bleven dygtig tre t".

Rarste M orgen, det var den 7de December 
1877, stod Han op, men inden Han var bleven paa- 
kloedt, fik Han et heftigt Anfa ld af Sygdommen, 
hvorefter Han strax blev lam og maallos, var mu
tigen en kort T id  ved Bevidsthed, men fa ld t derpaa 
i  en dyb S ovn og dode saa T im er efter.

Krogs Sygdom og Dod vakte Deltagelse trindt 
om. Han blev dhbt savnet af sin Menighed, hvis 
trofaste Hyrde Han havde vceret, og hvis Ve og 
Vel altid laa Ham paa Sinde. Dybest blev Han 
savnet i  sit Hus og Hjem, hvor Han levede det 
lykkeligste og bedste Familieliv, og hvor Han efter- 
lod sig Enke og 6 uforsorgede Born. Over sin 
Virksomhed udadtil glemte Han aldrig Hjemmets 
stille Gjerning. Han log sig meget af sine Born, 
paa hvilke Hans milde Börsen og stille Glarde vir- 
kede saa velgjorende, Han var liv lig  og meddelsom 
i Hjemmet, endogsaa da, naar Han oste trcet vendte 
tilbage fra den anstrengende Birksomhed. Han 
vilde gjerne, at Hans Familie flulde trcede i  et 
hjerteligt Forhold t il Menigheden, og Hans Hus 
stod aabent for Alle uden Personsanseelse. Lige t il 
det Sidste holdt Han selv Morgen- og Aftenandagt 
med Familie og Tyende. Den sidste Asten, Han
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levede, loeste Han ved Husandagten Psalinerne: 
„V or T ro er den Forvisning paa" og „N u flrider 
Dagen under."

Begravelsen fandt Sted fra  Kjerteminde Kirke 
den 14de December 1877. D er var forsamlet saa 
Mange, som Kirken formaaede at rumme. Ved 
Hans Baare talte Provst H o h e r  M ö l l e r  fra  
K jolstrup, Prcesterne H j o r t  fra  Nyborg og J e s -  
pe rse n  fra  Kjerteminde, og ved Graden Pastor 
H o l g e r  N o r d  am fra  Brcendekilde.

Et smukt Mindesmcerke er senere reist Ham paa 
Kjerteminde Kirkegaard af Hans Menighed.

Krog horte ikke t il de scerlig Hoitbegavede, 
der udrette störe Gjerninger; men Han var en ual), 
mindelig elstelig Personlighed og en sjelden dygtig 
Prcest, og vi tor ved Hans Jhukommelse mindes 
Ordene hos Propheten: „Sandheds Lov var i 
Hans Mund, og der blev ikke funden Uret paa 
Hans Lceber. I  Fred og Oprigtighed vandrede Han 
med Herren og omvendte Mange for Misgjerning. 
Th i en Prcests Lceber skulle bevare Kundstab, og 
Loven fla l man söge af Hans Mund; thi Han er 
den Herre Zebaoths Sendebud".




