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I afvigte Vinter læstes i Højskolebladet „et Mindeord“ 

af Pastor V. J. Hoff over afdøde Forpagter Adolf Burcliardi, 

der har indtaget en betydningsfuld Plads i den kristelige 

Kreds af grundtvigsk Retning, som i Egnen mellem Kalund

borg og Holbæk har flokket sig om Valgmenighedskirkerne i 

Ubberup og Vallekilde, for hvilke Hoff er Præst. Disse 

Mindeord, der ere skrevne med overlegen Dygtighed, vare 

mig i høj Grad interessante at læse, ikke blot fordi de i 

levende Træk fremstillede Billedet af en ualmindelig til

talende Personlighed, men ogsaa fordi jeg i Skildringen af 

Burchardi fandt Træk, der stærkt mindede mig om min bort- 

gangne Farbroder, Peter Rørdam, til hvis Levnedshistorie og 
Karakteristik jeg, nærmest efter Opfordring af hans eneste, 

efterladte Datter, fra Tid til anden har samlet Bidrag.

Blandt saadanne Træk i den nævnte Skildring af Burchardi 

kan her fremhæves følgende: „Der var noget uimodstaaelig 

friskt over ham, naar han kom ind ad en Dør eller traadte 

ind i Kredsen, hvor Folk var forsamlede. Man hørte gjerrie 

hans kjække og stærke Røst forud. Der lød som Klangen 

af en frimodig og kjærlig Glæde gjennem hans-Ord i Mødets 

Stund, og det var ofte med en Spøg paa Læben, at han hil- 

sede de enkelte, idet han nævnede deres Navn og gav dem 

Haanden. „Der kommer Burchardi“ , lød det gjennem Ræk

kerne, og der fløj Solskin over Ansigterne, idet han traadte 

ind. Man flyttede sig gjerne til Side og gav ham Plads midt 

i Kredsen; det var som en uvilkaarlig Følelse af, at den
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Plads hørte ham til, og at det var godt at sidde uden om

kring ham. Hvor kunde han saa være glad! og hvor kunde 

han forfriske andre med sin Glæde! Og hvor var der ogsaa 

dyb Alvor i denne Glæde! — — — Han var i det hele 

hvad jeg vilde kalde en lyrisk Natur. Hvad der mødte ham 

i Livet, og som gjorde Indtryk paa ham, formede sig paa en 

egen Maade i hans Indre. En enkelt Sætning eller Tanke 

af, hvad han hørte, kunde gribe ham stærkt, og derom kom 

saa hans Tanke til at kredse. Han lod alt det ligge, der 

ikke rørte ved de Strenge i hans Indre, der gav Gjenlyd 

deraf; men de Tanker og Ord, der bragte disse Strenge til 

at klinge, dem greb ham, og deraf formede sig hans lyriske 

Digt. — — — Det var ham altid en Glæde at være i de 

unges Kreds. Vejr og Vind afskrækkede ham ikke. Var det 

meget strængt, saa satte han sig paa sin Ridehest, og saa 

gik det trods Snedriver og Storm. Da kunde hans Livsaander 

ligesom rejse sig, naar han kom til Hest og kæmpede mod 

Vejret. Den stærke og frejdige Mand blev da ligesom dobbelt 

frisk og glad. Et stærkt Indtryk gjorde hans Personlighed i

det hele — — — Hvor var han god at komme til, naar der

var Sorg til Huse! Han havde en Evne til at trøste som 

faa, ligefrem en Trøstens Naadegave. Og det kom deraf, at 

han var saa ubeskrivelig deltagende; over hans hele Skikkelse 

og over Tonefaldet i hans Ord var der udgydt som en Flod 

af hjærtelig Forstaaelse og Deltagelse. Og det var hans 

Væsens dybe Trang at være noget for dem, der trængte og 

sørgede; hans Livs Lyst og Glæde at bære Solskin ind til 

dem. — — — Det laa ham meget paa Sinde at aflægge 

Bekjendelsen om, hvilken Herre han tjente, og hvilken Sag 

han elskede, til enhver Tid. Ofte bekjendte han ud af sit 

ærlige Hjærtes Varme til Tider og paa Steder, hvor de fleste 

helst havde tiet, fordi de følte, at de ikke vilde blive for- 

staaede. Han maatte alligevel bekjende sin Kristendom og

hvad der hørte sammen med den. Dette var først, fordi han

følte, at han skyldte Sagen det; men det var ogsaa, fordi han
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saae med et saa kjærligt Øje paa Mennesker. Han troede, 

