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AF

JOHANNES STEIN

G. E. C. GADS FORLAG — KØBENHAVN 1933

»Det har ofte været min Agt (som ældre)
— at nedskrive nogle Erindringer om mit
hele, svundne Liv, og indlagte er Momenter
dertil, samlede væsentlig i Hellebæk, hvor
jeg allerede følte mig svag.
Forunder Gud mig Liv og lidt Arbejds
kraft, kan jeg muligen endnu faa løst Op
gaven.
Men dør jeg, ville disse Optegnelser vist
nok være aldeles værdiløse, da de næppe
kunne forstaas af nogen. Papirerne kunne da
brændes."

aaledes lød Udskriften paa en Konvolut, skreven
med min afdøde Farbroder Biskop Harald
Stein’s Haand og indeholdende fire tætskrevne Ark
med Noitater til Brug for den paatænkte Selvbiografi.
Notaterne var ved hans Død bievne sendte til Sogne
præst Jantzen i Gentofte, men efter dennes Død kom de
i min Besiddelse, som Biskop Steins nærmeste mand
lige Slægtning.
Det er dog langt fra, at disse Optegnelser ere uforstaaelige for andre. Tværtimod afgive de et meget
klart og fast Grundlag for en Levnedsskildring, og jeg,
der i mine unge Aar, medens jeg levede i Odense, kom
i daglig Berøring med og under stærk Paavirkning af
min Farbroder, der da var Biskop over Fyns Stift, har
følt det som en kær Pligt at forsøge — ikke paa at
skrive den Biografi, som kun han selv kunde have skre
vet, — men paa, ved Hjælp af de efterladte Notater og
Breve, som er i min Besiddelse, at tegne et Billede af
hans Livsgerning, der paa saa mange Punkter fik stor
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Indflydelse paa de kirkelige Forhold og Folkekirkens
Stilling i det hele her i Landet i Slutningen af forrige
Aarhundrede, samt især at bevare Mindet om hans
rene, klare og faste Personlighed, der, lige udmærket
fra Karakterens og Evnernes Side, er uforglemmelig
for enhver, der har kendt ham. For ham var det Sand
heden, at »kun de aandelige Ting er de sande Ting«, og
naar jeg nu søger at genopleve Samlivet med ham i de
unge Aar, at genrejse Mindet om hans lysende Skik
kelse, da er det som at søge at fange en Solstraale, at
genskabe en ringe Afglans af det klare og stærke Lys,
der en Gang levede i hans Aand.
.Ellestuen“, Hellebæk. Sommeren 1933.

J. S.

HARALD STEIN
BISKOP OVER FYNS STIFT
„De aandelige Ting er de sande Ting.“

I.
en 9.Marts 1840 fødtes Harald August Ed
vard Stein i København som yngste Søn af
Lægen, Professor ved Universitetet og Kunstakademiet,
Etatsraad, Dr. med. Sophus August Vilhelm
Stein og Hustru Karen Sophie født Borch. I
Ægteskabet var der to ældre Brødre: Billedhuggeren
TheobaldSteinog Kemikeren ValdemarStein,
men ikke andre Børn. Sin Barndom og første Ungdom
tilbragte han dels paa Frederiks Hospital, dels paa
Kirurgisk Akademi, hvor hans Fader en Tid havde Em
bedsbolig. Om Somren tog Familien Ophold paa en
Ejendom paa Lampevejen, nu Howitzvej, paa Frede
riksberg, som hans Fader ejede og benyttede til Som
merbolig. Lampevejen laa den Gang langt udenfor
København.
Om sin Barndom fortæller han i sit ved Bispevielsen
i 1889 nedskrevne »Vita« kun, at den forløb under de
lykkeligste og mest harmoniske Forhold. Hans Lyst
som Dreng var at blive Søofficer, og han kom derfor i
Efterslægtens Realskole, men Bestyreren, Prof. F r i edenreich, tilraadede at lade ham studere, og han
overflyttedes da til Borgerdydskolen paa Christians
havn.

D
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Om sin Barndom og første Ungdom har han dog se
nere udtalt sig mere udførligt, da han nedskrev de for
nævnte Notater med en Selvbiografi for Øje, og det er
disse, der gengives i det følgende.
Han taler her først om, at ligesom dansk og tysk mø
des i vort Land, saaledes mødes de to Nationer ogsaa
i hans Slægt. Moderen var af udpræget dansk Familie,
men Faderens Slægt var tysk, oprindelig fra Wiirtemberg, men senere — fra Midten af det 18de Aarhundrede — bosat i Holsten og Slesvig. Denne Blanding
medførte en aandelig Samhørighed med begge Lande.
Han erklærer saaledes, at han elskede Goethes og
Luthers Tyskland, men afskyede Bismarck’s. Han
elskede det danske Sprog — Modersmaalet — men
ikke de forskruede Overdrivelser, som skulde gøre det
»oldnordisk«.
Han havde en meget tidlig udviklet Hukommelse.
Han kunde huske sammenhængende fra sit fyldte 4de
Aar, og han havde derfor en Række personlige Erin
dringer fra sin tidligste Barndom om Byens Udseende
den Gang i Begyndelsen af Fyrrerne, og de Begiven
heder, der især gjorde Indtryk paa ham, var Thorvald
sens og Oehlenschlagers Begravelser og den stærke,
patriotiske Stemning under 3 Aars Krigen. Han skriver
herom:

»Skjønt jeg kun var en Dreng, staar det alt endnu
lyslevende for min Erindring. Jeg mindes den Dag, de
første Tropper drog til Lejren, mindes den Dag, den
nye Krigssang blev lagt paa Børnenes Læber i Skolen,
mindes, hvorledes de store Drenge (misundt af os an
dre) drog til Laboratoriet for at lave Hylstre til Patro
ner, mindes den travle Færden paa Gader og Stræder,
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naar Transporter af saarede drog forbi, eller naar Skil
lingsbladene bragte Budskab om Sejr eller Nederlag,
mindes Frederik d. VII bag Olaf Ryes Kiste, mindes Ind
togets skjønne Dag, da Æresporte og Blomsterregn tog
imod de hjemvendende Tropper.«
Meget bidrog naturligvis hertil, at hans Fader, der
under Krigen selv fungerede som Overlæge paa Au
gustenborg Slot, hvor der var indrettet Lazaret, var
meget nationalt sindet. Han oprettede et frivilligt Skytte
korps til Hovedstadens Forsvar, der talte 200 Mand.
Disse stærke Barndomsindtryk fik afgørende Betyd
ning senere for hans aandelige Indstilling til nationale
Spørgsmaal.
Om sin Skolegang i Efterslægtens Skole siger han,
at han ikke var glad ved den. Den todelte Skoletid
pinte ham, han var aldrig hjemme til Middag, og hans
Helbred led derunder. Han var allerede i sin Barndom
skrøbelig og svækket, uden at være egentlig syg, sik
kert paa Grund af uhensigtsmæssig fysisk Opdragelse,
som Datiden ikke forstod sig paa.
Senere, i Borgerdydskolen, mødte der ham en »fri
skere Luft«. Martin Hammerich’s Undervisning
i Dansk og Latin var vækkende og aandfuld. Hammerich vakte hans Kærlighed til det danske Sprog, som
han selv senere skulde komme til at beherske saa fuld
komment, og til Oldtidens Forfattere, og Hammerichs
Liberalitet var saa stor, at han tillod Skoledrengen i
Aaret før Studenterexamen at afbryde Skolegangen i 3
Maaneder for at rejse med Forældrene til Italien, blot
paa Betingelse af, »at han skulde læse Oldtidens Hi
storie og Ciceros Taler paa den klassiske Grund«.
Blandt de andre Lærere ved Skolen nævner han R u-
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d o 1 f F r i m o d t og Nicolaj K r o s s i n g med Hen
givenhed. Den Madvigske Skoleplan led han ikke, og
mod Mathematik havde han en udpræget Uvilje.
Ogsaa fra Kunstens Verden modtog han i Hjemmet
stærke og tidlige Indtryk. Den ældste Broder var jo
Billedhugger, og Faderen Medlem af Kunstakademiet
som Lærer ved samme i Anatomi. Bissen, Eckersberg,
Jerichau, Marstrand og Roed blandt de ældre, og Bloch,
Dorph, Exner, Freund, Evens og Hertzog blandt de
yngre Kunstnere var Faderens og Broderens Venner,
og Interesserne i Hjemmet var derfor meget naturligt
stærkt kunstnerisk prægede.
Han giver sig selv det Skudsmaal, at han var »hver
ken flittig eller doven i Skolen, mere tilbøjelig til at
læse Morskabsbøger end Lektier og derfor ikke særlig
udmærket i nogen Retning«, men, tilføjer han: »Jeg var
mig tidlig mit Væsens Harmoni bevidst«, en Iagttagelse,
som viser, hvor tidligt og klart han erkendte sit Væsens
Grundegenskab, der netop var afklaret Harmoni.
Efter de Paavirkninger, han saaledes var Genstand
for som Barn, maatte han føle en stærk Dragning mod
Humaniora, Poesi, Kunst og Teater, og den Rejse, han
i 1858 kom til at foretage til Rom, gav disse Interesser
øget Styrke.
Saaledes var altsaa de første, stærke Barndomsind
tryk, der danne Karakteren, udpræget nationalt og
stærkt kunstnerisk betonede, og dette gav hans Sind
en ideel Retning. Ved Siden heraf prægedes Hjemmet
af Flid og Nøjsomhed, af Tarvelighed i det daglige Liv
og Ærbødighed overfor Forældrene, samt af et sjældent
smukt Sammenhold mellem de tre Brødre, der aldrig
bristede men varede hele Livet.
Rejsen til Rom i 1858 blev et Vendepunkt i hans
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Liv. Han skriver om den, »at den fik stor Indflydelse
paa min Udvikling, idet den modnede mig tidligt, lærte
mig at anstille Sammenligninger mellem de forskellige
Kirkesamfund og nærede min Kærlighed til Historie og
Oldtidens Sprog, som jeg fra nu af studerede med Lyst
under megen Tilsidesættelse af de mathematiske Fag«.
Tanken om at blive Præst laa ham dog fjernt, da
han i 1859 blev Student med 2. Karakter. Han var da
en ung, glad, velstillet Student, nationalt og ideelt ind
stillet, som saa mange andre den Gang, der rystede
Vers og Viser ud af Ærmet, dansede paa Ballerne, spil
lede Dilettant-Komedie og ikke gik af Vejen for et mun
tert Sold omkring en Punschebolle i Kammeraternes
Kreds. — Han taler dog om den Betydning, Orglet i
den katolske Kirke i Bredgade, mod hvilken hans Væ
relse paa kirurgisk Akademi vendte ud, havde for ham,
og han har altsaa allerede som Dreng faaet religiøse
Indtryk herfra, thi Hjemmet var vel æstetisk men ikke
religiøst betonet. Ved Siden af ungdommelig Munter
hed laa der dog allerede den Gang i hans Tempera
ment en vis Kølighed, en reserveret Tilbageholdenhed
og Trang til Ensomhed, som han selv var klar over og,
som han mente, var en Arv fra Faderen. Af andre med
fødte Anlæg, der var en Arv fra den højtbegavede Fa
der, maa nævnes plastisk Sans, der hos ham fandt Ud
tryk i den sjældne Veltalenhed, han senere lagde for
Dagen, Fasthed og Klarhed i Tanke og Vilje, frem
ragende administrative Evner, samt en sjælden Arbejds
kraft og Arbejdsvilje, der vistnok sled ham op før Ti
den. Alt dette var dog endnu uudviklede Spirer i Sjæ
len. De unge Studenter den Gang var først og frem
mest Æstetikere, i Politik nationalliberale og med høje
Tanker om Studenterstandens Betydning, som en Slags
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Fanevagt for Nationens aandelige Liv. Nutidens sociale
og politiske Spørgsmaal var den Gang kun i deres Vor
den eller eksisterede slet ikke. Saaledes var Tidens
akademiske Ungdom, og han var som den.
Da han blev Student, synes hans Fremtidsplaner at
have kredset om Jura, Medicin og Filologi, men slet ikke
om Theologi. Hans egne Breve fra Skole- og Studenteraarene tegne et klart Billede af ham, som han var
som ung.
Først skal nævnes et lille Stambogsvers, da den æld
ste Broder, Billedhuggeren, i 1856 rejste til Italien paa
et flereaarigt Ophold. Det lyder:
»Du rejser bort fra København
fra alle dine Kære —
du rejser bort at gøre Gavn
til Fædrelandets Ære.
Du drager bort fra Danmarks Land
til Sydens varme Lande,
du rejser fra den danske Strand
til Middelhavets Vande.
Du rejser fra mig som Student
— in spe — vil det da sige;
men naar tilbage du er vendt,
ser du den virkelige.
Og svarer jeg kanske ej nu, complet
til din Forventen
— vent til du kommer hjem igen —
saa skal du se Studenten.
Din hengivne Broder Harald.«

Den 19. Maj 1859 skriver han til Broderen Valdemar:
»Om 5 Uger er altsaa min Forløsning nær, naar det
blot maa blive et Laud, jeg nedkommer med. Selv om
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jeg ikke skulde faa mere end 2den, saa faar det at være.
Det gælder blot om at blive færdig og komme til at
tage fat — formodentlig Jura. Jeg er saa aldeles rolig
og ubekymret. Naar jeg bare ikke faar mdl. i Mathematik, saa gaar Resten nok.«
Den 10. Juli 1859 kan han meddele Broderen Resul
tatet:

»Endelig møder det længe ventede Brev, der skal
meddele dig, at jeg har faaet Snoren om Hatten
under Gaarsdagens datum. Jeg var nærved 1ste men
fik 2den; naturligvis var det de mathematiske Fag, der
slog mig ned. Men det maa ikke bedrøve dig, lige saalidt som det bedrøver mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal
glæde mig mest over, at være bleven Student, eller at
være sluppen ud af Mathematikens Ravneklør. Nu gaar
det løs paa Philosophi og Philologi. Men førend jeg
gaar videre, vil jeg fortælle dig en liden Historie, som
nær kunde have gjort en Ende paa mit Studenterliv,
ja endda paa hele mit Liv. Aftenen før skriftlig Examen gik jeg ind til Byen for at ligge om Natten paa
Academiet, da jeg tidligt næste Morgen skulde be
gynde paa Skolen. Dagen kom, og for ikke at forsove
mig stod jeg op Kl. 5 og satte mig til at læse Mathematik. Jeg sad i 2x/2 Time, og da Klokken blev henved
8, klædte jeg mig i mit sorte Tøj. Men jeg har formo
dentlig fastet for længe, læst for meget, og glemt at
lukke Vinduet op, — nok er det, da jeg fra Skrivebordet
gik hen til Sengen, bukkede jeg mig, men rejste mig
ikke mere. Det sortnede for mig, og jeg faldt i Besvi
melse i 4 Timer. Imidlertid var Klokken bleven 9, og
man gik i spændt Forventning ude paa Skolen. Hammerich sendte Ilbud til Academiet men kunde ikke
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komme ind, derpaa til Lampevejen, men man sagde,
jeg var gaaet ind paa Academiet. Nu maatte de natur
ligvis bryde Seglet for Opgaven og begynde paa Ver
sionen. Imidlertid laa jeg stadigvæk. Tænk dig, Fader
kommer hjem, er i sit Værelse, gaar ud igen, uden at
ane at jeg laa saaledes inde hos mig. Et Par Timer
efter styrtede de første, der blev færdige med Versio
nen, og Hammerich’s Karl igen ud paa Academiet for
at faa Qaaden løst. Sundby blev kaldt til og lukkede
dem ind i Lejligheden og fandt mig aldeles som et Lig
liggende mellem Skrivebordet og Sengen. Han løb
øjeblikkelig op til Ibsen og sagde, at jeg laa død paa
Gulvet. Da Ibsen kom til, var han nær ved at sande
det, thi Pulsen var umærkelig, Legemet koldt og
klamt og Aandedrættet ikke til at mærke. Paa Næse
borets Bevægelse støttede han dog Haab. Summa
Summarum: jeg kom iseng og vaagnede op højlig for
undret over de uventede Omgivelser: Sundby med
varme Sandposer og Ibsen med Naphtaflasker og Mavebelter. Fra 8 til 12 havde jeg ligget saaledes. Fader
tog ind til Monrad og Madvig for at faa Tilladelse til
at faa andre Opgaver i Stedet for dem, der gik fra
mig den Dag, og næste Dag var jeg til Examen, frisk
og rask. Ser du, det var en Historie. 1 de øvrige Fag
(uden Mathematiken) har jeg gjort en fortræffelig Exa
men, bare ug og mg; især er det tilfredsstillende for
mit Valg af Philologi til Studium, thi i Græsk fik jeg
ug og i Latin og Historie 2 mg. I Morgen skal jeg i
Skoven med mine Kammerater og slaa vor Gris i Styk
ker. 60 Daler rummer den. Vi skal have en »svensk
Bror« med os. Han skal ikke faa os 12 danske under
Bordet. Til Dyrehaven og Klampenborg gaar Toget.«
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Om Skovturen beretter han i et senere Brev følgende:

»Vi toge ud Ki. 2 om Middagen til Sorgenfri, hvor
vi spiste en ordentlig Dinér med en halv Flaske Rødvin
pr. Mand. Efter et Par Timers Ophold der toge vi midt
ind i Dyrehaven og svømmede i Champagne; derfra
forlystede Bakken os, og Klampenborg og Charlottenlund gjorde Ende paa Festen. I »Over Stalden« havde
vi en vældig Bolle Punch. Kl. 2 om Natten gjorde Vog
nene paa Hjemturen Holdt ved Lampevejen, og nu led
sagede Sværmen mig under Sang og Hurra ned ad
Vejen; da vi var komne til Brusch, bleve de lidt for
højrøstede, og jeg stak derfor lumskelig af for ikke at
faa Karavanen ind i vor Borg. Men nu gav de sig først
rigtig til at raabe Hurra, og endnu, medens jeg gik
over Gaarden hjemme, kunde jeg høre deres vilde Hyl.
Ingen var fuld, mærkværdig nok. Saaledes gik det til.«
Til »Grisen«s Slagtning digter han en munter Kan
tate, som paa en spøgefuld Maade parodierer de da
brugelige Begravelseskantater, og som viser, hvor langt
han dengang var fra de Tanker og den Forestillings
kreds, som senere skulde fylde hans Liv; og til en elsket
Gymnastiklærers Jubilæum skrev han nedenstaaende
Vise, som vidner om den medfødte humoristiske Sans,
som fulgte ham hele Livet, og som kunde glimte frem
selv i de seneste Aar:
»J. C. H. S c h e e r.
Da det nu alt er femogtyve Aar,
siden at du blev »Lædre«,
komme vi nu atter ned i Skolens Gaard
for ogsaa dig at hædre.
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Hurra for den store General von Scheer,
Dannebrogs- og Hæders- Enke-Mand med mer.
Gid at i mange
Aar han maa prange
End som en Pryd for Skolen.
Herude er det Rygte længe gaaet
— og det er vel ingen Fabel —
at af Frederik d.VI du har faaet
dig en dejlig Æressabel.
Ja — hvis fremdeles Rygter man skal tro,
saa skal Kongen have sagt: »Min Søn værs’go«
Derpaa han hæfted’
Skeden og Skæftet
om Generalens Mave.

For nu at gøre Dragten komplet
ville vi dig forære
En rigtig dejlig Æresdoublet
af de »rel’menterte« Geværer.
Dernæst du som Tilgift faar en Fiskestang,
Der ved Mekanik kan gøres — uh — saa lang,
at du fra Lange
bro af kan fange
Fisk ude i Kjøkkenkurven ...
Saaledes fortsættes den i flere Vers, der alle vidne om
Forfatterens versificatoriske Evne og ungdommeligt
gode Humør.
Med Hensyn til Fremtidsstudiet vaklede han meget.
Den 9. Oktober 1859 skriver han til Broderen:

»Jeg har siden sidst tænkt meget over mit Fremtidsstudium og hælder nu meget til Medicin. Philologi
bliver jeg fra alle Sider kyset fra.«
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Brevene kaste ogsaa morsomme Strejflys over For
holdene under Frederik d.VII’s Regering. Mehemed
Alis Besøg beskrives saaledes:

»København har i denne Tid glædet sig ved Besøg
af Mehemed Ali. Jeg har ikke set ham. Det skal være
et skrækkeligt Asen baade paa Legeme og Sjæl. Kon
gen er en forsvindende Størrelse imod hans væmme
lige Fedme, og desuagtet er han kun 27 Aar. Han
maatte bæres fra Vognen ind i Theatret. Han lider nem
lig af Astma.«
»Man siger her i Byen, at Ministeriet ligger paa sit
yderste, da der jo er kaldet en Læge og en Præst (Fen
ger og Monrad). Hans Excellence Geheimekonferentsraad Fenger viste Fader den Naade at komme i
Søndags for at tage Afsked med ham som Collega. Nu
staar han jo højt hævet over ham. Fader behandlede
ham imidlertid som sædvanlig og modtog ham med de
Ord: »Naa, det var et ordentlig Spring!« Det kunde
han da ikke nægte. Han gav forresten Diplomaten,
yttrede, at han formodentlig aldrig vilde blive Doctor
mere, men komme til at bevæge sig i den højere Rege
rings Sfærer. Derpaa drev han af og op til Ibsen, som
han traf, men desuagtet leverede han et Visitkort,
hvorpaa der stod: »Fenger, Statsminister«.

Kongens Generaladjudant General Hegermann har
taget sin Afsked. Det sidste har vakt megen Sensation
i Byen, da det stod i nær Forbindelse med en Skan
dale, Berling har gjort i Sverrig. Da Kongen sidst var
derovre i Juli, udkom der paa Svensk et Skrift mod
Berling og Grevinden. Berling foer til Kong Carl og
fordrede den anonyme Forfatter, som han angav for at
være en højtstaaende svensk Officer, afstraffet. KonHarald Stein.

2
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gen overdængede vedkommende Officer med Grovhe
der over, at han turde blande sig i et fremmed venska
beligt Hofs indre Anliggender, men blev øjeblikkelig
overbevist om, at Paagældende ikke var Forfatteren.
Nu vendte Vreden sig mod Bogtrykkeren, og han for
langte ham afsat, men vor Konge nægtede det. Imid
lertid fik Hegermann en Anmodning fra Kong Carl om
at anvende al sin Indflydelse derpaa, og vort Ministe
rium lovede ham at falde eller staa med ham. I Statsraadet forleden, da Kongen var her, bragte Ministerne
Sagen paa Bane og fordrede Berling afsat, men fik
kun til Svar af Kongen Ordene »Hold Kæft!« — og et
bestemt Nej. Nu ansøgte Hegermann om Afsked, og
da det kom til Stykket, svigtede Ministeriet ham natur
ligvis. Man fortæller nu, at Berling skal indsættes i
Lewetzau’s Plads som Overhofmarskalk. Lundby har
fortalt Fader det hele.«
Ogsaa for Politik havde han som ung Interesse, le
vende nationalt interesseret som han var. Stemningen
mod Grevinde Danner og Berling var dengang ikke
blid. Angreb fandt Sted ogsaa i Dagspressen, og han
blandede sin Stemme med de andres, da Indignationen
dg Sorgen over Frederiksborg Slots Brand, som tilskreves Kongens og Grevindens Uforsigtighed, fyldte Na
tionen. Han lod da i »Fædrelandet« indrykke et ung
dommeligt Digt, hvoraf følgende Vers kan tjene som
Prøve:
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Christian den Fjerdes Svar
til H.—S.
paa hans Spørgsmaal i Berlingske Tidende
Fredag d. 23. December 1857.
»Fjerde Christian, Danmarks Drot.
Du som bygged Slot ved Slot,
du som over Mængdens Vrimlen
Taarne knejse bød mod Himlen,
sover du i Roskild godt?
Sover du i Roskild godt?
— Er det Alvor eller Spot? —
Mener du, jeg trygt kan blunde,
Naar jeg mærker ret, hvorlunde
Det staar til med Folk og Drot?

Drotten, som fik Land i Arv,
For at pleje Folkets Tarv,
Lader Slyngel-regimentet
lige op fra Dyndet hentet
suge ud al Landets Marv.
Folket, som fik Mod i Bryst
og har vovet før en Dyst,
Taaler, at mit stolte Minde
Plettes af en smudsig Kvinde,
Hæver ikke kækt sin Røst.

Folket, som fik kraftig Aand,
Taaler, at en Kvindehaand
Ætser Glansen af min Krone,
Pletter Fløjlet paa min Trone,
Hilder Drotten i sit Baand.
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Først naar I med Bast og Baand
Stækket faar den Frækkes Haand,
Rejs da op mit sjunkne Minde
Og skriv højt paa Murens Tinde
»Opbygt i Kong Christians Aand«!«
Digtet er et ejendommeligt Bevis paa Voldsomhe
den af de Angreb, der offentlig kom frem mod Grev
inde Danner og Frederik d. VII i disse Aar, uden at
der skredes ind mod Pressen eller Forfatterne.
Saaledes tegner hans Billede sig som ung Student:
munter og ubekymret, romantisk af Sind, stærkt natio
nalt præget, rystende Viser og Vers ud af Ærmet, med
Tidens aandsaristokratiske Følelse af Studenterstan
dens Fortrin frem for de andre Stænder, meget, meget
forskellig fra den imponerende Skikkelse, der senere i
Livet altid fremtraadte med Præstens Alvor og Biskop
pens Myndighed, hvis Taler og Prædikener lyste med
Marmorets klare og kølige Hvidhed, og hvis hele Skik
kelse var som omstraalet af Renhed og Fjernhed.
Allerede i de unge Aar kom der dog en dybere Tone
ind i hans Liv. Han opgiver alle Tanker om at studere
Jura, Filologi eller Medicin, og valgte Theologien.
Hvad der bevirkede dette, er ubekendt. Han er sikkert
bleven paavirket af sin lidt ældre Ven, Albert
J a n t z e n, den senere Præst i Gentofte, der studerede
Theologi og var glad ved det, af sin tidligere Lærer,
Rudolf Frimoidt, af Professor H.N.Clausen,
men mest af Provst Fog. Han skriver i Fortalen til
sin Prædikensamling »Minder fra Emauskirken« om
Provst Fog: »Det har været mig en Trang forrest i
Bogen at bringe Hilsen og Tak til den Mand, hvis rige
og dybe Forkyndelse fik afgjørende Indflydelse paa

21

Valget af min Livsstilling«. Om noget egentligt reli
giøst Gennembrud kan intet oplyses. Han besad en
udpræget aandelig Tilbageholdenhed, der skyede at ud
tale sig, — han skriver herom: »— ikke udkramme det
dybeste — noget for Lønkamret, noget for Tagene«,
men at der fandt en fuldstændig Forvandling Sted i
hans aandelige Liv i disse Aar er sikkert. Det theologiske Studium, om hvilket han skriver: — »en Gang
valgt, aldrig fortrudt« — fyldte ham aldeles. Den unge,
æstetiserende Student var forvandlet til den aandeligt
grebne unge Theolog. Han koncentrerer sig nu om sit
Studium med samme Styrke, hvormed han senere som
Præst og Biskop koncentrerede hele sin Kraft og Vilje
om Gerningen i Kirkens og Menighedens Tjeneste.
Ikke alene Studiet men selve den kristne Tro var for
ham en Viljessag. Da han mange Aar senere udgav
»Christelig Kalender«, skriver han om Øjemedet med
denne Bog: »Tankens og Følelsens Mænd (christelige
Tænkere, Mystikere, Psalmedigtere) kunne nu og da
fremdrages, men især skulde det være Viljens Mænd,
der skildredes, saa at det ret maatte fremlyse gjennem
alle Biografierne, at Christendommen frem for alt er
en Viljessag. Gjennem hver Biografi skulde det lige
som klinge: »Gak hen og gjør ligesaa«.« Og i en Hen
vendelse til Digteren Kaalund anmoder han ham om at
skrive om forskellige kirkehistoriske Skikkelser »for at
fremstille deres Energi og Begejstring«.
Samtidig med det theologiske Studium hørte han
Rasmus Nielsen, hvis Veltalenhed begejstrede
ham, selv om den nærmest var Fyrværkeri; ogsaa
Sibbern’s Forelæsninger fulgte han af Veneration
for Forfatteren af »Gabrielis Breve«, samt B r 6 c h n e r’s
over Filosofi.
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Han taler om, at han tidlig var sig sit Væsens Har
moni bevidst, men tillige om den kølige Reserverthed,
hans Væsen rummede. Der var noget rent og fjernt
over ham, som over den, der ser frem mod et for andre
usynligt Maal, og Johanne Louise Heiberg betegner i
sine Erindringer det Indtryk, han som ung Præst gjorde
paa hende, med Ordene: »Han ser saa sjælelig ren ud,
at jeg ikke kan lade være at tildele ham Farven »hvid«.
Under det theologiske Studium var det, som det
fremgaar af hans Breve, især Provst Fog og Biskop
Martensen, der fik Indflydelse paa hans Udvikling.
Professor H. N. Clausens Forelæsninger rodfæstede ham
i Protestantismen og den Evangelisk-Lutherske Kirkes
Lære og indgav ham en stærkt Animositet mod Ro
merkirkens Lære om Pavens Uiejlbarhed og hele Magtpolitik. Han udtaler, at naar man bebrejder Protestant
ismen, at den ikke kender Katolicismen, gælder det
samme om Katolicismen, der ikke kender Protestatismen. Hans egen Ungdoms fremragende Theologer,
Martensen, Munter og Fog, hørte han Søndag efter
Søndag. Blædel fandt han ikke »poetisk nok«, og
Grundtvig frastødte ham. Mange Aar efter, i 1883,
skriver han til daværende Biskop Fog i Aarhus:

»At De, kære Hr. Biskop, staar forrest blandt dem,
hvem jeg skylder aandelig Belæring, Vejledning og
Modning, har jeg sagt Dem saa tidt, men ved det nye
Aars Begyndelse føler jeg Trang til paany at sende
Dem hjærtelig Tak for Læreaarene ved Holmens Kirke,
for de mange Søndage, da jeg som ung Student hørte
Deres Prædikener, som bevirkede, at jeg stærkere og
stærkere droges mod Theologien. Tak for de mange
uforglemmelige Morgentimer i Deres Hjem, hvor De
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har lagt mig Ting paa Sinde, som stadig bære Frugt,
Tak for Pastoralseminariet De kan tro, at mine Tan
ker dvæle ofte ved »de Dage af fordum«. Det er mit op
rigtige Haab, at hvis Martensen nedlægger sin Bispe
stav, den da maa lægges over i Deres Hænder«.

Provst B.J. Fog var ikke alene en fremragende lærd
Theolog, men en Mand med de mest alsidige Kund
skaber og Interesser. Stiv Græker og Latiner citerede
han gerne Klassikerne, men han var ogsaa fortrolig
med senere Digtere af de forskelligste Nationaliteter.
Særlig Heine satte han Pris paa og kunde mange af
Digtene i »Buch der Lieder« udenad. En udpræget
Distraktion og stor Vidtløftighed i Tankeudviklingen
var en Følge af hans udprægede Studerekammerliv. —
Han tog sig varmt af den unge Student, og et Venskab
for Livet udsprang deraf.
I 1863 foretog Stein en Rejse til Rhinegnene, og
Luthers Wartburg gjorde et stærkt Indtryk paa ham.
Stemningen i Tyskland var da meget ophidset mod
Danmark, hvis Folk og Konge omtaltes med Foragt.
Han skriver fra Rejsen: »Alle disse Wiihlere haabe og
længes kun efter den store Dag, naar deres heldemiithige Schaaren skulle knuse Danmark og derefter gøre
Front mod »dieser Hr. Louis«, som de kalder Napoleon.«
Frederik d.VII’s Død og Krigen i 1864 udbredte na
turligvis ogsaa sin knugende Skygge over ham. Lige
saa begejstret Stemningen havde været før Treaarskrigen, lige saa uhyggelig var den nu, da i den mørke
Novemberaften 1863 med skyllende Regn Rygtet om
Kongens Død naaede København, men han skriver:
»Jeg forblev rolig«. Endnu kaldte hans patriotiske Fø-
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lelser ham dog frem til et Digt i »Fædrelandet« for 20.
Febr. 1864, betitlet »I Farens Stund«, hvor han advarer
Nationen mod de tomme Løfter fra Sverrig og Norge:
»Stol først paa Gud og saa paa egne Kræfter,
Brug saa din Kraft, saa hjælper Gud dig nok.
Slaa til som Mand og lyt ej bange efter
De Raad, som komme fra din Venneflok.

Men du, Fostbroderland — I Nordens Løver,
Hvi komme døsigt I med gode Raad.
Det er ej Raad men Sværd, som vi behøver,
Vi trænger ej til Løfter, men til Daad.«

Den nationalliberale Begejstring for Nordens Enhed
var aabenbart bleven ikke saa lidt afkølet hos ham i
Aarenes Løb, men det udprægede Viljesmenneske, han
var, røber sig ogsaa i disse ikke særlig fremragende
Vers.
I 1865 skete der en stor Forandring i hans person
lige Forhold, idet han forlovede sig med den smukke
og feterede Anna Suenson, Datter af Admiral Edv.
Suenson. Den tilkommende Svigerfader havde maaske
ikke netop ventet en theologisk Student som Svigersøn,
men han vandrede med ham »Volden rundt og Havnen
rundt« og han havde fra da af en kærlig Fader i ham.
Nu kom der ny Fart i Læsningen, og i 1866 paa
Sadova-Dagen blev han theologisk Kandidat med 1ste
Karakter, som den bedste af alle Kandidaterne (»1ste
Stol 1ste Dag«), som det den Gang hed.
Som ung theologisk Kandidat var han i nogen Tid
Lærer, dels i Borgerdydskolen paa Christianshavn,
dels i Frk. Camilla Jacobsens Skole, og var glad der-
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ved. Hans Agt var at studere videre for at opnaa en
Universitetsstilling, men han opdagede, at han ikke
var anlagt til Videnskabsmand. Han havde vel den hur
tige Intuition, det lykkelige Greb, men han var langt
mere praktisk end theoretisk anlagt. »Gud skred ind,
ligesom senere i mit Liv, med bestemte Vink«, skriver
han og besluttede at blive Præst.
Han gennemgik nu Pastoralseminariet, og Holmens
Provst, Dr. Munter, bad ham overtage Stillingen som
2. Katheket ved Holmens Kirke. Stillingen lønnedes
med 100 Rbd. om Aaret. Det ansaas den Gang for en
Lykke at faa dette Embede, og blev det ogsaa for ham
i aandelig Henseende. Han gemte hele sit Liv den lille
Billet, Dr. Munter tilskrev ham med Anmodning om
en Samtale. Den blev Begyndelsen til hele hans gejst
lige Virksomhed. Munter havde konfirmeret ham. Kir
kens 2den Præst var Dr. Fog, og disse Mænds Vejled
ning vilde han gerne ind under. Her kom han ogsaa
første Gang i Berøring med Biskop Martensen, der
ordinerede ham, og d. 7. April 1867 betraadte han før
ste Gang Prædikestolen, og for første Gang lød hans
Røst med den enestaaende Veltalenhed, hvormed han
hele sit Liv igennem fyldte Kirkerne til Trængsel. Hans
Tiltrædelsesprædiken er fuldkommen karakteristisk
baade for Arten af hans Veltalenhed og for hans Syn
paa Kristendommen og Præstegerningen. Den er der
næst fuldstændig særpræget og viser alle de samme
Egenskaber, som senere yderligere udvikledes hos
ham som Prædikant: Klarhed i Dispositionen, Form
fuldendthed og den fuldstændigste Beherskelse af alle
Sprogets Hjælpemidler, ja endog de samme Udtryk og
Vendinger, som senere komme igen i alle de kom
mende Aar.
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Han begynder Talen, der lyser af Ungdom og Be
tagethed, med følgende personlige Henvendelse:

»Vi læse i Profeten Jeremias Bog, at da Gud Herren
befoel Profeten at gøre sig rede og at prædike i den
store Stad, da sagde Jeremias: Ak Herre, jeg ved ej
at tale, thi jeg er endnu ung. Men Herren svarede ham
og sagde: »Sig ikke, at du er ung, thi du skal gaa til
alt det, som jeg sender dig til, og alt det, som jeg be
faler dig, skal du tale. Og jeg vil være med dig og
redde dig.«
Ogsaa mig, min Herre og min Gud, har du kaldt i
Ungdommens Dage, og langt snarere end Profeten maa
dog vel jeg udraabe: Ak Herre, Herre, jeg ved ej tale,
thi jeg er endnu ung.
Men vil du modtage min ringe Tjeneste, saa vil jeg
begynde min Gjerning herinde med en Bøn til dig min
Herre og Mester, at du vil antage dig din ringe Tjener
og sende din Engel med mig paa Vejen, at min Rejse
maa lykkes. Ja, vil du lade din Helligaand komme over
mig og din Kraft overskygge min Svaghed, da tør ogsaa jeg binde op om mig og gøre mig rede til at gaa
til den store Stad, at gøre alt, hvad du befaler mig, og
tale de Ord, som du siger til mig.
Og saa stiller jeg mig da idag med Ydmyghed frem
for den Menighed, til hvis Betjening din Naade har
kaldet mig, og jeg beder Eder, forsamlede Christne, at
ingen vil agte mig ringe for min Ungdoms Skyld, men
at I ville bede Gud om Naade til min Gjerning, og at
I ville bringe mig den Velkomst i Eders Hjærter: Vel
signet være ogsaa du, fordi du kommer til os i Jesu
Navn.«-----Han var glad ved at være Præst, men følte det dog
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som et Savn, at han aldrig havde haft en egentlig Kan
didattid, og at han ikke var af gammel Præstesiægt som
Paulli og Balslev, hvor den gejstlige Tradition var ud
præget og stærk. I hans Slægt, som kan føres tilbage
til Aar 1600, Mand efter Mand, var han den første
Præst. Han saa dog tillige Faren ved de gamle Præsteslægter, hvor Børnene høre saa meget om Religion, at
Følgen tit bliver mislykkede Præstebørn, som den Præ
stesøn, han nævner, der — efter en overstaaet, velfor
tjent Dragt Prygl ■— straks gav sig til at synge: »For
svundet er nu al vor Nød«. Han mente, at de Præster,
der ikke var af Præsteslægt, maaske fik et friskere Syn.
Ved Holmens Kirke havde han en Række lykkelige
Aar fra 1867—74 sammen med Fog, Prior, Warburg
og Gade. Samtidig beholdt han sine Informationer, og
i 1868 havde han Bryllup i Gentofte Kirke. Han traadte
i et stadigt nærmere Forhold til Dr. Fog, hvis Sekretær
han var i 7 Aar, og begge de to Mænd satte gensidig
hinanden lige højt. Da Fog mange Aar efter tog sin
Afsked som Sjællands Biskop, ønskede han Stein til
sin Efterfølger.

Helt havde Præsten dog ikke fortrængt Digteren.
Fra disse Aar skriver sig flere smukke Digte, som føl
gende til Digteren Krossing, der havde været hans Læ
rer i Borgerdydskolen:
B o r ge r d y d s ko 1 e n paa Christianshavn.
NICOLAJ KROSSING
1828 — den 15. Oktober — 1870.