at de maatte forstaa ham og dele hans Tro, naar han fik det 

ret sagt; et godt Ord maatte kunne finde et godt Sted.“ -------

Det er just ikke min Mening at paastaa, at alt dette 

aldeles nøje passer paa Peter Rørdam; men den, der har 

kjendt ham, vil dog vistnok deri finde mærkelige Ligheds

punkter imellem disse to i kristelig og folkelig Henseende 

stærkt udprægede Personligheder, der for øvrigt i ydre Livs- 
vilkaar var ganske forskjelligt stillede.

Naar nogle Blade af Peter Rørdams Levnedshistorie her 

skulle meddeles, da sker det ikke mindst for at minde den 

yngre Slægt om, at det er en tendensiøs Usandhed, naar det 

i vore Dage af visse Ordførere fremstilles, som om Gudsfrygt 

og Frihedssind vare uforenelige. Det Levned, som her — 

om end i Brudstykker — skal fremstilles, indeholder for

mentlig en uforkastelig Stadfæstelse af det modsatte, og kan 

tjene til Bekræftelse af noget af det rige Indhold, der 

gjemmes i Apostelordet: Hvor Herrens Aand er, der er 

Frihed.

Jeg er mig vel bevidst, at flere af Peter Rørdams Ytringer 

i hans Dagbøger og Breve ikke ville kunne holde sig for en 

strængere Kritik. Men det har været mig om at gjøre at 

give, ikke et tildannet og opsminket, men et Virkeligheds

billede af Manden, fordi jeg er forvisset om, at ligesom jeg

selv har kjendt ham som en ren og ædel kristelig Person

lighed med et saare rigt Fond af Kjærlighed i sit Hjærte, 

saaledes vil dette Billede ogsaa danne sig for Læseren af 

disse Blade, hvad han end kan have at indvende mod den 

afdøde Hædersmands Udtalelser og Fremgangsmaade i enkelte 

Tilfælde. Som han var et Menneske, der var „af Sandhed“, 

saaledes vil hans Liv ogsaa kunne taale at ses i Sandhedens 

Bblysning. Man vil smile ad hans Svagheder, som ere lette 
nok at opdage, men man vil glæde sig over den rislende 

Strøm af Liv og Friskhed, som udgik fra den indre Kilde, 

han ejede i sit Hjærte, og som voldte, at man aldrig kjedede
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sig i hans Selskab, men vendte tilbage fra Samværet med 

ham, beriget med Tro, Haab eller Kjærlighed, alt i samme 

Maal, som man havde Evne til at forstaa ham eller Villighed 

til at modtage, hvad han med rund Haand ydede.

Peter Rørdam havde, som Grundtvig etsteds har sagt om 

ham, „en mageløs Gave til at tækkes Folk“. Fra hans tid

lige Barndom til hans sene Alder var han en Mester i den 

Kunst at vinde Hjærter, saa at hans Komme var en Fest, 

hans Bortgang et Savn. Mangfoldige Gange er det sket, at 

han er kommen ind i et Selskab, hvor Stemningen var mat, 

Talen slæbte sig hen, Døsighed hvilede over Kredsen. Men 

ved en livlig Hilsen, ved et Par muntre Spørgsmaal, ved 

nogle rask henkastede Ord, eller ved en lille Fortælling om 

noget, han nys havde oplevet, havde han det i sin Magt at 

faa Døsigheden afstrejfet og Stemningen hævet, saa man be

fandt sig vel og syntes, der var noget, som var værd at tale 

om eller at lytte til. Han kunde faa alle med, fordi han lod 

forstaa, at hvert Menneske har sit Værd, og ethvert Men

neske har et Indhold; det gjælder kun at finde Nøglen til 

det lukkede Gjemme. Hvormangen en Mand eller Kvinde er 

det ikke lykkedes ham saaledes at lukke op, saa det Men
neske, der før var indesluttet og tavs, paa een Gang blev 

ivrig for at fremdrage noget af sit Indre, der kunde vinde 

hans Bifald eller passe ind i hans Tanke! Men den, der 

saaledes har faaet Evne til at lade et andet Menneske føle, 

at dette selv har et Indhold, at der er noget i dets Tanker, 

der er værd at agte paa og som fortjener Opmærksomhed, 

han vil ufejlbarlig blive en kjærkommen Gjæst; thi en vis 

ubeskrivelig aandelig Glæde vil være hans Følgesvend. Til 

en saadan Gjæst vil man komme i en Taknemmelighedsgjæld, 

og vel at mærke en Gjæld, som ikke tynger.

Det var Peter Rørdams store Livslykke, at han haVde 

faaet denne sjeldne Gave. Paa den Maade bragte han Glæde 

i fattige Hytter, hvor Solen ellers sjeldent fik Lov at skinne, 

og i prunkende Sale, hvor Kjedsomhed ellers plejede at have
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sit Arnested. Derfor tillod man ham ogsaa upaatalt mange 

Friheder i hans Væren og Væsen, som man neppe vilde have 

tilladt nogen anden. Thi man følte, at det hørte med til 

hans ejendommelige Natur. Det var ikke en studeret Stilling, 

han paatog sig for det givne Tilfælde; men saadan var han, 

og som saadan holdt man af ham. Han besad en levende og 

heftig, men ogsaa en meget kjærlig Natur. Han holdt af at 

give, og vilde gjerne se andre glade. Men derfor var der 

ogsaa mange, som gjerne vilde glæde ham. Fra hans tidlige 

Tid var der noget ejendommelig folkeligt ved ham, som 

gjorde, at den simple Mand syntes godt om ham; men sam

tidig var der vistnok faa Mænd i hans Livsstilling, der saa 

frit og ugenert har færdedes blandt de fornemme og været 

saa vel set iblandt dem, som han. Dog maa det siges, at 

det kun var i kristne Kredse, at han egentlig befandt sig 

vel. Hvad han ansaa for det højeste, „Perlen, som for alt 

maa kjøbes“ , fordulgte han aldrig, og han slog ikke af paa 

Kristendommens Fordring. Men han søgte ikke at paanøde 

andre sin Overbevisning, han var ingen Fanatiker, ingen 

Proselytmager. Det, han forlangte, var Frihed i sin egen 

Bekjendelse, og at man villig eller dog uden principiel Ind

sigelse hørte paa, hvad han sagde.

Denne Mand elskede Friheden, og han fulgte helst sit 

eget Hoved. Hundrede Gange har han forkyndt, at Troen er 

en fri Sag: „vi kommer ikke til Lyset ved udvortes Tvang, 

men af indvortes Trang“. Men ved Siden af den stærke Trang 

til Frihed gik hos ham den ydmygste Underkastelse under 

Troens Lydighed. Ikke en Tøddel af „Troen“ , saaledes som 

den fra Arildstid lyder i den kristne Menighed og bevidnes i 

den hellige Skrift, kunde det falde ham ind at rokke ved; i 

den havde han selv fundet Hjærtets trygge Ankergrund, og til 

den søgte han ogsaa at føre alle dem, der med villig Hu 

laante Øre til hans Tale. Under de Forhandlinger, som i 

sin Tid førtes paa Roskilde Konvent om den kristelige Daabs- 

pagt, udtalte han en Gang:
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„Hvorvidt Forsagelsens Ord med de tre Trosartikler er 