Du vandred som en Sædemand
Paa dine stille Veje
Og saaede i dit Agerland
Alt godt, du fik i Eje.
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Ej blot den rene Kundskabs Frø
Du spredte ud saa gjerne,
Men kærligt du forstod at strø
Af Hjærteagrens Kærne.

Og Sæden nedlagt i vort Bryst
Faar du som Ax tilbage,
Opvoxet til en fager Høst
For dine gamle Dage.
Ej blot den Slægt, som om dig staar,
Dig Tak og Hilsen bringer,
Nej over Fyrretyve Aar
I vore Stemmer klinger.
Drag bort med Gud! Dit Minde her
Skal elskes og skal fredes,
Og Gjærningen, du havde kær,
Skal i dit Fodspor ledes.
Din Ungdoms og din Manddoms Lyst
Var S k o 1 e n’s travle Virken.
Gud skænke dig i Livets Høst
Sin stille Fred i Kirken.
Da hans ældste Broders, Billedhuggerens, unge Hu
stru Laura Stein døde, kun 24 Aar gammel, skrev han
følgende Digt over hende:

»Med Roser paa Kinden, med flammende Mod
I Ungdommens fagreste Blomster du stod.
Med Sang paa din Læbe, med Tro i dit Hjærte,
Taknemlig i Glæde, taalmodig i Smerte.
Kun kort var dit Liv, men saa lysende rigt,
Det ligned’ et dejligt, opløftende Digt.
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Som Rosen du blomstred’ — og blegned’ i Døden,
Da Natten flygted’ for Morgenrøden.

Din Vugge fik Gænge i fremmede Land. —
Som Barn du leged’ paa danske Strand.
Som Brud stod du smykket ved Tiberens Vove,
Som Moder skal du i Danmark sove.
Ja, sove i Graven i stille Ro.
— Paa Jorden fæstes ej blivende Bo —
Din Sjæl er hos Gud i de himmelske Egne,
Hvor Roser voxe, der aldrig blegne.

Vi dæmpe da Klagen og standse vor Graad!
— Hvo mægter at udgranske Visdommens Raad —
I Troen og Haabet blev Trøsten os givet.
Hun fødtes til Døden, men døde til Livet.«
Det laa nær for Datidens Akademikere, især Theologerne, at give deres Stemninger Udtryk baade paa Vers
og i Prosa. Den senere Stiftsprovst Jacob Paulli er et
typisk Eksempel herpaa. Det var en hel anden Form
for akademisk Dannelse og Kultur, der herskede den
Gang. Æstetiken spillede den Gang samme Rolle for
Ungdommen som Sporten nu, og enhver aandelig in
teresseret ung Akademiker syslede dermed. De beher
skede Sproget og formede det med Lethed, selv uden
at eje egentlige digteriske Evner. —
Selv om Arbejdet ved Holmens Kirke tilfredsstillede
ham, og det nære Samarbejde med Provst Fog og Bi
skop Martensen, som altid viste ham Velvilje, var i høj
Grad udviklende for ham, følte han dog Trang til en
større Virksomhed. Fra Grev Danneskjold fremkom
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der Tilbud til ham om V. Egede Sognekald, og han
havde i den Anledning Audiens hos Minister Hall,
der overfor den unge Præst optraadte med »anstrængt
Værdighed«, der fremkaldte et lille Smil hos Suppli
kanten. Havde han modtaget dette Landsbykald, var
hans Livsgerning bleven en hel anden, men medens
Forhandlingerne med Danneskjold stod paa, dukkede
pludselig Spørgsmaalet om Præstegerningen ved Dia
konissestiftelsen op, tilbudt ham af Dronning Louise.
Det var efter hans Tro et Vink til ham fra Gud, at han
var kaldet til en anden Gerning end Landsbypræstens.
II.

Allerede før han blev Præst ved Diakonissestiftelsen
og Formand for dens Bestyrelse, hvilken Stilling han
beklædte fra 1872—80, havde han interesseret sig for
Diakonissesagen og udgivet en lille Bog herom: »Nogle
Blade af den kristne Kvindes Historie«, der udkom
1872. Denne Interesse hang sammen med det centrale
i hans egen religiøse Opfattelse, nemlig hans levende
Følelse af, at Troen skulde sætte Frugt i Gerning og
ikke blot i Ord; den samme Følelse, som besjælede
hans senere Arbejde i »Indre Mission«, ja i Virkelig
heden hele hans Gerning, baade som Præst og som
Biskop. Han udtrykte det selv saaledes: »at man skulde
pleje de syge, mætte de hungrige«, og at det ikke var
nok at sige til dem: »Gak bort i Fred«. Det var det
ny, han bragte med sig, den af Kirken iværksatte syste
matisk ordnede, humane Forsorg for de syge, de svage,
de fattige, de faldne, den, der senere satte saa rige
Frugter under hans og andres Ledelse i Diakonissestif
telsen, indre Mission, Bethesda, Magdalenestiftelserne
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øg hele den organiserede Menighedspleje. Længe før
der var Tale om social Forsorg gennem Lovgivnings
magten og Statens Organer, indsaa han Nødvendighe
den deraf og tog Gerningen op, i klar Forstaaelse af
Kristendommens sociale og humane Opgaver, og førte
den ud i Livet. Han skriver herom: »I hver enkelt
Sogn er der særlige Opgaver at løse, som Menigheden
ikke tør skyde fra sig, men maa søge at løse, for at
Kirkens Fjender ikke skulle sige: »at nu er Kristen
dommen død, kun det dovne Salt, kun »Ord«, »Ord«
om Søndagen, men ingen Kærlighedens Kraft i Ugens
Løb.« Om dette Menighedens Arbejde for Kærlighe
dens Gjærninger siger han, at det skal udøves ikke
som »gode Gjærninger«, der kræve Løn, men som Kær
lighedens Frugter paa Troens Træ, dér have de deres
største Betydning, først overfor de vantro, som faa at
se, at kristen Kærlighed har skabende Kraft, dernæst
overfor de Fattige, som vanskeligt vindes for Guds
Rige, naar ikke Ordet stadfæstes ved Kærlighedens
Tegn, og fremdeles overfor Pavekirken, som ikke skal
beholde Ret i sin Paastand om, at »Retfærdiggjørelse
ved Troen«, som vi prædike, gjør os ufrugtbare paa
Kærlighedens Gjærninger.« Troen var for ham ikke blot
en bekendende Tro, men især en handlende Tro. Gang
paa Gang vender han tilbage hertil, og han skriver,
at hvis den foregaaende Præstegeneration havde stu
deret lidt mindre og arbejdet lidt mere, saa kunde han
og hans samtidige faa Tid til at studere lidt mere og
arbejde lidt mindre.
Anledningen til, at han kaldtes til Præst ved Dia
konissestiftelsen, var et Brev fra Stiftelsens Forstan
derinde, Frk. Conring til Dronning Louise vedrørende
den før nævnte lille Bog »Blade af den kristne Kvindes
Historie«.
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Hun skriver heri: »Den lille Bog om vor Sag, som i
disse Dage kommer eller er kommet i Deres Majestæts
Hænder, er vel skikket til at give et Indblik i dens For
fatters Tanke og Opfattelse og lade ane hans indre
Værd; men den giver dog intet Overblik over hele Man
dens elskværdige Personlighed, da denne træder aldeles
i Baggrunden, som ret og godt er, under Behandlingen
af disse alvorlige Emner, men netop for den Alvors
Skyld, med hvilken han behandler Sagen, tror og haa
ber jeg, at han vil vinde Deres Majestæts Bifald, og
saa meget inderligere er dette mit Ønske og Haab, som
han er den Mand, vi ville bede Deres Majestæt at betro
Sjælesørger- og Formandsposten ved vor Stiftelse.
Hvad mig selv angaar, glæder jeg mig lige saa meget
til hans Fremstilling for Deres Majestæt, som jeg ved
de to andre Præsters følte mig beklemt og ubehagelig
berørt, da ogsaa hans ydre Menneske er ædelt og vær
digt Jeg takker Vorherre af dybeste Hjertensgrund for
ham.« —
Diakonissesagen i Danmark stod paa den Tid i
Stampe. Den føltes ikke som en dansk Menighedssag,
men som et i dansk Jord omplantet tysk Træ, der
havde vanskeligt ved at acclimatisere sig.
Den ny Formands Tiltrædelse fik afgørende Betyd
ning for Diakonissesagen her i Landet. Hans store Ar
bejdskraft, administrative Evner og klare Syn paa, hvor
ledes Sagerne praktisk skulde gribes an, hjalp ham
Gang paa Gang til at overvinde Modstand eller Træg
hed eller Pengemangel eller andre tilsyneladende uover
vindelige Hindringer.
Hans Arbejde for Stiftelsen betød i første Linje Fast
hed og Kraft i det praktiske Arbejde.
Han fik det store Byggearbejde, hvorved Diakonisse-
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stiftelsens ydre Ramme blev til, gennemført. Den 1ste
Oktober 1872 tiltraadte hån Formandspladsen, og in
den Aarets Udgang var Byggesagen i Gang. 1874
fuldendtes Søsterfløjen, 1875 Hospit'alsfløjen, og 1876
blev Kirken indviet. Indadtil og udadtil viste hans or
ganisatoriske Evner sig paa det mest glimrende. Han
rejste rundt i Landet og slog til Lyd for Sagen gennem
Foredrag og Prædikener. Han dannede Lokalkomitéer
og samlede de fornødne Pengemidler. En enkelt Mand,
Etatsraad Stoltenberg, skænkede 60.000 Rbd. til
Kirkens Fuldendelse. Søsterantallet voksede i de 8 Aar,
han var Formand, fra 20 til 70. Gerningen blev taget
op ogsaa udenfor Moderstiftelsen, saaledes at særlig
Menighedsplejen i København blev taget op af Søstrene.
Ialt blev Diakonissearbejdet taget op paa 22 nye Ste
der i disse Aar. »Min Evne er at slaa til i rette Øjeblik
ved at gøre det raske Skridt fremad«, siger han selv.
Forinden han tog Arbejdet op paa Diakonissestiftel
sen, rejste han sammen med Forstanderinden, Frk. Conring, med Understøttelse af Dronning Louise til Udlan
det for at bese tilsvarende Stiftelser der. Rejsen førte
ham til Stockholm, Kaiserwerth og Holland og fik stor
Betydning senere, bl. a. for Magdalenesagen.
Men ikke blot administrativ Begavelse tilførte han
Diakonissestiftelsen i disse Aar. Langt betydeligere var
de aandelige Værdier, han som Præst og Prædikant til
førte Stiftelsen.
Først og fremmest som Prædikant. Han var i ual
mindelig Grad en veltalende Mand. Hans Veltalenheds
Art var i udpræget Grad plastisk, monumental, form
fuldendt. Sikkert udsprang den fra nedarvede kunst
neriske Evner, der prægede ikke alene Faderen, Anato
men S. A. V. S t e i n, men ogsaa gik i Arv til den ældste
Harald Stein.
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Broder, Billedhuggeren. Provst Fog karakteriserede
hans Prædikener som »meislede i Marmor«. Hans ud
givne Prædikensamlinger bekræfter dette i høj Grad.
De er plastiske baade i Form og Indhold. En medfødt
kunstnerisk Evne fik hos ham Form som Veltalenhed.
Hans Talers Disposition var altid let overskuelig og
klar. Som Regel delte han Talen i tre Afsnit. Hans
Sprog var i høj Grad kultiveret — en Paavirkning fra
Martensen er antagelig. Hans Organ var meget smukt og
vellydende, og hele hans Skikkelse var fin, aandfuld og
alvorlig. Paa Prædikestolen stod han altid ganske ro
lig, uden Gestus af nogen Art, næsten uden en Bevæ
gelse, idet han med Hænderne holdt i Præstekjolens
Vinger. Hans Tale var uden Forcering eller Modulering
af Stemmen, men hørtes dog overalt i Kirken. Han var
som en tonende Røst, fjern og dog nær, og saaledes
førtes Tilhørerne, der straks var klar over Talens Dis
position, fra Afsnit til Afsnit og hørte Evangeliet for
tolket i et Sprog, der i sin klassiske Renhed og Klarhed
og skønne Velklang vistnok indtil nu er uovertruffen. I
saa høj Grad beherskede han Sproget, at der aldrig var
nogensomhelst Uklarhed, Nølen, Gentagelse eller For
talelse tilstede i hans Foredrag. I Timevis kunde han
fængsle Tilhørerne, uden at Interessen nogensinde slap
pedes. Om det Indtryk, han gjorde paa Tilhørerne, vid
ner Pastor Olfert Ricard, naar han skriver:
»Harald Stein var en ædel Personlighed og en Mand
med vidunderlig Veltalenhed. Da skulde man komme
tidligt i Mathæuskirken, thi Folk valfartede helt ude
fra Østerbro med deres smaa Feltstole. Et Kvarter over
9 kunde man lige knibe sig indenfor de grønne Filtdøre, og naar Snoren blev taget fra i Koret og Kirke-
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stolene aabnedes, behøvede man blot at løfte Fødderne
fra Gulvet, saa blev man ført eller baaret midt ned i
Kirken, og naar Stein saa kom paa Prædikestolen og
begyndte at tale — han drejede sig lidt til højre og
holdt Hænderne i Præstekjolens Vinger — saa var det,
som saa vi ind i Slotte af Marmor. Hans Prædiken var
ligesom Herrens Kjortel, usyet, af et Stykke, vævet fra
øverst helt igennem. Den var som det fineste Knip
lingsværk, med tydeligt Mønster, gennemsigtig, klar.«

Pastor Steen beskriver sit Indtryk af ham saaledes:
»Han var i udvortes Henseende og i hele sin Optræ
den ligesom Frimodt en af de skjønneste og mest ære
frygtindgydende Præsteskikkelser, jeg har mødt, og
han var i Besiddelse af en enestaaende Veltalenhed.
Der var imidlertid over hele hans Personlighed noget
koldt, tilbagetrukkent, fint og fornemt i god Betydning,
som gjorde, at man saa op til ham med Ærbødighed,
men aldrig kom ham personlig helt nær, men saaledes
var han mod alle, maaske med Undtagelse af hans Ung
domsven Paulli, der forøvrigt var af samme Type. Jeg
lærte meget af ham, navnlig havde han en fortrinlig
Evne til at kurere en for den naive Selvovervurdering,
som altid er en Fristelse for unge Præster.« —

Pastor Ohlmann omtaler ham i følgende Ord:
»Blandt de Navne, som vil træde i Forgrunden, naar
vi tænker paa de førende Skikkelser i det danske Kirke
liv for en Menneskealder siden, navnlig som det udvik
lede sig i vor Hovedstad, vil ubetinget Navnet Harald
Stein være. Hvad jeg her fører frem, kan nærmest kun
blive spredte Træk fra hans Gerning ved Mathæus-
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kirken, saaledes som jeg mindes ham fra de Aar, det
blev min Lykke at være hans unge Medarbejder, og
hvor jeg lærte at elske og højagte ham som faa andre.
De, som mindes Harald Stein fra den Gang, han stod
i sin Manddoms fulde Kraft, vil uden Tvivl samstemme
i, at hans betydeligste Naadegave, den, hvormed han
maaske naaede videst ud, var hans Gave som Prædi
kant. Søndag efter Søndag fyldtes den stor eKirke,
naar han prædikede. Der var Fest og Højtid over hans
Gudstjeneste; hele hans Skikkelse, saa ædel og fin,
saa ægte og alvorlig, bidrog dertil. Og hans Prædiken,
der altid var omhyggelig forberedt, betog ikke blot
ved sin Formskønhed, men ogsaa ved sin Klarhed, sine
dybe Tanker og sit rige Indhold. Dette alvorlige, dybe
og praktiske Indhold, der blev fremstillet i gennemsig
tig Klarhed ved de fortræffelige Dispositioner, var
svøbt i en sjælden skøn Form, man kunde ikke høre
Stein uden at faa et stærkt Skønhedsindtryk.« —

Ved Siden af denne blændende Form bares hans
Prædikener imidlertid af dyb Alvor, ægte evangelisk
lutherske og bibeltro, som de var. Uafladelig kunde
han flette Bibelord paa Bibelord ind i sin Tale, uden
at det trykkede den, men sommetider kunde det synes,
som om Formen dominerede for meget paa Inderlig
hedens Bekostning. Han var selv klar over, at der i
hans Karakter laa en vis medfødt Kølighed og Stivhed,
og han skriver senere derom i et Brev af 25. Novbr.
1888: »Naar jeg mere og mere trækker mig tilbage, da
er det kun Faders Natur, som jeg har arvet. Han var
en Eneboer i den medicinske, og jeg bliver det i den
theologiske Verden. Heller ikke ligger det for mig at
bøje mig for det, som jeg finder uværdigt, saa bøjer
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jeg mig hellere for Konsekvenserne af min stive Ryg.«
— Det var maaske denne stive Ryg, som senere med
førte Bruddet med Diakonissestiftelsens Forstander
inde, Frk. Conring, og — indenfor »Indre Mission« —
Bruddet med Vilh. Beck, men det var tillige disse Egen
skaber, der gjorde ham til den, han var, den enestaaende veltalende Prædikant, den overlegne Administra
tor, den myndige Biskop og — den ensomme Mand.
Samarbejdet med Frk. Conring var i alle de første
Aar udmærket. »Kun med Bevægelse«, skriver han
mange Aar efter, »nedskriver jeg dette Navn, der min
der om det trofaste Samarbejde i de unge Aar«.
Diakonissesagen slog an. Den fik Rod i Menigheden,
og Emauskirken fyldtes Søndag efter Søndag til Træng
sel. Forskellen mellem ham og Forstanderinden var
imidlertid for stor. Han karakteriserer Frk. Conring i
et lille Skrift: »En Fremstilling af de Forhold, der be
virkede min Bortgang fra Diakonissestiftelsen«, som
altfor paavirkelig. Hun kunde være elskværdig, eller
det modsatte, eftersom hun var under den ene eller
den anden Søsters Paavirkning, og hun var altid meget
let at paavirke. Hun forekom derfor ofte vaklende og
usikker eller kold og afvisende, — »Den lille, grimme
Dame med de kloge Øjne, der stod og gned sig i Hæn
derne, forekom kold og afvisende«; men den dybeste
Grund til Uoverensstemmelserne var vel, at de begge
var udprægede Viljesmennesker, der begge forlangte at
sætte deres Vilje igennem, fordi de ansaa den for den
rette, og deres Anskuelser divergerede paa et langt
dybere Punkt end den i og for sig ringe Sag, der med
førte det endelige Brud — Spørgsmaalet: om Diakonis
serne maatte yde Hjælp til mandlige Patienter paa
Hospitalerne, — hvad Frk. Conring modsatte sig, men

38

Stein med Støtte af Biskop Martensen fordrede, —
nemlig i Frk. Conrings Overbevisning om, at Dia
konissegerningens Hovedside var den religiøse Side,
den maatte ikke gøres »human«, og den skulde bindes
til visse ubrydelige Regler, gældende for alle, medens
Stein hævdede, at Diakonissen kun var en Tjenerinde
i Menigheden, der maatte staa med kristelig Frihed og
handle efter sin egen Samvittighed. Han afskyede alt,
hvad der smagte af Katholicisme med Klosterløfter,
Klostertvang og deraf let flydende, efter hans Mening,
usund Extase. Da Buen spændtes for stramt, tog baade
Stiftelsens Præst og Overlæge Holstein deres Afsked.
»Det var den tungeste Dag i mit Liv«, skriver Stein,
»da jeg forlod Diakonissestiftelsen«; men han tilføjer:
»Jeg er for alsidig anlagt i kirkelig Henseende til, at
jeg kan lade mig indbalsamere blandt Kvinder, smaavrøvle om Detailler, skrive Rundskrivelser, udgive
»Diakonisseblade«. Jeg vilde føle mig som en Fugl,
der hoppede i en Kakkelovnskrog med stækkede Vin
ger. Jeg har ikke Tillid til denne religiøse Udrugning.«
— Han, der ejede den hurtige og klare Tanke, kunde
kun vanskeligt finde sig i lange Samtaler med Søstrene
eller andre, hvis Udviklinger, naar de var ubehjælp
somme og uklare, trættede ham. Som en af hans Ven
ner sagde om ham: »Han selv var færdig med Sagen —
dermed Basta —«. Hvor nær det gik ham at forlade
Stiftelsen, vil fremgaa af den fornævnte »Fremstilling«
af de Grunde, der foranledigede hans Bortgang, hvori
han skriver: »Lige saa vist som jeg for 8 Aar siden
gik ind over Husets Tærskel med Tro. paa Sagen og
med Vilje til at ofre den mine Evner og mine Kræfter,
og lige saa vist som jeg for 6 Aar siden tog min Af
sked fra Holmens Kirke og kastede Broen af bag mig
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for udelukkende at virke for Diakonissesagen, som jeg
bestandig fik mere kær, lige saa vist er det ogsaa, at
jeg var villig til at blive i Stillingen som Diakonisse
stiftelsens Præst indtil min Død. Jeg fandt mig lykke
lig i Søstrenes og de Syges Kreds, Menighedslivet, som
udfoldede sig i og omkring Emauskirken, beredte mig
usigelig Glæde, og jeg var tilfreds med mit Udkomme,
som rigeligt slog til for mig og min lille Familie.«
Ogsaa fra Frk. Conrings Side foreligger der Udtalel
ser om hendes høje Værdsættelse af ham, som hun al
tid bevarede. I et Brev til Dronning Louise skriver hun:

»løvrigt ved Deres Majestæt, at om der er nogen,
som har været glad og usigelig taknemlig for vor Præst
og Formand, saa er det mig, jeg har altid æret ham i
alle Forhold.«
Bruddet medførte Dønninger, der naaede op til Dron
ningen, der var Stiftelsens Protektrice. Der fandt en
Samtale Sted mellem Dronningen og ham, og en enkelt
Sætning under denne viser hans Karakterstyrke og
Fasthed. Dronningen hørte rolig paa hans Forklaring
af Grundene til Bruddet med Frk. Conring, men billi
gede dem aabenbart ikke, thi hun sluttede Samtalen
med at sige: »Ja, jeg skal forsøge at glemme«.
Stein vendte sig da mod hende og sagde med sin
alvorlige Stemme: »Deres Majestæt skal ikke forsøge
at glemme, men at huske, hvad der her er sket.«
Dronningen tav, men der opstod ingen Uvilje hos
hende af den Grund. —
Som Rekreation under det anstrengende Arbejde,
der hvilede paa ham, rejste han i disse Aar gentagne
Gange i Udlandet sammen med sin Hustru. Begge el
skede de Naturen og at se fremmede Egne, og Rejserne
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gik mest til Schweitz og Italien, og ligesom han i sin
Ungdom havde læst Ciceros Taler i Rom, morede det
ham nu at læse de klassiske Digterværker paa de Ste
der, de var foregaaet. Han skriver fra Brunnen d. 25.
Juli 1876:

»Forleden Aften tog vi med Baad over til Rütli, Ste
det, hvor Walter Fürst, Melchthal og Stauffacher slut
tede sig sammen mod Gesler. Paa en yndig Skraaning
laa vi saa og læste Schillers »Welheim Teil« højt. In
tetsteds er Sceneapparatet bedre end her, hvor man
blot behøver at vende Hovedet for at se alle de Steder,
som nævnes.«
I de samme Aar, han virkede ved Diakonissestiftel
sen, stod han ogsaa som den drivende Kraft i Arbejdet
for »Indre Mission«. Han havde ved at studere Dia
konissesagen faaet Øjet opladt for Missionens Betyd
ning. Han havde læst om Udlandets rige Virksomhed
paa dette Felt, og knyttet personlig Forbindelse med
to af Udlandets fremragende Førere i Missionsarbejdet,
Wiehern og Heldring. Han stillede sig da det Spørgsmaal, hvorfor København var saa langt tilbage. Han
samtalede herom med Martensen og Fog, Biædel og
Frimodt. Martensen var enig med ham i Theorien, men
ængstelig for Udførelsen i Praksis, Fog manglede det
rette Greb paa Opgavens Løsning. Biædel, fra hvem
Bevægelsen oprindelig var udgaäet, var for gammel,
men i Rudolf Frimodt fandt han Manden, han søgte.
Rudolf Frimodt havde været hans Lærer i Borgerdyd
skolen og var senere bleven hans Ven. De supplerede
hinanden udmærket i det fælles Arbejde for »Indre
Mission«.
Hele den Virksomhed, der kaldtes »Kirkelig Forening
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for indre Mission« i København, som var taget op af
Biædel og Frimodt sammen med en Del fordrevne sles
vigske Præster, var paa den Tid ifærd med at sygne
hen, medens Socialismen bredte sig. De ældre Præsters
ikke helt velvillige Syn paa Missionen vil fremgaa af
et Brev, Stein skrev til Biskop Fog d. 9. Marts 1883:

»Kære, Højærværdige Hr. Biskop.
Naar Biskoppen i Deres sidste saa kærkomne Brev
udtaler Deres Samstemning med, at den yngre Slægt
stræber efter at paavirke den fattigere og ringere Be
folkning og samtidig udtaler en Beklagelse over, at vor
Prædiken savner den dybere Begrundelse — da beder
jeg Dem være forvisset om, at jeg længe, længe, har
sagt mig dette selv, og mange af os yngre føle ganske
det samme som jeg. Men jeg tør sige, at det er netop
den Opgave, jeg har sat mig, at forene de to oven
nævnte Virksomheder: praktisk Virksomhed og forsvar
ligt Studium, og jeg haaber, at den kjøbenhavnske In
dre Mission i saa Henseende i altid voxende Orad skal
indeholde et gavnligt Korrektiv til Landmissionen. Men
naar saa mange i den ældre Præstesiægt ryste misbil
ligende paa Hovedet ad hele »indre Mission«s Virk
somhed, da tror jeg, at dette er saare uberettiget, thi
vel indrømmer jeg, at den nævnte Retning ofte frem
træder gennem saare taktløse Personer og med en
Prædikemaade, der mest minder om en øvet Tromme
slager, der slaar sine Hvirvler paa Kalveskindet, der
dækker over det ganske tomme og hule Rum — men Mis
sionen selv bør man lade være i Fred af dobbelt Grund:
dels fordi den utvivlsomt er et Redskab i Guds Haand
til at paavirke og tilbageholde Masserne i disse op
rørte Tider, dels fordi den ældre Slægt her har en Synd

42

paa sin Samvittighed, for hvilken den yngre Slægt maa
bøde, idet vi paa det praktiske Omraade fandt omtrent
»tabula rasa«. Derfor er jeg saa glad, naar jeg hos
Biskoppen finder fuld Samstemning i dette, at hver
Slægt maa tage den foreliggende Opgave op, og som
vi yngre med Pietet og Taknemmelighed bøje os for
de ældres aandelige Arbejde og dybere Begrundelse,
saaledes bør de ældre ogsaa opmuntre os til vor an
viste praktiske Gjerning, og begge Parter bør hjælpes
ad til at faa gjenforenet — hvad der aldrig bør adskil
les — Studium og Arbejde i Menigheden. Det sukker
ofte indeni mig: »hvorfor kan jeg ikke faa lidt Ro til
Læsning og indadvendt Arbejde«, og jeg synes bestan
dig at faa det Svar tilbage: »af alle Træer maa du frit
æde, men af Kundskabens Træ maa du ikke æde«, og
jeg føjer til i mit stille Sind: »Den Dag, jeg æder deraf,
skal jeg visseligen dø«, (thi det bliver vist først som
Pastor emeritus, at jeg kommer til at æde af Kundska
bens Træ). Men naar jeg saa ser, hvor rigt Herren
har velsignet vort Arbejde og hørt vore Bønner, kan
jeg ogsaa sige »Guds Vilje ske«, endskjønt jeg dog
stadig beder om, at Gud en Gang efter mange Aars
praktisk Gjærning vil forunde mig et stille Landop
hold.«
Det var Stein, der fik Frimodt til at stille sig i Spid
sen for indre Mission i København, og selv traadte han
ind i Bestyrelsen. Ligesom ved Diakonissestiftelsen
kom der nu Vækst og Fart i Arbejdet, thi Stein var den
fødte Administrator. Søndagsskoler og Bibelklasser
blev dannede. K. F. U.M. blev stiftet, og Magdalenehjemmet blev grundlagt. Stein udgav et Skrift om Sa
gen i 1876:
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»Hvad vil den indre Mission?«
»Otte Foredrag om Tro virksom i Kjærlighed«.
Titlen er karakteristisk for ham. Det er ikke blot den
bekendende Tro, men det er den handlende
Tro — virksom i Kærlighed — han slaar til Lyd for.
Han udtaler her: »Det gjælder ej blot om at tale men
om at handle og ikke spare sig selv, thi det tror jeg
forvist: vor Tids Lægedom findes ikke hos den stude
rende Kristendom alene, ikke hos den syngende Kri
stendom alene, men fornemlig hos den handlende Kri
stendom. Det er denne Følelse af, at der maa gjøres
noget for at vække Troen, opflamme Kjærligheden,
styrke Haabet i døde Tider, det er dette tilsammen,
som har skabt »indre Mission«.« —
Atter og atter understreger han »Handlingen« som
det vigtigste. Det var hans store Evner som Organisa
tor og Administrator, der forlangte og fik Udløsning.
Missionens Gerning deler han i 3 Arter af Virksom
hed, den samme Tredeling, som Gang paa Gang kom
mer igen i hans Dispositioner til Taler og Prædikener.
»Jeg vil begynde med at tale om den bevarende
Kjærlighed, der søger at skærme om Børn, unge Mænd
og unge Kvinder; jeg vil dernæst omtale den frel
sende Kjærlighed, der rækker Haanden ud til de
faldne; og jeg vil for det tredie dvæle ved den lin
drende Kjærlighed, som hjælper Fattige og Syge.« —
Bogen, om hvilken han skriver, »at aldrig er nogen
Forfatter kommen .lettere til sit Værk, thi jeg fortalte
kun, hvad jeg havde set, læst og tænkt«, fik en ikke
ringe Betydning for Missionens Arbejde. Den udkom
i 3 Oplag i Løbet af faa Aar og blev oversat til Tysk.
»Indre Mission« slog an i København. En Række
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Præster og Lægfolk sluttede sig til den. Pengemidlerne
skaffedes tilveje, og Arbejdet voksede Aar for Aar. En
af de vigtigste Frugter af Missionens Arbejde var Op
rettelsen af »Magdalenestiftelsen«.
Det var den hollandske Præst Heldring, der opret
tede det første Magdalenehjem, og hans Idé optoges af
»Indre Mission« herhjemme. Planen fremsattes første
Gang af Stein paa et Møde i Trinitatis Kirke den 24.
Oktober 1876. Dagen efter Mødet fremkom i Bladene
en Opfordring til at støtte Sagen, forfattet af Frimodt.
Opfordringens ejendommelige, ægte Frimodt’ske Over
skrift: »Lad ikke de faldne blive liggende« medvirkede
ikke lidt til, at Sagen blev almindelig drøftet. Det er
ikke rigtigt, naar det er bleven paastaaet, at Magdalenesagen ikke havde sit Udspring fra den københavnske
indre Mission. Det er fra den, den er udgaaet, og i før
ste Linje fra Steins Initiativ, der i Holland personlig
havde studeret Heldrings Magdalenehjem. Det har væ
ret ham meget magtpaaliggende at slaa dette fast, thi
imellem hans efterladte Manuskripter findes Forslaget
om Magdalenestiftelsens Oprettelse bevaret, med en
Paategning paa Omslaget, der udtrykkelig gaar ud paa,
at denne Sag var rejst af den københavnske indre Mis
sion og ikke af Landmissionen (Vilh. Beck).
En Mand, han i disse Aar kom i nær Berøring med
og senere i skarpt Modsætningsforhold til, var Pastor
Vilh. Beck. De var store Kontraster, og det kunde
ikke undgaas, at deres forskellige Aandsform og Syn
paa kirkelige Spørgsmaal maatte fjerne dem fra hin
anden. I Udgangspunktet for Missionens Virksomhed,
at Kristendommen ikke blot er en Lære, der skal til
egnes gennem Præstens Forkyndelse, men frem for alt
et Menighedsliv, hvori hver enkelt skal deltage, var de
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sikkert enige, men Maade og Middel var de meget
uenige om. Begge kom til at spille en betydelig Rolle
i det kirkelige Livs Udvikling her i Landet i Slutningen
af forrige Aarhundrede, begge var de meget særpræ
gede Naturer, begge var de højtbegavede Mænd, men
til at gaa i Spand sammen egnede de sig ikke. Stein
■manglede maaske Evnen til at se Lægmandsforkyndel
sens Berettigelse, hvad hans tidligere nævnte Brev til
Biskop Fog tyder paa, men Vilh. Beck forstod ikke, at
Missionsvirksomhed i en stor By havde ganske andre
Vanskeligheder at kæmpe mod og maatte drives paa
en ganske anden Maade end paa Landet.
I en Række efterladte Notater om Vilh. Beck udtaler
Stein, at han fik et fuldtud godt Indtryk af denne i
Hjemmet, men at dette Indtryk altid led et Skaar, naar
han hørte Vilh. Beck prædike. Han stødtes af Vilh.
Becks endeløse og formløse Prædikener, men erkendte,
at Beck evnede at fængsle som Prædikant. De Udtryk
og Vendinger, Beck benyttede, syntes ham for jævne
og populære; han selv, der var en Formens Mand til
Fingerspidserne, syntes ikke om den andens Mangel
paa Form. Ikke desto mindre anerkendte han fuldt ud
Vilh. Beck’s gode Evner, rastløse Flid og Evne til at
vække det aandelige Liv hos Menigheden, som dannede
en heldig Modvirkning mod Grundtvigianismen, som
han altid var imod. Han karakteriserede en Gang
Grundtvigs Indsats i de kirkelige Forhold med følgende
Ord: »Ansgar bragte Kirken, Luther ordnede den, og
Grundtvig bragte den i Uorden igen.«
Med alle disse Fortrin fulgte der dog store Mislig
heder, Lægmandsrøret og de fanatiske unge Præster,
som fulgte Vilh. Beck i tykt og tyndt med Fordømmelse
af alle anderledes tænkende. — Han kaldte disse unge
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Fanatikere »Præstebremser«. — Og hele Vilh. Becks
Bladvirksomhed med dens voldsomme Sprog overfor
andre Retninger og dens Kanonisering af sig selv som
»De Hellige« maatte fremkalde Forvirring og Forargelse
i Menigheden. Frem for alt bebrejdede hans Vilh. Beck
dennes Annectionslyster. Hver Idé tilegnede han sig
som sin, hvis den slog an; men mislykkedes den, var
den de andres.
Vilh. Beck paa sin Side omfattede i Begyndelsen
Stein med Venlighed, men Forskellen var for stor, og
da Stein senere blev Biskop, blev Vilh. Beck hans iv
rige Modstander og Angriber. At fælde en retfærdig
Dom dem imellem er naturligvis umuligt, da Uoverens
stemmelserne bundede i to forskellige Temperamenter.
Den formfuldendte, kølige, overlegne Administrator
Stein, der tillige var en dygtig Theolog, og den jævne,
impulsive, koleriske Agitator Vilh. Beck, der var en
ringe Theolog, men en fængslende og evnerig Mand,
forstod ikke hinanden. —
En Hovedhjørnesten i Missionens Arbejde blev lagt,
da det lykkedes at faa Missionshuset »Bethesda« op
ført. Stein havde arbejdet ivrigt for denne Sag. Her
som tidligere viste hans organisatoriske Evner og store
Arbejdskraft sig. »Tiden er elastisk«, sagde han en
gang til en af sine Medarbejdere, der klagede over
Overanstrængelse. I det alt nævnte Brev af 9. Marts
1883 til Biskop Fog skriver han om »Bethesda«s Op
førelse:

»laar har jeg været 16 Aar heri Byen, og baade Dia
konissestiftelsen og Missionen har lagt meget Arbejde
paa mig, saa jeg ofte har været træt, men min Glæde
er det, at »Bethesda« vistnok vil føre Missionen ind i
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et sundt aandeligt Spor, og gøre det vitterligt, at den
københavnske Mission ikke vil være et ensidigt lille
Partis Arnested, men et Foreningspunkt, hvor alle, der
elske Guds Rige, kunne mødes til Ordets Hørelse og
Arbejdets Anvisning. Det glæder mig derfor ogsaa, at
Københavns gejstlige Convent fra nu af holder sine Mø
der i »Bethesda«. Vi bestræbe os herinde — saavidt
mulig — for at vinde Vilh. Beck og Landmissionen for
besindigere Anskuelser og mere hensynsfuld Færd, og
naar vi ofte opfordres til at »bryde« med hele den Ret
ning, svarer jeg bestandig, at vi bør ikke bryde men
»læge«, saalænge det er muligt. Jeg har talt aabent
med Beck om Differentspunkterne. Vort Forhold er
godt, og som vi gjerne ville efterligne ham i hans Nidkjærhed, haabe vi, at han med Aarene vil lære lidt af
vor mere besindige Retning.
Da Biskoppen ikke lever mere heri Byen, kan det
maaske interessere Dem at høre lidt om vor Virksom
hed i »Bethesda«.
Vore Søndagsskoler samle nu Børn i Tusindvis, og
vore Foreninger for unge og gamle er i glædelig Fremvæxt. Alle de Bibellæsninger, som holdes, samle Fest
salen aldeles fuld (c. 1500 Mennesker), og naar vi nu
ser Salen fuld 4 Gange hver Uge og stadig have An
modninger om at skaffe Lokaler til dette eller hint, er
det fast forbavsende, at vi saalænge har kunnet und
være et saadant Hus til Fremme for Guds Riges Formaal. Herren har velsignet Sagen saadan, at der til
Husets Opførelse og Montering, som kostede 210.000
Kr., er indkommet den langt overvejende Del, saa at
Huset kun har en Gæld paa Byggegrunden (som vi
forrente med Niels Brochs Legat) og saa 7000 Kr., som
staa paa 1ste Prioritet, ellers er alt betalt helt ud, saa
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vore Efterkommere ville faa gode Kaar. Professor
Henrik Scharling holder i Vinter en god Række
Forelæsninger i »Bethesda« om »Christendommen over
for Nutidens Tvivl«. Der er aldeles fuldt, men da jeg
forleden gik gjennem Rækkerne, maatte jeg sande Paulus’ Ord: »ikke mange vise, ikke mange fornemme«,
thi de allerfleste var ganske jævne Almuesfolk. De
dannede klage altid over, at der gjøres intet, og naar
der saa gjøres noget, blive de borte, og vedblive at
klage.« —
»Bethesda« blev indviet af Stein d. 26. Sept. 1882.
Indvielsestalen gjorde et stærkt Indtryk, skriver en Til
stedeværende. »Den blev holdt med hans enestaaende
Veltalenhed og vidnede om hans klare Tanke og det
maalbevidste Syn, han havde paa indre Mission.«
Talens Tekst var »De levende Vande«, og endnu ef
ter saa mange Aars Forløb virker den gribende, baade
ved sin Form og sit Indhold.
Hvor stor Trang der var til »Bethesda«, viste sig
snart. Festsalen, der rummer ca. 1500 Mennesker, blev
gennemsnitlig benyttet ca. 140 Gange om Aaret, og de
mindre Sale fra ca. 1300—2200 Gange aarlig. Ogsaa
her voksede Missionsopgaverne Aar for Aar, og Arbej
det blev større og større. —
I 1880 blev Stein udnævnt til Sognepræst ved Set.
Mathæus Sogns nybyggede Kirke paa Vesterbro. Dette
store Sogn tog saa meget af hans Tid, at han ikke læn
gere kunde ofre Indre Mission sin hele Arbejdskraft.
Han traadte derfor tilbage som Formand for Missionen
i 1886, men blev i Bestyrelsen.
Som Formand for Diakonissestiftelsen og »Indre Mis
sion« havde hans Gerning været ret ensidig. Den
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nære Kontakt, som Sognepræsten i et stort, folkerigt
Forstadssogn kommer i med sine Sognebørn, kendte
han endnu ikke. Han følte selv, at han havde godt af
at »kastes ud i Folkehavet«, som han udtrykker sig, og
Frimodt havde paa sin djærve Maade sagt til ham: »Du
bliver for pæn i den Kvindeomgang« (paa Diakonisse
stiftelsen). Han længtes efter en større Arbejdsmark.
Her, som Præst ved Mathæuskirken, lærte han en Ar
bejderbefolkning og Fattigbefolkning at kende, som
var meget lidt religiøst indstillet. Han gik overalt og
allevegne ud i Menigheden til de fattigste, sit Princip
tro, at det var gennem Gerningen, at Troen skulde vise
sig. Han mødte naturligvis baade Ligegyldighed og
Uvilje, og mange barokke Udslag af de forskellige Maader, Beboerne søgte at camouflere deres sande Følelser
paa, saaledes som da han en Gang kaldtes til en fattig
Skomager, der bad om Hjælp og viste sit nøgne Værk
steds Elendighed, indtil en Sko faldt ned og røbede en
velstegt And og en Række Ølflasker, omhyggeligt skjult
før Præstens Ankomst. Hans humoristiske Sans hjalp
ham let over saadanne Tildragelser. Han blev aldrig
forulempet i sin Gerning, og en stedse voksende Menig
hed fyldte Mathæuskirken til Trængsel Søndag efter
Søndag.
Selv nævner han som Præstegerningens »Perler« at
prædike, hvorved han synes, at han »flyver« og glem
mer selv legemlig Upasselighed, Skriftestolen og Kon
firmationen, hvorimod han ikke yndede Brudevielser.
Om hele hans Præstegerning gælder, at han altid og
overalt paa Prædikestolen og overfor de enkelte i Me
nigheden fremhævede Kristendommens dybe Alvor, og
søgte at fremkalde hos Tilhørerne det, han selv kaldte
»Stødet til en evig Bevægelse«.
Harald Stein.