Guds Ord eller Menneskepaafund, maa tilsidst afgjøres ved 

Erfaring. Kun den, som tror Ordet og lever efter det, kan 

dømme om det. Men det veed jeg, for det har jeg erfaret, 

at naar jeg i vor Herres Jesu Navn vender Ryggen til Djæ

velen, men Hjærtet og Tankerne til Gud Fader og til Gud 

Søn og til Gud den Hellig Aand med det evige Liv, da 

vandrer min Sjæl ikke paa de onde Veje, men min Aand 

drives af Guds Aand, og jeg forstaar, at det er ingen Drøm, 

en Gang at kunne komme til Guds Børns herlige Frihed.“

Nærværende Skrift indeholder Optegnelser og Breve ved

rørende Peter Rørdam fra hans Fødsel til midt i Aaret 1844, 

da den af ham længe attraaede Plads som Skoledirektør i 

Kjøbenhavn definitivt var overgivet til en anden. Hans senere 

Liv blev da udelukkende viet til Præstegjerningen. Vinder 

Skriftet Bifald, er det Tanken med Tiden at lade det efter

følge af et Bind af lignende Omfang, indeholdende Meddelelser 

vedrørende den sidste Halvdel af P. Rørdams Levetid. Det 

vilde derfor være mig kjært, om nogen, der er i Besiddelse 

af Breve eller andre Erindringer, der kunne tjene til at ud

fylde Billedet, vilde meddele mig saadanne til Benyttelse.

Lyngby, 28. September 1891.

H. F. R.



Ilan drikker af Bækken paa Vejen, 
derfor løfter han Hovedet højt.

Ps. CX, 7.

P e t e r  Rør dam fødtes 6. Maj 1806 og døde 18. Sep

tember 1883. Mellem disse to Tidspunkter ligger ikke blot 

et langt, men ogsaa et ualmindelig rigt og lykkeligt Men

neskeliv, som det formentlig vil have sin Interesse at dvæle 

ved, selv om det ikke kan fremstilles i sin Helhed, men 

Læseren maa nøjes med løsrevne Blade. De vigtigste ydre

Omstændigheder i dette Liv kunne ganske vist uden store 

Vanskeligheder sammenstilles; men de sige saa lidt. Det, 

der gav den nævnte Mand en ejendommelig Tiltrækning for 

mange, er lige saa vanskeligt at gjengive, som i Ord at male 

Blomstens Duft og Farve. Kun den, der kjender Blomstens 

Art, vil kunne udfylde Beskrivelsens Mangler.

I nogle Optegnelser fra 1837 — et kritisk Aar i Peter 

Rørdams Liv, da han mente sig Døden nær — nævner han 

som sit Livs Idealer: K j æ r l i g h e d ,  S a n d h e d ,  F r i h e d .  

Og det var vel netop, fordi han blev disse Idealer tro, at 

han blev gammel, uden at man næsten mærkede, at han 

ældedes. Men den, som har kjendt det bedste hos ham, 

veed, at det var hans aldrig rokkede Kristentro, der afgav 

det stadige Korrektiv imod enhver Extravagance i disse Ide

alers Udforming i hans Liv, som ellers kunde have ligget saa 

nær for en saadan Lykkens Yndling, der selv under graa 

Haar stadig sagde: Det er yndigt og sødt at leve. Man har 

nævnet hans stærke Villie som det tugtende Element i hans
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Karakter, og ikke med Uret; men jeg mener dog, at vel be- 

seet var det Tr o e n ,  der viste Villien Vej. Og kun den, der 

har Øje for dette Grundelement i Peter Rørdams Livshistorie 

og veed at skatte dets Betydning, vil kunne naa en rigtig 

Vurdering af, hvad han var, og hvad han ikke var. Thi 

dette var dog kjendeligt nok Brændpunktet, hvori Straalerne 

samledes. Derfra udgik hos denne Mand den vederkvægende 

Varme, der har glædet saa mange og vundet ham saa mange 

Hjærter; men derfra udgik ogsaa hans Evne til alvorlig at 

gaa i Rette med sig selv og læse sig selv Texten haardere, 

end maaske nogen anden har gjort det. I  sine Konfessioner 

beskylder han sig selv for Uforskammethed mod lavere staaende 

og Fejghed i at være sin Tro bekjendt. Vi vide ikke, om 

nogen føler sig kaldet til at gjentage disse Beskyldninger 

imod ham. Men for øvrigt skal det ikke skjules, at han har 

haft sine Fejl, blandt hvilke Heftighed og Egenraadighed 

eller Mangel paa Lyst og Evne til at rette sig efter andre 

vel vare de mest i Øjne faldende, skjønt de ligesom mod

virkedes af to andre Egenskaber hos ham, en vis Godtroenhed 

og Lysten til at behage, der vel heller ikke kunne kaldes 

Dyder, men dog danne Overgangsleddet fra hans Svagheder 

eller Fejl til hans mange ypperlige Egenskaber.