4
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Om disse Aar ved Mathæuskirken fra 1880—1889
skriver han, at de var lykkelige; han kalder dem sine
bedste Aar, uden et bittert Minde. Sognet voksede
uhyre stærkt i disse Aar, fra 26.000 Mennesker til
52.000, og Arbejdet voksede i samme Forhold, saaledes
at yngre Præster maatte knyttes til Sognet. Her kom
navnlig Pastor Steen og Pastor Ohlmann til at staa
ham nær.
1 et Brev til Biskop Fog af 3. Januar 1883 skriver
han om disse Aar ved Mathæuskirken:

»Jeg møder stor Tillid og Velvilje i dette store Sogn,
har elskelige Kirkebetjente og en god, brav Kollega,
Mohr — men jeg føler en Tomhed indeni mig, fordi jeg
ej faar Tid nok til Læsning og Ensomhed. Den ublu
færdige Dørklokke er min Skræk .... Mit stadig Haab
er dog, at jeg en Gang maa komme ud paa Landet i
et Kald, hvor jeg kunde hvile ud og faa Tid til at blive
aandelig fornyet.« —
De ydre Forhold for Præstegerningen i Sognet var
gode. Den store, nye Kirke med den smukke Altertavle
af Olrik, »Bjergprædiken«, og den gode Præstebolig,
den stadig voksende, trofaste Menighed og en velvillig
Biskop og Stiftsprovst lettede ham Arbejdet; men det
var dog opslidende i den hurtigt voksende Forstad.
Han savnede Tid til Studeringer, Ensomhed til Selvfor
dybelse, aandelig Fornyelse. Dette, at hans Gerning
ikke levnede ham Tid til at studere og blive en mere
videnskabelig uddannet Theolog, kom senere til at spille
en afgørende Rolle i hans Liv. Det var det, der bevir
kede, at han afslog Sjællands Bispestol, der efter Biskop
Fogs Embedsnedlæggelse blev ham tilbudt. Gang paa
Gang vender han i Brevene til Biskop Fog tilbage til
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dette Savn, at han aldrig fik Tid til Studier, og udtaler
Haabet om et stille Landsbykald, naar han bliver ældre.
Rekreationen efter Arbejdet blev som tidligere lange
Rejser i Udlandet, — og i 1888 er han med sin Familie
i Italien, hvis Natur og Kunst han elskede fra Ungdom
mens Dage. Den 4. November skriver han fra Capri i
et Brev til den ældste Broder, hvori han opfrisker gamle
Minder:

»Syd for Alperne har Solen smilet til os hele Tiden.
V e r o n a med Piazza Erbe, Piazza dei Signori, Scagliernes Gravmæler gav os strax det skjønneste Indtryk
af Italien. To Fuldmaaneaftener i Venezia var for
tryllende. Vi sejlede i Maaneskin omkring i Kanalerne;
om Dagen glædede vi os ved Marcuspladsen, Kirken,
Malerierne i Dogepaladset og i »Belle-arti« og ved Ud
sigten fra Campanilen. F i r e n t z e fængslede os i 5
Dage. Ufficierne og Pitti glædede os meget, og Ud
flugterne til Fiesole og Certosa interesserede mig i høj
Grad. Kun en Ting skuffede mig, Michel Angelos »Da
vid«. Jeg vilde ikke give den »lille Guldmedaille«. Jeg
kan ikke frigjøre mig for den Tanke, at Renommisteriet
og Klikevæsnet hersker i Kunsthistorien, ligesaa vel
som i den virkelige Kunstverden. Alt, hvad der nu en
Gang stammer fra et stort Navn, skal være herligt. En
af de Malere, som tiltaler mig mest, er Andrea del
Sarto; ogsaa for Tizian faar jeg mere og mere Øjet
op; hans »Flora« er skjøn. Jeg har aldrig kjendt den
før. — S i e n a skuffede mig baade med Hensyn til By
og Omegn, men Domkirken er dejlig, og over Bille
derne i Gulvet glædede jeg mig meget. Træbelægnin
gen er nu taget) bort, og man kan atter se hele Sten
gulvet, selv om Copier har afløst Originalerne af Gulv-
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indlægningen, som nu bevares i Musæum. I Rom var
vi kun 3 Dage. Ak, hvor forandret! Du vilde ikke gjenkende »Via Sixtina«, selv om dit Hus (No. 100) staar
temmelig uforandret. Vort Hus paa Piazza di Spagna
(47) er ogsaa temlig uforandret. Via di Babuino er
nu en stor Butiksgade med stærk Omnibusfærdsel.
Corsoen straaler med elektrisk Lys fra mægtige Butik
ker, men i Ripettaen spanske Plads, Forum, Montanara kjender man dog Rom igjen. Af Præster og Munke
ser man kun faa, Militæret har indtaget deres Plads; og
dog, fortalte Konsul Myhlenpfort mig forleden, har
Paven større Magt end nogensinde før. Man er ingen
lunde tilfreds med »Piemonteserne« og havde ventet
større Herlighed og ringere Skatter. Jesuitterne drive
deres Spil, og de opløste Munkeordner virke blot under
andre Navne. Alle Ordner, som virke for Ungdommens
Undervisning, maa Staten anerkjende. Alle virker nu i
denne Retning, og Seminariernes Antal voxer, hvorved
Propogandaen stiger. Leo XIII er klogere og finere end
den sølle og fanatiske Pius d. IX. Napoli med det
dejlige Musæum og de skjønne Udsigter glædede høj
lig, men af Folkeliv og Nationaldragter er omtrent intet
tilbage. Opholdet i Pompej i vil være mig uforglem
meligt, og Castella mare og Sorrent aabenbarede os en sydlandsk Herlighed, som vi nøde af Hjerte.
Roser, Nerier, Georginer blomstre, og Citroner og
Oranger gløde i den milde Luft. Søturen til Capri
var stormfuld, men den blaa Grotte var vidunderlig
skjøn. Med italiensk gaar det godt, man kommer hur
tig efter det lille Forraad, man behøver. Folkene her
paa Capri ere smukke, nøjsomme og elskværdige. Mændene ligge mest ovre ved Afrikas Kyst og fiske Koral
ler, medens Konerne og Døtrene drive Æsler for Frem-
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mede og sælge Smykker. De smage omtrent aldrig
Kjød, men leve af Fisk, Macaroni og Frugt. Oppe ved
Tiberius’ Villa fik vi vore Førersker og nogle andre —
deriblandt en 77-aarig gammel Fyr — til at danse
Tarantel for os til Tamburinernes Lyd, og det gik med
Liv og Lyst. Vi beundrede den Ynde og Lethed, hvor
med de føre sig, og de graziøse Haandbevægelser, som
disse Mennesker have. Vore Bondepiger sætte ikke
saadan Dans op, men iøvrigt tiltalte Italienerne mig
ikke. Deres Nærighed, Prelleri og Svineri er ubehage
lig, og man faar aldrig en »stor Nation« ud af dette
Folk, der — ligesom Grækerne — er en degenereret
Race. Da jeg forleden Nat ikke kunde sove, fremstil
led to Billeder sig for mig, det ene var Capri med den
mørkeblaa Himmel, det blaanende Hav, Vinranker og
Oranger og Olietræer bag Stenmurene opad Klippen,
det andet var min Yndlingsegn, Østsjælland, Vallø-Gisselfeld med Bøgeskoven, Kornmarkerne, Havet og den
blaa Himmel. Hvad er vel skjønnest? For mig synker
Vægtskaalen til Fordel for det sidste, thi Landskaberne
hernede i Syden gøre et graaligt Indtryk. Klipperne,
Murene, Olietræer, Kaktus — alt er graat i graat, og
forsvinder Solen et Øjeblik, er meget af Herligheden
borte. — Vi har snart set Rom, saaledes som Turister
kunne se den »evige Stad«. Jeg har den Lykke, at Nu
tidens Syner og Ungdommens Minder smelte sammen
for mig, og give Byen den uforlignelige Charme, som
den jo desværre savner for hvem, der ser den første
Gang.« —

Som han følte sig lykkelig i sin Gerning som Præst,
følte han det samme i sin Families Kreds. Af alle de
Goder, Gud havde givet ham, saaledes at han skriver:
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»Herre, jeg er ikke værd din Barmhjertighed«, nævner
han først og fremmest Hustruen og Datteren, den gamle
Moder og Svigerfaderen, de to Brødre, at Barndoms
hjemmet blev bevaret saa længe, at der aldrig havde
været Dødsfald i Søskendekredsen, samt at trofaste
Venner fra Ungdomstiden fulgte ham og forstod ham.
Hans eget Syn paa Barndomshjemmet og Moderen
gav han Udtryk i den Tale, han holdt over hende ved
hendes Død, 88 Aar gammel, i 1888.

Han begyndte den med Ordene:
»Hvem der selv har ejet en kjærlig Moder, kan forstaa, hvad vi have mistet, hvem der tidlig har mistet
sin Moder, kan forstaa, hvad vi have ejet, idet vi be
holdt hende indtil den høje Alder, 18 Aar udover Stø
vets Aar. Minderne trænge sig frem i Afskedens Stund.
Minderne fra Barndommens, Ungdommens og Mand
dommens Dage, og dine Børn glædes, hvergang Min
derne gæste os, idet vi se tilbage til de Dage af fordum,
men her i Guds Hus vil jeg med faa Træk tegne dit
Billede i Lyset af det Guds Ord, der blev saa naadigt
opfyldt paa dig: »Indtil Eders Alderdom skal jeg være
den samme, og jeg skal bære Eder indtil de graa Haar«.

Derpaa sammenfatter han Erindringerne om Barn
dommens og Ungdommens Dage, saaledes at en fjern
Tid stiger frem. Den moderlig myndige Stemme lyder
endnu i hans Øren efter 40 Aars Forløb, og han frem
kalder et Billede af hine Tider, »de Dage af fordum«,
hvor Husmoderens snurrende Rok og hendes klare
Stemme, der sang dertil, var Akkompagnementet til en
aldrig trættet Flid i Hjemmet, medens hun tillige, da
hendes Opfattelse var hurtig, hendes Hjerte varmt, hen
des Hukommelse forbavsende sikker, hendes livlige
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Aand modtagelig for Indtryk, som hun atter med Lune
kunde give malende Udtryk, altid blev Midtpunktet i
den Kreds, der samledes om hende, saaledes at ingen
kom i Berøring med hende uden at føle, at hun var
ikke, som Folk er flest. Dygtig og velbegavet, frisk og
ejendommelig stiger hun frem for hans Erindring, og
det bekræftes i ham, at fremragende Mænd altid har
haft dygtige Mødre.
Forholdet til de to Brødre var baaret af en gensidig
Kærlighed og Beundring, som skrev sig fra de aller
første Barndomsaar og varede hele Livet. Interessen
for Familien og dens Vel og Ve var meget levende hos
alle tre Brødre, og da den yngste Broder som Biskop
kom til Odense, kan man i Brevene til og fra ham følge,
hvor nær Brødrene stod hinanden. Den ældste Broder,
Billedhuggeren, kalder han med en Spøg »min store
Broder« og underskriver sig »din gamle og dog lille
Broder«, og Gang paa Gang takker han for trofast Ven
skab gennem mange Aar.
Forholdet til Hustruen og Datteren var det skønnest
mulige. Hustruen gik ganske op i hans Gerning og
saa op til ham med et Barns Hengivenhed, Tillid og
Tro. I Talen ved hendes Død i Odense 1898 dvæler
han særlig ved dette hendes barnlige Sind, baade i
hendes Gudsforhold og overfor Verden, og vælger til
Tema de Ord, der passede fuldtud paa hende: »Salige
ere de Rene af Hjerte, thi de skulle se Gud«.
Ogsaa Forholdet til Hustruens Slægt var varmt og
intimt. Svigerinden Mina Suenson boede i en Aarrække
hos Søsteren og Svogeren i Odense Bispegaard. Svo
geren Edvard Suenson stod ham nær, og den gamle
Svigerfader, Admiral Suenson, omfattede han med søn
lig Kærlighed og Pietet, og talte over ham ved hans
Død i 1887.
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Hans nærmeste Venner var imidlertid Pastor A.
Jantzen i Gjentofte og Stiftsprovst J. Paulli. Lige fra
Ungdommen havde han staaet dem begge nær, navnlig
Jantzen, der, da han vaklede i Valget af Studium, var
den, der havde tilskyndet ham til at studere Theologi.
Med disse to Venner førte han gennem en lang Aarrække en stadig Brevveksling. Jantzen var den sunde,
ligevægtige Natur, der følte sig »lykkeligere end en
Konge« i Gjentofte Præstegaard. Paulli var langt be
tydeligere som Aand, dernæst digterisk begavet, men
tungere af Sind. Han var en udpræget mandig Karakter,
prøvet af tunge Sorger, og han og Stein var hinanden
meget lig baade i Ydre og Indre. Deres Syn paa de
religiøse og kirkepolitiske Spørgsmaal faldt som oftest
sammen, og begge var de Viljens Mænd, energiske og
initiativrige Naturer. Begge var de derhos fremragende
Prædikanter, omgivne åf store og varmt hengivne Me
nigheder, og begge var de endelig reserverede Naturer,
der ikke »udraabte fra Tagene, hvad der var bestemt
for Lønkamret«.
Af andre, der stod ham nær indenfor Gejstligheden,
var Biskop Swane i Viborg, Biskop Clausen i Aarhus
og Pastor Schepelern i København.
Den fornævnte Brevveksling med Jantzen og Paulli
synes desværre tilintetgjort. —
I disse Aar ved Mathæuskirken følte han sig ofte
træt og overanstrengt. Hans Helbred havde aldrig væ
ret stærkt, og Menighedsplejen i det store Sogn stil
lede store Krav til hans rent fysiske Arbejdskraft. Den
Rekreation, han kunde faa, dels ved Sommerophold,
navnlig i Hellebæk, dels ved Rejser i Udlandet, hvor
han traf fremmede, fremragende Theologer, som Hof
præst Stbcher i Berlin, var ikke tilstrækkelig, men der-
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til kom, at han i stedse stigende Grad trængte til videregaaende Studier og deraf flydende aandelig Fornyelse,
hvorfor han i Breve til Biskop Fog klager over, at det
er ham »forbudt at æde af Kundskabens Træ«. Ofte
blev der tilbudt ham Forandring og at søge et mindre
anstrengende Embede, saaledes f. Eks. Helligaandskirkens Sogn og Holmens Provsti, men han afslog disse
Tilbud, idet han ikke ønskede at søge og aldrig har
søgt noget Embede af egen Drift.
III.
I 1889 blev imidlertid Fyns Bispestol tilbudt ham,
og efter nogen Tøven modtog han Kaldet. Han udvik
ler sine Grunde hertil i et Brev af 18. Febr. 1889 til
den ældste Broder, idet han skriver:
»Under Tavsheds Løfte meddeler jeg dig følgende:
Fog søgte mig igaar Aftes og efterlod skriftlig Ønsket
om en Samtale. Den fandt Sted imorges. Scavenius
har igaar været hos Fog og meddelt ham, at jeg var
hans Candidat. Han og Fog er enige. Nu vil Ministeren
tale med Kongen. Hvis dennes Ord til Paulli staar fast,
vil Sagen ordnes. Jeg er ikke glad, men bliver det maaske med Tiden, men kommer et enstemmigt Kald fra
Myndighederne, føler jeg det som en Pligt at gaa ind
derpaa. Jeg ønsker ikke Befordring, thi jeg er omgi
ven af megen Hjertelighed, og alt trives, og jeg har
ingen Frimodighed til »at melde mig selv« som Candi
dat til en Bispestol.« —

Opfordringen til ham om at søge Embedet som Fyns
Biskop, skyldtes et bestemt Ønske fra Christian d. IX’s
Side om, at Embedet først skulde tilbydes ham. Han
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takker i et Brev Kultusministeren, Scavenius, for det
ærefulde Tilbud, men bad dog om Betænkningstid for
at »overveje alt det ny, der stormer ind paa mig«.
Han blev indviet til Biskop i Sommeren 1889 sam
men med den islandske Biskop Sveinsson af Biskop
Fog.
Forflyttelsen fra København til Odense medførte en
stor Forandring i hans Liv. Nu fik hans administrative
Evner en større Virkeplads, og som Biskop ligesom
vokser han i Myndighed og Karakterfasthed. Hans
Farve er stadig »hvid«, men det er ikke Vaghed og
Bleghed, Farven betyder, men langt snarere Marmorets
Kølighed og Styrke.
Den gamle Bispegaard i Odense, der nu har maattet
vige Pladsen for moderne Bygninger, afgav en meget
stor og herskabelig Bolig. En høj Mur omgav Haven
ud mod Klaragade, og paa den anden Side grænsede
den op mod Aaen. Midt i Muren var der en hvidkalket
Portbue; paa den ene Portpille stod Bogstaverne T. B.
og paa den anden Aarstallet 1772. Det var Biskop
Tønne Blochs Initialer og Aaret, da den var opført.
Indenfor Porten førte en lang Fliserække op til Hoved
bygningen. Det var en lang, hvidkalket Empirebyg
ning med rødt Tegltag og med en lavere Tværfløj med
Kviste, der gik ned mod Aaen. Denne Del af Bygnin
gen var den ældste, og her fandtes et gammelt Tryk
keri og en Trappe fra Thomas Kingos Tid. Huset over
skyggedes aldeles af nogle mægtige Kastanjetræer, som
i Blomstringstiden afgav et pragtfuldt Syn. Fra Ind
gangsdøren midt paa Facaden kom man ind i en For
stue med en bred toløbet Trappe i Baggrunden, der
førte op til Førstesalen. Rummet var malet lyst perle
farvet, og her lugtede altid af gammelt, soltørret Træ.

59

Til højre og venstre var Fløjdøre, der førte ind til
Dagligstuen og den store Landemodesal. Over begge
disse Døre var Inskriptioner malede. Over Døren til
Dagligstuen stod: »Lad retfærdige Mænd komme til
Gæst hos dig«. Gik man op ad den brede Trappe til
1ste Sal, fandtes lignende Inskriptioner over Dørene
der. Over Døren til Soveværelserne til højre stod: »I
Fred vil jeg baade lægge mig og sove«. Over Bibliotheksdøren til venstre: »Si non legere Quantum habes,
sat est habere quantum legas«. Over Døren til Studere
værelset endelig: »Min Fader arbejder indtil nu, og jeg
arbejder«.
I Studereværelset fandtes en gammel Tromlekakkel
ovn med Frederik d. IV’s Portræt paa Forsiden. Rum
met laa i den ældste Fløj af Huset og havde været Tho
mas Kingos Studerekammer.
Haven, der helt overskyggedes af gamle Træer, gik
ned til Aaen, og — bygget paa Pæle ud i denne —
laa et gammelt Lysthus i Empirestil med spidst Tegl
tag. Det hed »Bispens Lysthus«.
Alle Værelserne var store, lave, og ofte gik de helt
gennem Husets Bredde, med smaarudede Vinduer, af
sjælden Hygge i deres gammeldags Form. Foruden en
Række Gæsteværelser, den store Landemodesal, en stor
Bibliothekssal med en Række Portrætter af fynske
Præster og Biskopper, afgav Bygningen endnu Plads
til Bispekontoret. Det hele var indrettet for langt større
Forhold end den nye Biskops Familie, der kun bestod
af 3 Personer, kunde udfylde. Men Bispegaarden var
enestaaende i sin gammeldags Stilfuldhed, og nu prydedes Stuerne med gamle Møbler og smukke Malerier
og Kobberstik, saa at Hjemmet dannede en værdig
Ramme om Fyns Biskop.
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Odense var den Gang endnu en gammeldags Pro
vinsby; mange af Husene var lave, en-Etages Boliger
med Haver bag Facaderne, mange af Gaderne snævre
Stræder med toppede Brosten uden Færdsel. Næsten
alle disse Smaahuse var forsynede med Vinduesspejle,
skønt der intet var at se paa Gaden, og bag ved de
klare Ruder saa man gamle Koner i Profil med Kapper
paa Hovedet og Strikketøjer i Hænderne. Det var en
lille, stille Provinsby. Alle de store Nybygninger ved
St. Knuds Kirke og Torvet fandtes ikke. Heller ikke
de nuværende Hoteller eller Teatret. Byens,Befolkning
var udpræget konservativ, med Kammerherre Heltzen
i Spidsen som Stiftamtmand, Kammerjunker Munter
som Amtsforvalter og Konferentsraad Koch som Borg
mester.
Byens og Stiftets Præster var gennemgaaende ud
mærkede Mænd. Fyns Præster har ydet et stort Kon
tingent til Aandslivet i Danmark. Øen med de frugt
bare Jorder og de mange levende Hegn rummede en
Befolkning, der i kirkelig Henseende — ligesom i poli
tisk Henseende — var moderat. Befolkningen holdt af
at »høre og synge«. Det var de mange Sangfugle fra
de levende Hegn, der gav Ekko hos Menneskene. Af
disse Grunde var Grundtvigianismen udbredt, og Katholicismen gjorde Fremskridt.
Bortset fra Odenses Omegn var Øen meget smuk.
Noget af det smukkeste var de nu næsten forsvundne
gamle Præstegaardshaver og Kirkegaarde.
Her overtog han saa Stillingen som Biskop efter
Engelstoft. Han ansaa det som sin Opgave at virke ved
sin Person, ikke i Kraft af Embedet. Paa talrige Visi
tationsrejser søgte han at lære Stiftets Præster at kende.
Han rejste ikke paa Visitats for at kontrollere Præ-
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sterne, men for at meddele Opmuntring og selv fornyes
ved det personlige Samvær med Præster og Lærere.
For ham var disse Rejser en Erstatning for Præsteger
ningen. Det var ikke let at prædike i Kirkerne i Odense
som Biskop, thi der var jo ikke nogen Menighed, som
han kunde kalde sin, men ved Visitatserne kom han i
Berøring med Ungdommen ved Overhøringen paa
Kirkegulvet, og ved Bibellæsninger søgte han at samle
en fastere Kreds om sig. Han følte sig hurtig glad ved
sin ny Gerning, og han mærkede, at han mødtes med
Hengivenhed og Ærbødighed fra Stiftets Befolknings
Side. Naar han prædikede i St. Knuds Kirke, var Kir
ken altid fyldt til Trængsel, ligesom i Emaus- og Mathæuskirken. Hans Ry som Prædikant fulgte ham til
Odense.
Nogen egentlig nærmere Kontakt med Odenses Be
folkning kom han derimod næppe i. Han kalder selv
Odense »forladt af Muser og Gratier«. Han isolerede
sig maaske nok mere end godt var, og deraf udsprang
undertiden en ikke gavnlig Ensomhedsfølelse, som
voksede ved det naturlige Savn af det tidligere saa
stærkt optagne Liv i København. Nu kom han kun
sjældent til København og nærmest, naar han deltog
i Kirkeraadets Møder, som han ingen Glæde fandt ved,
idet Raadets Forhandlinger om en Kirkeforfatning,
som alle følte Nødvendigheden af, efter hans Mening
forstyrredes af Partihensyn, Ministres Afvisnings- og
Henlæggelsesforsøg, Rigsdagsmænds Indblanding —
aabenlyst eller i Smug. Indenfor Kirkeraadets yngre
Medlemmers Kreds mødte hans Planer Modstand. Det
ny, mere frie Syn paa Kristendommens Dogmer, som
allerede dengang begyndte at gøre sig gældende, mødte
hos disse yngre Medlemmer mere Forstaaelse end hos
ham, der var og blev udpræget konservativ.
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En ny Opgave som Prædikant fik han ved de talrige
Ordinationstaler, han kom til at holde ved Indvielsen
af unge Præster. Intetsteds fremgaar hans Syn paa
Præstegerningen klarere og skønnere end i disse Taler,
som foruden religiøse Betragtninger indeholder en
Række praktiske Raad og Formaninger med Hensyn til
Varetagelsen af Præstens Gerning.
Først advarer han mod den Mangel paa og Ringeagt
for Kundskaber, som ogsaa Datidens unge Præster led
af, og som gjorde dem uselvstændige overfor andres
Paavirkninger, idet han i en Ordinationsprædiken af
12. Febr. 1890 udtaler følgende: »Ikke blot Mangel paa
Kundskaber men Ringeagt for Kundskaber gennem
trænge saa mange af den yngre Slægt, ogsaa af dem,
som have ladet sig vie til den gejstlige Stand; og fordi
de føle sig selv saa grænseløst tomme og usikre, saa
tvinges de let over i Partier, hvis Tankesæt og Tale
brug de hurtig tilegne sig og lære at anvende tidlig og
silde; men al sund Udvikling indeni dem standses der
ved, Personlighedsmærket udviskes, og de blive i Ste
det for selvstændigt udviklede Personer kun Mangfol
diggørelser af den samme Type, kun aandelige Aftryk
af Førerens Person. Aandelige Vejledere og Førere
trænge vi jo alle til under vor Udvikling, og her kunne
de forskjellige unge jo føle sig dragne til forskjellige
Sider i Henseende til Livsanskuelse og Forkyndelsens
lysere eller mørkere Klangfarve. Dette kan og skal og
vil aldrig blive anderledes, men vogter Eder for at
blive for tidlig færdige, vogter Eder for Partivæsenets
Udskejelser, og vogter Eder for Dømmesygen, som saa
gjerne vil drage Skjellet mellem Troende og Vantro
efter udvortes Kjendetegn og Mærker. Fordyber Eder
i Stedet for, I unge, i de hellige Skrifter, saa at I efter
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Apostlens Ord faa »Færdighed i Fredens Evangelium«.
Og jo mere vi tillige ville fordybe os i Kirkens Historie,
desto mere vil der falde Lys over den Tid, hvori vi selv
leve, thi ogsaa hvad Aandens Rørelser angaar, skal
det vise sig, »at der er slet intet nyt under Solen«, men
at baade gamle Sandheder og gamle Vildfarelser be
standig vende tilbage i ny oppudset Dragt, og Fortiden
kan paa ethvert Punkt være Nutidens Læremester.«
Om selve Ordinationshandlingen udtaler han i en an
den Indvielsestale:
»Vi mene ikke (som det læres i Pavekirken), at Or
dinationen er et Sakramente, hvorved der meddeles
Præsten, der ved Haandspaalæggelse indvies, en Naadegave, som hæver ham baade for Gud og Mennesker
højt over Lægfolkets Stand; men vi ere dog fuldelig
forvissede om, at Ordinationen er heller ikke en tom
og indholdsløs Handling, men den har sin store Betyd
ning i tredobbelt Retning.
Den har sin første Betydning for Eder, mine unge
Venner, som modtager den, thi er det ikke en Bestyr
kelse for Eder paa denne Dag, hvor Følelsen af Præstegjerningens Storhed og Eders Lidenhed bør staa klart
for Eder, da at føle, at der er en Menighed og en Kreds
af Brødre, som bede for Eder, og indvie Eder med
Haandspaalæggelse til Tjenestens Gjerning, og kunne
I ret tænke Eder Muligheden af at drage ud til Embe
det, der venter, uden at have oplevet i Guds Hus en
Time som denne?
Den har sin anden Betydning overfor Eder, mine
ældre Brødre i Herren, thi trænge vi ikke alle daglig
til at døbes paany, ikke med Vand, men med den Helligaand, og have vi ikke alle Gavn af ved Lejligheder
som disse at faa et Samvittighedsspejl holdt op for
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vore Øjne, for deri at se vore Skrøbeligheder og Fejl,
og faa et Guds Ord at høre, som kan hjælpe os fremad
i den gode Vilje, og deltage i en Fællesbøn, som kan
kalde Guds Kraft ned ogsaa over vore skrøbelige Sjæle?
Men jeg tror, at Indvielsen har ikke blot Betydning
for os Præster (for de yngre, som modtage den, for
os ældre, som give den), men den har Betydning ogsaa
for den levende Gud selv, thi har han end i sin Naade
gjort alle Christne til et helligt Folk, et Kongedømme
af Præster, saa har han dog tillige villet, at der skal
være et særligt Præsteembede i Menigheden, et Em
bede til at forkynde Guds Ord og til at forvalte de
hellige Sakramenter, og derfor tvivle vi heller ikke paa,
at det er efter Guds Vilje, naar vi, som det alt skete i
den apostoliske Tid, — under Guds Ords Forkyndelse
og Haandspaalæggelse og Bøn udsende de nyvalgte
Brødre til Tjenestens Gerning, og naar vi samles idag
i den treenige Guds Navn, da er Gud Fader her nok
med sin Velsignelse, da er Guds Søn her nok med sin
Fred, da er Guds Helligaand her nok for at styrke os
alle til Tjenestens Gjerning.« —
Mod alle Forsøg paa at rokke ved Kirkens og sær
lig den evangelisk-Iutherske Folkekirkes Lære advarer
han, naar han i samme Indvielsestale siger: »Det nær
værende Aafhundrede synes i mange Maader at skulle
ende ganske paa samme Maade som det Aarhundrede,
der svandt, ikke blot i det Udvortes men ogsaa i Aan
dens Verden, hvor fra den ene Side den frække Vantro
løfter sin Pande, medens fra den anden Side Forstan
den lister sig frem med alle sine gamle Indvendinger
mod Troen og med sin Fordring om at gaa »Oplysningen«s Ærende i Christendommens Tjeneste, selv om
den sætter Guds Ord i Skammekrogen og udvander
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Troens Indhold, indtil det kan smage det naturlige
Menneskehjerte.
Det er sørgeligt at se, naar Mennesker, der før have
hørt Menigheden til, enten rejse sig i aabenbar For
nægtelse eller begynde at halte frem og tilbage mel
lem Korsets Evangelium og Forstandens Krav, men
dobbelt sørgeligt er det (og vi begynde jo at opleve
det), naar Præster og Lærere give sig til at lefle med
Tidsaanden og at tilklippe Jesu Evangelium efter deres
egen Forstandigheds Fordring. For Eder, mine unge
Brødre, ville vi i Dag bede, at I aldrig maa komme i
deres Tal. Kun lidet nytter det, om I saa havde al
Kundskab og kunde tale med Engles Tungemaal, der
som I ikke bevare Troen og Kjærligheden til den Herre
Jesus i Eders Hjærter, thi det er dog Hovedsagen
baade for en Præst og en Lærer, at han er en hjærtegreben Mand. Gud give Eder Naade til, at I maa blive
urokkelige i Troen, thi da ville I ogsaa overalt tydelig
bekjende, trods Vantroens Anløb og Forstandens Snig
løb: »Jeg skammer mig ikke ved Jesu Evangelium, thi
er det end Jøder en Forargelse og Hedninger en Daarskab, saa er det dog en Kraft til Salighed for mig og
for alle dem, der tro«.« —
Baade overfor den katholske og den protestantiske
Kirkes Misforstaaelser advarer han de unge Præster,
naar han siger:
»Hvor er disse Ord »i Christi Sted« dog ikke bievne
misbrugte i den katolske Kirke, hvor Paven bogstave
lig sætter sig i Christi Sted, naar han som den »ufejl
bare« i Læren fordrer Lydighed af alle, og lyser For
bandelsen over alle dem, der ikke ville sige Ja og
Amen til alt, han lærer, og hvor hver enkelt katholsk
Præst i Skriftestolen sidder som en Dommer i Christi
Harald Stein.

5
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Sted, der hersker over Samvittighederne og løser og
binder efter den ham givne Opskrift; men hvor er disse
Ord »i Christi Sted« bievne og bliver misforstaaede
indenfor den evangeliske Kirke, hvergang kristne Præ
ster — de store Aander, som give Tonen an, og de
smaa, som følge efter — have optraadt eller optræde
med en Myndighed i Guds Riges Sager, som om de og
deres Meningsfæller vare de eneste rette Hellige, de
eneste Arvtagere af den sande Christendom, de’eneste,
som i Grunden have Ret til at sige: »Vi ere Sendebud
i Christi Sted«. Gud vogte Eder, mine unge Brødre,
fra at gaa i Slaveri i Partiernes Trældom. Han lære
Eder at blive Sendebud i Christi Sted paa rette Vis,
som de, der med Aandens Myndighed forene stor Yd
myghed i Hjertet.«
Med Hensyn til den formelle Side af Prædikantger
ningen minder han om, at det hellige Ord skal frem
hæves i en værdig og sømmelig Form, og med Tanken
henvendt paa den indremissionske Forkyndelse siger
han til de unge Præster:
»Hvor mange synde ikke mod denne Fordring, naar
de fra Prædikestolen tillade sig den utilbørlige snart
plumpe, snart igen spøgende og til det kaade grænsende Tale. Vil I undgaa at strande paa dette Skjær,
henimod hvilket mange unge Præster øjeblikkelig
styre, da lægger Eder følgende Formaning paa Hjærte:
Fordyber Eder flittigt i Jesu Taler, og da vil Mesteren
lære Eder at tale om det højeste og dybeste i ædle og
enfoldige Ord. Forbereder Eder flittigt paa Eders Præ
diken og lader Eder ikke rive hen af denne overfladiske
Tale, »at det var ikke Penneposer men den hellige
Aand, der faldt ned over Herrens Apostle, og ogsaa
vi skulle derfor stole paa Aandens Indskydelse, saa at
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vi aldrig skulde berede os forud.« Nej, lader os blive
i Ydmyghed og betænke, at vi ikke ere kaldede til
Apostle, men til meget ringe Tjenere i Herrens Vingaard. Vi skulle bruge al vor Kunst og Flid for at bære
Ordet frem saa rigt og skjønt, saa fyldigt og varmt,
som vi evne.«
Ved Provsteindsættelserne minder han om, at Tilsynsmændene i Kirken skulle staa Vagt om Folkekir
ken og ikke frygte, naar nogle Røster fortælle, at hele
Folkekirken i en nær Fremtid gaar sin Opløsning i
Møde, eller naar andre Røster udtale, at det er idel
Aandløshed at fordre pligttro Opfyldelse af alle de
verdslige Pligter, der paahvile Folkekirkens Præster.
Tilsynsmændene skulle holde »højtalende Vildskab og
sværmerisk Uklarhed« nede og med Aandens Sans
virke saaledes, at Folkekirken endnu en Tid kan røgte
sin betydningsfulde, opdragende Gjerning. Overfor de
verdslige Pligter, der følger med Præstestillingen, skal
der mindes om, at Præsterne have ikke blot deres Em
bede i den hellige, almindelige Kirke, men da have det
saaledes, som det er indfattet i den danske Folkekirke,
til hvis Love og Bestemmelser de have forpligtet sig
ved deres Embedsløfte. Mest af alt lægger han Til
synsmændene paa Sinde, at der ikke alene skal virkes
i Krafts, men i Kærligheds og Sindigheds Aand.
Ogsaa ved andre Lejligheder end rent religiøses fik
han Lejlighed til at tale, idet han som Biskop holdt
Mindetaler ved forskellige Lejligheder i Stiftet. Om
Fædrelandskærligheden taler han i Anledning af For
svarssagen, og hans Ord er aktuelle den Dag i Dag.
Han siger: »Verden er forvandlet til en Lejr, hvor der
rasles med Vaaben, og ingen Videnskab gjør i vor Tid
saa rivende Fremskridt som Krigsvidenskaben, paa
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hvis Omraade den ene Opfindelse afløser den anden,
saa at det, der for faa Aar siden blev betragtet som et
fortrinligt Værge, bliver nu kastet hen som ubrugeligt
Skrammel.«
Han rejser Spørgsmaalet: »Har et jordisk Fædreland
nogen Betydning?« og svarer derpaa: »Jeg skammer
mig næsten ved at fremføre dette Spørgsmaal; thi det
tykkes mig selvfølgeligt, saa indpodet i os med Moder
mælken, at vi elske dette Land, hvis Minder ere vore,
hvis Sprog er vort Modersmaal, hvis Flag vajer over
vore Hoveder, hvis Brød nærer os, hvis Skjønhed glæ
der os, som aabner os Arne og Hjem, medens vi leve,
og giver os og vore Kære den Grav, hvori vort Legeme
skal hvile indtil Opstandelsens Dag. Og dog er der
mangfoldige, som ikke skamme sig ved at sige: et
Fædreland har slet ingen Betydning; thi en kosmopoli
tisk, en verdensborgerlig Strømning gaar gennem Ti
den, en Verdensanskuelse, som mener, at de enkelte Na
tioners Interesser fuldstændig bør ofres og træde tilbage
for de almenmenneskelige Interesser. Og i Henhold til
denne Visdom ved jeg ogsaa, at man kan træffe unge
Mennesker, for hvem Rye og Schleppegrell ere fuld
stændig ukjendte Navne, og Dannebrog er for dem
kun en gammel Klud, som ikke har den allerfjærneste
Betydning«. Herimod stiller han Chr. d. IV’s gamle
Valgsprog: »Gudsfrygt styrker Riget«, og nævner Plutarks Ord: »Jeg tror, at snarere kunde en Stad bestaa,
som ikke havde Grundvold eller Jordbund, end en Stat,
som fuldstændig er berøvet al Gudsfrygt«, og han ma
ner til indbyrdes Sammenhold, thi »ingen udvortes Fare
og intet Overfald kan være saa farligt som indvortes
Usamdrægtighed, thi den øder og fordærver mægtige
Ting, medens indre Samdrægtighed øger og formerer
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det Ringe«. Han advarer mod at stole paa Traktater,
»thi Traktater ere jo i vor Tid aldeles værdiløst Papir,
og den almindelige Retsbevidsthed udtrykkes bedst i
Preusserkongen Frederik d. Andens Grundsætning:
»Den har altid Ret, som har de fleste Bajonetter«, og
hvad Alliance angaar, er næppe nogen forlegen for at
slutte Alliance med et Folk, hvor de stridende Partier
ikke kunne alliere sig indbyrdes for dog at rejse det
Værn, som kan være et Vidnesbyrd for al Verden om,
at det danske Folk er bestemt paa at sælge sin Tilvæ
relse saa dyrt som muligt.« —
Ved Indvielsen af Odense Kathedralskole den 3. Sept.
1894 taler han til de unge og sammenligner Skolen og
Livet i følgende Ord:
»Livet er ret beset en Skole, hvori vi skulle opdrages
for det kommende Liv. Jo bedre vi kunne slutte os til
den Livsanskuelse, som har fundet sit Udtryk netop i
dette gamle Ord: »Livet er en Skole«, desto mere ville
vi stræbe efter at finde os til Rette paa den af Skolens
øverste Leder os anviste Plads, og desto, mere ville vi
erfare, at der er en utrolig Mængde Lærere for en Dis
cipel i Livets Skole. Thi ikke blot i Bøger er Kundskab
at høste, men Arbejde og Sygdom, Glæde og Sorg,
give os nyttige Timer, Omgang med forskjelligartede
Mennesker danne og udvikle vor Sjæl, og mangfoldige
ville ogsaa godkjende Sandheden af den hellige Bernhards Ord »Tro mig, den erfarne, Bøgen og Egen ere
mine Lærermestre, i Skoven vil du finde mere end i
Bøgerne, Træer og Stene skulle lære dig, hvad du ikke
kan lære hos de vise Mestre.« Jo mere vi lade os danne
i Livets Skole og i aandelig Forstand lade os flytte op
fra Klasse til Klasse, desto mindre behøve vi at frygte
den Dag, da Dødsklokken bebuder os det sidste Time-
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skifte og ringer os ud fra denne Verdens Skolegang,
og desto bedre kunne vi i Jesu Navn glæde os til fra
Skolen at gaa hjem for at nyde Guds Børns herlige
Frihed.«
I disse Taler udfolder han alle sine Evner som Taler
og Prædikant, hele sin Veltalenhed parret med Biskop
pens Myndighed. Et langt Livs Erfaring ligger efter hin
Dag, da han holdt sin Tiltrædelsesprædiken i Holmens
Kirke og talte over Ordene: »Herre, jeg ved ej at tale,
thi jeg er endnu ung«, og til nu, da han stod som en
af Folkekirkens betydeligste Personligheder.
Disse Taler viser, hvorledes han er imod alt Parti
væsen indenfor Folkekirken, mod Dømmesyge, mod
Kundskabsmangel, hvorledes han hævder den faste fol
kekirkelige Ordning som nødvendig, hvis den evangelisk-lutherske Folkekirke skal opretholdes, med Front
baade mod Romerkirken og mod Særanskuelser inden
for Folkekirken. Aldrig kunde han tænke sig, at Præ
sterne skulde have Ret til vilkaarlig Fortolkning af
Skriften efter hvers personlige Mening, endsige at lige
fremme Løsrivelsesforsøg, som Fornægtelse af Dog
merne, skulde blive taalt hos Præster, der dog vilde
blive i Folkekirken, af Biskopperne eller Ministeren.
Han var en bestemt Modstander af al Uklarhed, alle
taagede Kompromisser. Det var hans Natur, »hans
stive Ryg«, som han selv var klar over, men dette faste
Standpunkt skabte ham en ret isoleret Stilling indenfor
Kirkeraadet og Fakultetet, ligesom det fjernede ham
fra den Grundtvigianske Retning og delvis endogsaa
fra »Indre Mission«, saaledes som denne senere udvik
lede sig, særlig ved Præsten ved Garnisons Kirke, Pa
stor Sørensens Indflydelse.
Han følte selv sin isolerede Stilling indenfor visse
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kirkelige Kredse og drog Konsekvensen deraf, idet
han afslog Stillingen som Sjællands Biskop, da den i
1894 blev ham tilbudt i Anledning af, at Biskop Fog
ønskede at trække sig tilbage.
Det var ikke første Gang, der var Tale om ham som
Sjællands Biskop. Allerede i 1883, da Biskop Martensen var svag, havde en Deputation af Præster, bestaaende af Paulli, Kalckar, Volf og Schepelern, henvendt
sig til Ministeren med Ønsket om, at han matte blive
Martensens Efterfølger. Der var da ogsaa Tale om
Domprovst Gude og Biskop i Aarhus, Fog, og den sid
ste blev udnævnt. Ogsaa Fog havde ofte udtalt Ønsket
om, at Stein maatte blive hans Efterfølger, og Biskop
Swane i Viborg havde forberedt ham paa, at Kaldelsen
vilde komme. I Efteraaret 1894, da han vendte hjem
fra en Visitatsrejse, kom der et Brev fra Pastor Jantzen
om Sagen, og et Ønske derom fra Kronprinsen. Beslut
ningen om at afslaa det ærefulde Tilbud var imidlertid
fast hos ham, »Tel brille au second rang qui s’éclipse
au premier«, skriver han selv derom, og i et Brev til
Biskop Fog af 21. December 1894 udvikler han Grun
dene til sit Afslag:
»Kære, Højærværdige Hr. Biskop Fog.
Jeg maa begynde med at bringe Dem hjærtelig Tak
for det kjærlige, indholdsrige Brev, som jeg modtog fra
Dem for tre Dage siden. Alvorligt og nøje har jeg over
vejet Deres Ord. Julen maa nu ikke oprinde, førend De
har modtaget mit Svar. Det gjør mig ondt, at det ikke
bliver efter Deres Ønske. Men en usynlig Haand holder
mig tilbage og en stærk Røst i mit Indre tilraaber mig
»Overskrid ikke de dig tilmaalte Grænser, og overtag
ikke et Embede, som du ikke kan magte!« Jeg behøver
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ikke at give nogen udførlig Motivering, da jeg kan
henvise til de Grunde, som jeg udviklede i Brevet til
Biskop Swane, som De har læst. Dog vil jeg ogsaa
direkte overfor Dem, kære Biskop Fog, give en kort
fattet Fremstilling af min Opfattelse, som et nyt alvor
ligt og smukt Brev fra Biskop Swane ikke har formaaet
at rokke. Men førend jeg begynder paa min Redegjørelse, vil jeg.gærne sige Dem, at jeg ingenlunde føler
mig krænket over, at De har bragt mig i Forslag til
Sjællands Bispestol hos Kongen, Kronprins og Mini
ster, uden at mine Tanker om Sagen vare indhentede,
thi jeg maa indrømme, at De kunde næppe have handlet
anderledes, end De har gjort. Men De vil ogsaa kunne
forstaa, at Efterretningen derom gjorde et overvældende
Indtryk paa mig, da jeg med dybeste Ærefrygt ser op
til den Stol, hvori Mænd som Balle, Münster, Martensen og De har haft Sæde. Lad mig dernæst sige Dem
hjærtelig Tak for den store Velvilje, som ogsaa ved
denne Lejlighed vises mig fra Deres Side. I snart 30
Aar har jeg haft mange Beviser paa Deres Tillid. Jeg
er Dem inderlig taknemlig ogsaa for det sidste store
Vidnesbyrd derom, at De endogsaa kunde ønske at ned
lægge Deres vigtige Embede i mine Hænder. Efter at
have gjort disse indledende Bemærkninger kan jeg saa
gaa over til at fremstille kortelig de Grunde, som nøde
mig til at bede mig fritaget for det ærefulde Hverv, som
vilde bringe mig til at segne under Byrden. At Lær
dom er en ufravigelig Fordring til en Sjællands Biskop,
maa jeg bestemt fastholde. Angrebene paa det gamle
Testamente rykke stærkere og stærkere frem. Rational
ismen vil nødvendiggjøre apologetiske Foredrag. Ro
merkirkens Frembrud vil kræve grundig Belysning af
de evangeliske Grundsætninger og Pavekirkens Vild-
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fareiser. Sjællands Biskop maa og bør —dersom hans
Stilling ikke skal blive aldeles uholdbar — træde kraf
tigt op ogsaa i Skrift i de Stridigheder, som ville fore
komme. Jeg mangler Forudsætningerne, medens SkatRørdam i det mindste med Hensyn til det gamle Testa
mente har den Lærdom, der vil give ham en solid Posi
tion, som er af stor Betydning for Kirkens Primas. Der
indvendes: Vor Tid kræver en praktisk Mand, medens
der kan slaas af paa Fordringerne til Lærdom. Lad saa
være! Men i saa Fald maatte denne praktiske Mand
have saadant Fodfæste i Præstestand og den ordførende
Del af Menigheden, at han vilde blive anerkjendt som
den Fører, om hvem man vilde samle sig. Men en saadan Personlighed er jeg ikke. Jeg takker Guds Naade
for Ordets og Styrelsens Gave, som han har givet mig,
og jeg takker Menneskene for det gode Navn, som Vel
vilje har skænket mig i store Kredse, men — jeg føler
ogsaa med Vished, at fra den Dag, jeg blev Sjæl
lands Biskop, vilde meget forandre sig sørgeligt for
mig. Talegaver er ikke nok, og Styrelsens Evne udret
ter intet, naar den møder Viljer, der ikke ville lade
sig styre, eller ere krænkede over, at de ikke skulle
styres af en anden. Medens jeg nu — indenfor min
begrænsede Kreds — har en Indflydelse, som jeg med
Tak paaskjønner, og som kan være til Gavn for Stiftet,
hvori der findes urolige Hoveder, vilde jeg som Landets
første Gejstlige snart komme til at staa som en magtes
løs Magthaver, i Besiddelse af Magtens Attributter,
men uden at have Udøvelsen af denne. Et sørgeligt
Fremtidsperspektiv opruller sig for mig. Hos Kirkeraadets yngre Biskopper vil jeg ikke finde Forstaaelse.
Forhandlingerne i Ligbrændingssagen og Psalmebogssagen have tilstrækkelig belært mig, og jeg vil i en-
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hver Sag blive overvældet af Opportunismen. Theologisk Facultet vil næppe hilse mig med Velvilje. Iblandt
Kjøbenhavns Præstestand har jeg vel enkelte gamle
Venner (Paulli, Schepelern, Volf), hvem mit Valg vilde
være velkomment, men Flertallet af Præsterne — i By
og paa Land — og Størstedelen af Lægfolkene, som
nære kirkelig Interesse, ønske ikke mig men bestemt
Skat-Rørdam til Sjællands Bispestol. Hvad hjælper det,
at mit Valg kan »sættes igennem« ved Kongens Naade
og Deres kraftige Velvilje, naar jeg saa bagefter intet
kan »sætte igennem« og daglig maa erfare, at Snorene
hvile i en andens Haand. Mit Valg vil strax blive hilset
med Beklagelse over det skete Misgreb. Dette kan let
bæres, men alt, hvad jeg vil fremme, vil blive hemmet, og hvad jeg vil hemme, vil blive forsøgt frem
met. Det er min fulde Overbevisning, at naar der
ikke indenfor det theologiske Facultet kan findes en
passende Person, saa er Rørdam uundgaaelig, og jeg
anser det ogsaa for bedre, at han med »Styrelsen« for
ener »Embedet«, end at han faar den første, medens en
Skyggebiskop beklæder det sidste. Paulli saavel som
jeg vilde let komme til at indtage den sidste Plads, selv
om hans Forhold til Kongen og Kongehuset lettere
kunde give ham end mig nogen Modvægt. Bliver
Skat-Rørdam derimod Biskop — om hans Majestæt vil
acceptere ham, ved jeg jo ikke, ligesaalidt som om Rør
dam vil modtage Valget — da turde det stille sig lysere
end forventet. De skriver, kære Biskop Fog, at Sk.-R.
har en Fortid, som han ikke saa let slipper fra. Hvor
ledes slap Ploug fra sin? Skridtet fra Liberalisme til
Konservatisme er ikke ukjendt, hverken i den politiske
eller den kirkelige Verden.......... Saaledes ser jeg paa
Sagen og maa derfor bede om, at min Person ikke maa

75

blive bragt i Forbindelse med Sjællands Bispestol,
hvori jeg ikke passer. Jeg ser med Vemod og Bekym
ring den Dag imøde, da De afslutter Deres velsignede
Gjerning i Kirkens Tjeneste. Den vilde kun blive daarlig fortsat af
Deres ærbødige og hengivne
Harald Stein.«
Efter Kongens Ønske fremkom der dog igennem Mi
nister Bardenfleth et officielt Tilbud til ham om Sjællands Bispestol, men han fastholdt sin Vægring og for
trød aldrig sin Beslutning.
Efter Skat Rørdams Ønske indviede Stein ham til
Sjællands Biskop d. 15. April 1895. Et naivt og pudsigt
Træk var det, at Grundtvigianerne frygtede for, at Ind
vielsen skulde ske paa — Latin, og Frederik Barfoed
satte sig i den Anledning i Bevægelse med en Fore
spørgsel til Stein, paa hvilken han gennem en Slægtning
fik saalydende Svar: »Berolig den gamle Danneskjalds
og Bardes dansk-skandinavisk-oldnordiske Hjærte med,
at der ved Bispevielser hverken synges, tales eller tæn
kes paa Latin. Det levende Ord lyder paa Modersmaalets søde Tone, saa Fædrenes Tungemaal behøver ikke
at sukke ved den Lejlighed.«
Indvielsestalen, der er en af hans skønneste Taler,
er bygget over Ordene: »Derfor, mine kære Brødre, bli
ver faste, ubevægelige, frugtbare, altid i Herrens Tje
neste«. Den viser ham paa Højden af hans Evner, myn
dig og klar, mild og dog fast, i fuld Besiddelse af hele
sin blændende Veltalenhed. Sjællands Bispestav kunde
næppe være lagt i bedre Hænder end hans, selv om
de Hænder, hvori den lagdes, fuldt ud var den værdige.
Selv den, der ikke har Interesse for kirkelige Spørgsmaal, men blot Sans for Sprogets Renhed og Velklang,
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vil med Glæde læse denne Tale, i hvilken man sporer
Efterdønningerne efter den Kamp mellem »ja« og »nej«,
der maa have staaet i hans Sind, da Stillingen som den
danske Kirkes Primas blev ham tilbudt, men som var
endt med, at ogsaa han var forbleven »fast, ubevæge
lig, altid i Herrens Tjeneste« paa det ham beskikkede
Sted i Folkekirken som Fyns Biskop.
Han skriver selv herom den 10. Marts 1895 til sin
ældste Broder:
»Jeg er glad og lettet og overbevist om at have truf
fet det rette. Forholdet til Rørdam udvikler sig smukt.
Vi have vexlet gode Breve, og han har anmodet mig
om, at jeg vil bispevie ham i Frue Kirke, og jeg har
omgaaende svaret — ja.
Jeg er glad og taknemlig over min smukke Stilling
her paa Fyn, hvor jeg kan udrette noget. Det er en
Hvepserede i København, og jeg takker Gud for, at jeg
ikke skal have Hænderne deri.«

Han fortrød aldrig, at han havde valgt at forblive
paa Fyn; dels var han glad ved sin Virksomhed der,
og dels begyndte hans Kræfter at svigte. Hans Hel
bred havde aldrig været stærkt, hans Arbejde i mange
Aar overvældende stort, nu meldte Gigten sig som
Forløber for den Hjertesygdom, der faa Aar efter ud
viklede sig hos ham. Dertil kom hans Hustrus Sygdom.
Alvor og Stilhed sænkede sig over Hjemmet i den gamle
Bispegaard endnu mere end tidligere. Hans Hustru
døde i 1898, og selv følte han sig saa svag, at han
indgav sin Afskedsbegæring i December samme Aar.
Han følte, at det snart var forbi, og tog Afsked med sine
to Brødre, som han hele Livet havde staaet saa nær,
med følgende Brev, dateret 29. Okt. 1898:
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»Mine trætte Tanker kredse daglig om mine to vel
signede Brødre, som have beredet mig saa mange gode
Minder, som jeg nu tænker paa i de trange Tider, hvor
Nutiden er svær, og Fremtiden — menneskelig set og
jordisk talt — kun levner lidet Haab. Et »Livstegn«
med kjærlig Hilsen og Tak vil jeg dog gjærne sende
Eder, saalænge jeg formaar, til rigtig Brevskrivning
slaar Kræfterne ikke til. At Lægen vil gjøre mig rask
er priseligt, men Gudherrens Tanker gaa næppe i den
Retning. Jeg venter selv at blive »hjemkaldt« i Løbet
af Efteraaret, men vil Gud forlænge Tiden, da maa jeg
jo bie paa hans Time og øve mig i at sige »Guds Vilje
ske«.«
Alle Henstillinger om ikke at søge sin Afsked endnu
afviste han under Henvisning til, »at en fungerende
Biskop, der ikke kan visitere eller ordinere eller taale
at modtage mange Besøg, er en Uting«. Alle Opmunt
ringer til at have Tillid til Lægernes Behandling af Syg
dommen (en Hjertesygdom, der medførte pinefulde
Vandansamlinger i Ansigt og Lemmer) afviste han lige
ledes. Han skriver herom:

»Mynster skrev en Gang om Grundtvig, at hans Pro
fetier udmærke sig kun ved én Ting: »de gaa aldrig i
Opfyldelse«. Jeg frygter, kære Broder, at disse Ord
ville passe ogsaa paa dine Spaadomme om min snar
lige og fuldstændige Helbredelse og Gjenoptagelse af
Embedet. Jeg tror paa Gud Faders Kjærlighed og Vis
dom, som har lagt Korset paa mig, og jeg tror paa
hans Almagt, som ved et Under kan helbrede mig. Men
skrider den levende Gud ikke saaledes ind, vil det ikke
ske. Guds Vilje ske til Liv eller Død.«
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Han havde haabet, at Gud vilde »entledige ham i
Naade«, længe forinden han nedlagde sin Bispestav,
men endnu et Aar varede hans Sygdom, efter at han
som »emeritus« var rejst til København, og det meste
af denne Tid tilbragte han paa Diakonissestiftelsens
Hospital, idet han saaledes ender sin Løbebane, hvor
han havde begyndt den. Hele det sidste Aar drejede
hans Tanker sig næsten kun om Døden. Han følte
Trang til ved Livets Slutning at rette Tanken indad
og gøre Livets Regnskab op, opad med Tak og Bøn
om Naade, og udad, for i et Syn at samle de vekslende,
forbidragende Minder. Han var glad ved at kende sit
Hvilested paa Holmens Kirkegaard, og han skriver:
»Ofte har jeg staaet ved det i Aanden og hørt Vinden
suse hen over min egen Grav«, men da vendte han sine
Tanker »mod Jesu Grav, mod Faderhuset og Gjensynet,
hvor han skulde opvækkes, ej til Dommen men til det
evige Liv«. Ogsaa om Folkekirkens Fremtid kredsede
hans Tanker. Han frygtede Rationalismens og Van
troens Fremskridt, han saa en Fare for Kirken i den
Separatisme, som dukkede frem, især indenfor Mis
sionsbevægelsen, og han advarede mod de Surrogater
for Religion, som Frimureriet og andre »hemmelige«
Selskaber omgav sig med. Han saa ikke alene i Frem
tiden Farer for Kirken, men ogsaa for Folket for det
nationale Liv og dets Selvstændighed. Hans Pen ned
skriver til allersidst Ordene »social Revolution« og der
efter Ordene »Dominus providebit«.
Den 5. Januar 1900 døde han. Ungdomsvennen, Pa
stor Jantzen talte smukke og sande Ord over hans Ki
ste, og Provst Fenger ved Holmens Kirke kaldte den
bortkaldte Biskop »den ypperste Repræsentant for Dan
marks Gejstlighed«.
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Ved Indvielsen af Biskopperne SKAT RØRDAM
og VIGGO GOTTZSCHE i Frue Kirke i Kjøbenhavn
anden Paaskedag, d. 25. April 1895.

I dit Navn, korsfæstede og opstandne Herre Jesus,
forsamles vi herinde. Saa vær hos os med din Aand
i den festlige Stund. Bliv hos os med din Kraft og din
Fred under Hverdagslivets Arbejde og Strid. Og naar
det engang lider mod Aften og Livsdagen hælder, bliv
da hos os med Skrifternes Trøst: at naar det at leve
har været os Christus, bliver Døden en Vinding! Amen!
1 Kor. 15, 58.
Derfor, mine kjære Brødre, bliver faste, ubevægelige, frugtbare altid
i Herrens Gjerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forfængeligt i
Herren.

»Vi have bekommet et ubevægeligt Rige«, saaledes
skriver en apostolisk Mand1); og hvor trænge vi ikke
Alle til at befæstes i denne Skrifternes Trøst? Thi vi
leve i en Verden, hvori Alting bevæges. Livet bevæger,
og hvert rullende Aar og hver skiftende Dag bringer
megen Forandring med sig. Døden bevæger; Slægt
efter Slægt farer hen, og om ethvert Menneske gjælder
Psalmistens Ord2): »et Menneskes Dage ere som Græs;
som et Blomster paa Marken, saa blomstrer han. Naar
et Vejr farer over det, da er det ikke mere, og dets
Sted kjender det ikke længere«. Og tilsidst kommer
der en Dag, da Herren selv vil bevæge Alt, idet han
opfylder Ordet: »Endnu engang ryster jeg ikke aleneste
Jorden, men ogsaa Himlen«3). Om denne Bevægelighed
*) Hebr. 12, 28.
!) Ps. 103, 15—16.
’) Hebr. 12, 26.
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mindes vi ogsaa i denne Time. Thi naar I, mine kjære
Brødre, idag skulle indvies til Embedets Gjerning, da
betyder det jo, at tvende Pladser ere bievne ledige i
Tilsynsmandenes Rækker. Døden har bevæget den
Ene af eders Forgængere, den højt bedagede, elskelige
Biskop med det barnlige Hjerte, det milde Sind, og
dog ofte saa myndige Ord. Vi ville takke Gud for den
Gjerning, som han lod ham røgte, og fordi han saa til
lod sin gamle Tjener at lægge Vandringsstaven, førend
Hyrdestaven, som han elskede, blev sluppen af hans
Haand. Hans Navn skal leve iblandt os i velsignet
Ihukommelse. Og Livet, med Aarenes Vægt, har be
væget den Anden af eders Forgængere bort fra den
Plads, hvor han stod som den Første iblandt os. Som
Ordets aandfulde Forkynder har han i en lang Aarrække røgtet en betydningsfuld Gjerning i denne Stad;
som den indviende Biskop har han saa ofte staaet foran
dette Alter; ved sin dybe Indsigt og omfattende Kund
skab har han i mangen Raadslagning været en Vejleder,
som ofte vil savnes; og ved sit kjærlige Sind og sit for
alt Guddommeligt og alt sandt Menneskeligt bankende
Hjerte har han baade hos Lærd og Læg, iblandt Præ
ster og i Menigheder vundet sig mange Venner, som
ogsaa paa denne Dag ville sende ham en kjærlig Tak
og bede for ham, at Barmhjertighedens Fader for Jesu
Skyld vil lade sit Ansigt lyse over ham i en stille Aftens
Fred, indtil Solen gaar ned. Lad nu denne Erfaring,
mine Brødre, om Bevægeligheden af Alt først minde os
om, at ogsaa vort Liv er som en Damp, der er tilsyne
den liden Tid og derpaa forsvinder; lad den dernæst
opflamme os til at bruge den kostbare Tid og fylde
den med et Indhold, som kan have sine Virkninger, selv
naar vi smuldre i Støvet; men lad den fremfor alt lukke
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vore Hjerter op for Betydningen af Forjættelsen, at vi
midt i Omskiftelighedens Verden dog som Christne
have bekommet et ubevægeligt Rige, stiftet af Jesus
Christus, Guds Søn, som er igaar, idag og i al Evighed
den Samme, et Rige, om hvis Komme vi skulle bede,
for hvis Fremvæxt vi skulle arbejde, men for hvis Frem
tid vi aldrig skulle frygte, eftersom Herren har forjættet,
at Helvedes Porte skulle aldrig faa Overhaand over
hans Menighed. I dette ubevægelige Riges Tjeneste
have ogsaa I, mine Brødre, virket gjennem mange Aar
med de Gaver, som ere eder betroede. Under Udøvelsen
af eders Præstegjerning have I begge skabt eder et vel
signet Minde i Mangfoldiges Hjerter. Nu ere I af Gud
og Kongen kaldede til at øve Tilsynsmænds Gjerning,
og Tillid og Velvillie modtage eder fra mange Sider. Vi
bede idag af Hjerte for eder begge, at eders Gjerning
maa blive til Velsignelse for Præster og Menigheder i
eders Stifter og for Folkekirken i dens Helhed, om hvis
Vee og Vel nu ogsaa I skulle være med til at pleje
Raad. Men jeg veed af Erfaring, at just paa en Dag
som denne kan Angst gribe Hjertet, og det kan klinge
i Sjælen netop i Indvielsens Stund: mig fattes saa me
get, min Dygtighed er saa ringe, men bliv Du hos mig,
Herre Jesus, med din Aand, din Fred og din Kraft! Og
lader os da takke, fordi det idag er Paaskedag; thi
den forjætter os, at den Opstandne, som fordum van
drede med sine to bange Disciple paa Vejen til Emmaus,
han vil ogsaa idag være hos eder, mine Brødre, og sige
til eder: »hvad ere disse for Taler, som I føre med hver
andre paa Vejen?« Ja, derom bede vi dig, opstandne,
i Aanden nærværende Herre Jesus: bliv hos os i denne
Time; tal Skrifternes Formaning og Skrifternes Trøst
ind i dine to Disciples og i Alles Hjerter, som ville tjene
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dig; og forman og trøst os særlig med disse Ord: »Der
for, mine kjære Brødre, bliver faste, ubevægelige, frugt
bare altid i Herrens Gjerning, vidende, at eders Ar
bejde er ikke forfængeligt i Herren!«
Værer faste, ubevægelige! Denne Forma
ning har sin første Anvendelse i Forholdet opad til,
til den Herre og Konge, i hvis ubevægelige Riges Tje
neste vi skulle virke. Da Apostlene levede og skrev
deres Breve, var det Gjærings og Trængsels Tider paa
Jorden, hvor det, at bekjende Christus, kunde føre til
Døden; og idelig høre vi derfor saadanne Formaninger
klinge gjennem de apostoliske Skrifter: »lader eder
ikke rokke fra det Evangelii Haab, hvilket I have
hørt«1); men »lader os holde fast ved Haabets urokke
lige Bekjendelse«2). I vor Tid nyder Menigheden vel
udvortes Beskyttelse og Fred, og Ingen forfølges iblandt
os for sin Troes og Bekjendelses Skyld. Men Ingen,
som med Aandens opladte Øje følger Tidernes Udvik
ling, kan dog undgaa at see, hvorledes Alt nedbrydende
Aander søge at afkristne Folkene, hvorledes Vantroen
raaber: »lader os bryde Guds Aag og kaste hans Læn
ker fra os«, hvorledes en flad Forstandigheds Aand
paany vil fornægte Jesum som den levende Guds Søn,
og hvorledes en sygelig Lyst til at rive Alting itu og
mistænkeliggøre Alt mellem Himmel og Jord paany be
væger Mange til at tvivle om de hellige Skrifters histo
riske Sandhed og til at vende op og ned paa meget af
det, som Fædrene have bøjet sig for i Ærefrygt og Tro.
Men al den Vantro, den Ryggesløshed, den Opløsning,
den Opsætsighed, det hele daarlige Sind, som præger
de nærværende Tider, er dog kun »Veernes Begyn*) Koloss. 1, 23.
’) Hebr. 10, 23.
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delse«, som forberede den Dag, da Verden rystes af en
Samfundsbevægelse, hvis mægtige Drøn vi ligesom
kunne spore forud i alle Folk, og da vil det, at bekjende
Jesus, paany føre Mange til Forfølgelse og Død. Der
for skal enhver enkelt Christen i Tide spørge sig selv:
har jeg beregnet den fulde Omkostning ved at være en
Jesu Discipel? Derfor skal enhver Præst, under Bøn,
iføre sig Guds fulde Rustning, forat han kan være mæg
tig til at staa fast og gjøre Modstand paa den onde
Dag. Men derfor skulle ogsaa vi, mine Brødre, hvem
et Tilsynsembede blev betroet, med vaagent Øje følge
»Tidernes Tegn«, og af Guds Aand og Guds Ord suge
Kræfter ind i os til at staa faste, ubevægelige i Tider
nes Brænding, holdende fast ved den usynlige Jesus,
som om vi saae ham, fuldelig forvissede om, at han er
med sin Menighed alle Dage indtil Verdens Ende, og
at han, naar Timen kommer, vil rejse sig igjen i sit
Kirkeskib og sige til Storm og Bølger: »ti og forstum!«
Vi skulle tjene Herren; men vi skulle tjene ham i den
Folkekirke, hvori vi have faaet vor Gjerning; og derfor
har Formaningen »værer faste, ubevægelige« sin anden
Anvendelse i Forholdet udadtil, til de kirkelige Ord
ninger, hvorunder det er os beskikket at virke. Der gi
ves en Fasthed, en Ubevægelighed, som ikke skal roses,
fordi den kun er som Stenens Fasthed, der ligger død
og kold og vanskelig lader sig rokke. En saadan ube
vægelig Fasthed passer ikke i de Levendes Samfund,
hvor vi vel altid skulle tjene Herren, men dog tillige
have Øjet opladt for, at vexlende Tider kunne medføre
ændrede Tjenestens Former. Men der er ogsaa en Be
vægelighed, en Bøjelighed, som ikke skal roses, fordi
den kun minder om Sivet, der svajer og drejer for Vin
den og aldrig faaer tilbørlig Fasthed til at staa udvortes
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Paavirkning imod. For eder, mine kjære Brødre, og for
os Alle, hvem et Tilsynsembede blev betroet, vil jeg
bede, at Gud vil lære os, at forene Fasthed, hvor den
er nødvendig, med Bøjelighed, hvor den kan tilstedes;
og det er mit Haab og min Bøn, at vi i denne Aand
maa kunne pleje Raad med hverandre og med alle
Brødrene om Alt, hvad der kan tjene vor dyrebare
Folkekirke til Fremvæxt og Gavn. En dobbelt Fare
truer i de nærværende Tider vor evangeliske Kirke i
Danmark. Den ene Fare kommer udefra, kommer fra
Paven i Rom, hvis Tjenere iblandt os nu ikke mere ville
nøjes med den frie Udøvelse af deres Gudstjeneste, men
de lægge aabenlyst for Dagen, at deres Maal er dette:
at sprænge den danske Folkekirke og føre os Alle til
bage til Lydighed mod Rom. Den anden Fare kommer
indefra, kommer fra Menigheden selv, hvor det blandt
Præster og Lægfolk syder og gjærer med megen Uro,
hvor det vrimler med »Syner« og »Meninger« og »An
skuelser« og »Raad«, hvor Alverden sidder paa Dom
mersædet, og hvor ofte selv de ganske Unge mene at
have fundet den kostelige Salve, som alene kan læge
alle Folkekirkens Brøst. Gud fylde os, mine Brødre,
med Visdoms, Krafts og Besindigheds Aand! Overfor
Rom og alle de katholiserende Retninger, som ere oppe
i Tiden, bør vi fastholde ubrødelig de reformatoriske
Principper: Retfærdiggjørelsen af Troen, ved Jesus
Christus alene som Mægler, Forsoner, Ypperstepræst
og Talsmand, og den hellige Skrift som eneste Regel
og Rettesnor, hvorefter alle Lærdomme skulle prøves
og bedømmes. Og lader os overfor alle de mange Fri
heds- og Ændringskrav, modne og umodne, som suse
om vore Øren, prøve Alt, overveje og beholde det Gode,
men uden Menneskefrygt modsætte os Alt, hvad der
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ikke kan forenes med en fast og folkekirkelig Ordning.
Men at staa imod er ikke altid let for Kjød og Blod,
som hellere vil roses end lastes og dadies. Derfor skal
Formaningen »værer faste, ubevægelige« have sin
tredie Anvendelse indadtil, mod Hjerte og Villie,
naar det fristes til, utidigen at give efter. Jesus var fast,
men han erfarede derfor ogsaa, hvor hurtigt »Hosianna«
kan forvandles til »korsfæst«. Paulus var ubevægelig;
men han blev derfor ogsaa øvet baade i »Ære og Van
ære, i ondt Rygte og i godt Rygte«. Ogsaa I, mine
Brødre, ja, vi Alle, skulle opleve Noget af dette. Men,
lader os blive faste endda, lide ondt som gode Jesu
Christi Stridsmænd, øve os i at have en god Samvittig
hed, lade Mennesker dømme os personlig, og iøvrigt
kun stræbe efter, at ikke Tjenesten skal blive lastet.
Men naar Paulus nu først har formanet »værer faste,
ubevægelige«, saa føjer han til: »frugtbare altid
i Herrens Gjerning«, og han lægger os netop
dermed paa Sinde det, som vi alt have antydet, at vor
Fasthed skal ikke være gold og ufrugtbar som Stenens,
men den skal langt snarere ligne Træet, som staaer fast
ved Hjælp af sin dybe Rod, medens det dog ved Bøje
lighed kan ride mange Storme af, og Aar efter Aar
bærer det sin beskikkede Frugt. Gud give eder, mine
Brødre, Naade til, at Forjættelsen maa blive opfyldt paa
eder: »Salig den Mand, som har Lyst til Herrens Lov,
og som grunder paa hans Lov Dag og Nat; han skal
være som et Træ, der er plantet ved Vandbække, hvil
ket giver sin Frugt i sin Tid«1). Ogsaa I ville ofte
savne Præstens Gjerning, i hvilken I begge have baaret
velsignet Frugt; og særlig i Begyndelsen vil det blive
eder underlig tomt, ikke mere at skulle prædike Søndag
l) Psl. 1, 2—3.
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efter Søndag, at staa ved Døbefont og Alterbord Uge
efter Uge, at være en Trøster for de Bedrøvede, og at
undervise og vejlede de Unge. Men snart skulle ogsaa
I med Glæde erfare, at ogsaa i det Embede, hvortil I
nu ere kaldede, kunne I paa mange Maader være
frugtbare i Herrens Gjerning. Der kan vir
kes med Frugt ved at rejse nye Kirker til Herrens Ære,
og Gud lade den Gjerning lykkes, ikke mindst her i den
store Stad, hvor Kirkers og Præsters Antal staaer i sør
geligt Misforhold til Befolkningens voxende Mængde.
Der kan virkes med Frugt i Ordets Forkyndelse, naar I
rejse om i eders Stifter og i By og paa Land prædike
det Korsets Evangelium, som er Jøder en Forargelse og
Hedninger en Daarskab, men en Guds Kraft til Saliggjørelse for hver den, som troer; og naar Ungdommen
mylrer frem paa Kirkegulv og i Skole, skulle I faa et
velsignet Pust fra eders Præstetid tilbage. Der kan vir
kes med Frugt ved Punkt for Punkt at efterleve det apo
stoliske Ord: »dersom vi have et Embede, da lader os
tage vare paa Embedet; eller om Nogen lærer, paa Lær
dommen; eller om Nogen formaner, paa Formaningen;
den, som uddeler, gjøre det med Redelighed; den, som
er Forstander, være det med Iver; den, som gjør Barm
hjertighed, gjøre det med Glæde«1). Men sidst og ikke
mindst vil jeg sige til eder begge: der kan virkes med
Frugt, naar vi, Sandheden tro i Kjærlighed, forhandle
med de Præster, hvis Raadgivere og Vejledere vi ere
kaldede til at være. Komme vi paa vore Rejser til alvor
lige, nidkjære Mænd, da give vi ikke blot, men da mod
tage vi aandelig Velsignelse, og kunne ofte gjentage
det apostoliske Ord: »vi opmuntres hos eder, sammen
med eder, ved den fælles Tro, baade eders og min«2).
*) Rom. 12, 7—8.
s) Rom. 1, 12.
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Komme vi til Mænd, i hvis Prædiken eller Vandel Saltet
synes at have mistet sin Kraft, saa lader os forsøge at
salte dem paany og opflamme hver Aandens Gnist i
deres Hjerter. Men færdes vi mellem Præster, som ere
indtagne i sig selv, dømmende, syge for Ordkrig, fyldte
af Partigængeriets urene Aand, da lader os formane dem
med Herrens egne Ord: »Haver Salt i eder selv og hol
der Fred med hverandre!«1) Thi til indre Fred og Sam
drægtighed trænger vor Folkekirke, som udefra trues
af mange Farer. Apostlen Paulus kalder den Gjerning,
hvortil alle Herrens Vidner blive kaldede, »Forligelsens
Tjeneste«2). Gud gjøre ogsaa eder, mine Brødre,
frugtbare i Forligelsens Tjeneste, ikke blot i den For
stand, at I formane Menighederne: »vi bede i Christi
Sted, lader eder forlige med Gud«, men ogsaa paa den
Vis, at I øve Forligelsens Tjeneste blandt Præsterne,
saa at Alle, der virkelig ville tjene Herren i Aand og
Sandhed, enes om at række hverandre broderlig Sam
funds Haand i Jesu Navn!
Men, hvo er vel dygtig til alt dette? til at være faste
og ubevægelige og dog altid frugtbare i Herrens Gjer
ning? Vi maa svare med Paulus: »ikke at vi ere dyg
tige af os selv at udtænke Noget, som af os selv, men
vor Dygtighed er af Gud«3). Derom mindes vi ogsaa
i vor forelæste Text, som netop slutter med disse Ord:
»vidende, at eders Arbejde er ikke for
fængeligt i Herren.« Over denne Forjættelse ville
vi glæde os, og ved denne Forjættelse ville vi holde
fast; thi den fører os tilbage til Herrens egen Forjæt
telse: »Jeg er Vintræet, I ere Grenene; hvo, som bliver
') Mark. 9, 50.
s) 2 Kor. 5, 18.
’) 2 Kor. 3, 5.
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i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt.«1) Om
et Øjeblik skulle I knæle under Brødrenes velsignede
Hænder; og løfte I eders Øjne, see I Jesusskikkelsen
udbrede sine Arme ogsaa mod eder. Men, lovet være
Gud, ikke blot Brødrene, men Herren selv vil velsigne;
og ikke blot et Billede af Jesus, men Jesus selv er her
tilstede i Aandens Kraft. Til dig, korsfæstede og op
standne Mester, ville vi derfor anbefale de to Brødre,
som vi nu skulle hellige til din Tjeneste! Salv dem
med din Aand; velsign dem med dine Hænder; og dygtiggjør dem til at føre deres Embede saaledes, at det
kan blive Menigheden til Gavn, Gud Fader, Søn og
Hellig Aand til Ære! Amen!
’) Joh. 15, 5.
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