Først maa vi dog, som det sig hør og bør i en Levneds

skildring, dvæle lidt ved Mandens Barndoms- og Ungdomstid, 

og i det hele ved hans ydre Livsforhold, skjønt det i dette 

Forsøg mere har været den psykologiske end den egentlig 

biografiske Interesse, der har været det ledende.

I Serup Præstegaard mellem Viborg og Silkeborg var 

Peter Rørdam født. Han var den yngste af tre Brødre. 

Siden tik Forældrene endnu fem Døtre. Alle Børnene levede, 

sunde paa Sjæl og Legeme. Faderen, Præsten Thomas  Scl i a t t  

Rørdam,  var ved denne Søns Fødsel 30 Aar gammel, Moderen, 

C a t h r i n e  Ge or g i a  T e i l ma n n ,  et Aar yngre. Da Faderen 

allerede for en Tid siden var kaldet til Sognepræst i Ondløse
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og Søndersted i Sjæland, havde lian holdt Afskedsprædiken i 

Serup et Par Dage før den lille Drengs Ankomst til Verden. 

Alligevel ønskede han selv at døbe ham. Barnet blev derfor 

hjemmedøbt 7. Maj 1806, Dagen efter Fødselen, og kaldet 

P e t e r  efter Moderens Farbroder, Præsten Peter Teilmann i 

Tostrup og Uggerløse i Sjæland, i hvis Hus Faderen i sin 

Tid havde været Huslærer og nydt meget godt. Den paa

følgende Søndag skete saa Fremstillingen, hvorom Faderen 

har antegnet i Serup Kirkebog: „Hans Daab blev confirmeret 

her i Kirken af Hr. Provst Aaboe i Krägelund 5te Søndag 

efter Paaske, den I l te  Maj, som var 8de Dagen efter, at 

jeg havde holdt min Afskedsprædiken. Rasmus Andersens 

Hustru, Ide Elisabeth af Fellemark, bar ham. Faddere vare 

samtlige 12 Serup Mænd samt Skoleholderen, Jørgen Jensen, 

og Erik Væver ibidem“. Det var saaledes jevne Folk, der 

vare Vidner ved den Mands Daab, der siden alle sine Dage 

satte en Ære i at være en Folkets Mand. Da han 58 Aar 

efter, under Krigen, var Feltpræst i Fredericia, meldte en 

Dag en Mand sig hos ham som en Dattersøn af den Lisbeth, 

som i sin Tid havde haaret „den lille Peter Rørdam“ i 

Serup Kirke. Mindet om den Ære, der var vederfaret hin 

Bondekone, da de unge og meget afholdte Præstefolk før 

deres Afrejse fra Sognet, havde kaldt hende til at bære deres 

Barn, havde altsaa bevaret sig i hendes Slægt i de mange 

Aar, som siden vare lienrundne.

Den jydske Hedeegn, hvor Peter Rørdam var født, blev 

altsaa ikke hans Barndomshjem, men derimod Ondløse Præste- 

gaard, et Par Mil sydvest for Holbæk — „det meget brave 

Ondløse“ , som han siden sagde. Her voxede han op og 

modtog sine første Indtryk af den venlige sjælandske Natur. 

Præstegaardens Bygninger, der grænse umiddelbart op til 

Kirkegaarden, udgjorde fire sammenbyggede Længder, der 

omsluttede en stor Gaard. Stuehuset var lavt og straatakt 

som et andet Bondehus og ikke sønderlig godt indrettet. 

Men denne uanseelige Bolig blev dog Skuepladsen for et

1*
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meget lykkeligt Familieliv, hvor Gudsfrygt, Nøjsomhed og 

uskyldig Glæde havde sit Hjemsted gjennem en lang Aar- 

række.

Eundt om var der kjære og trygge Venner. I Tøl l øse  

Præstegaard, der ligger IV 2 Mil fra Ondløse, levede Hus

moderens Forældre, den gamle Hr. Hans Teilmann, en from 

og stille Mand, og hans kraftige og begavede Hustru, Cathrine 

Margrethe Samsøe, en Søster til den tidlig bortkaldte Digter 

Ole Johan Samsøe. Efter sin Mands Død (1822) boede hun 

hos sin Datter og Svigersøn i Ondløse og fulgte dem senere 

tilbage til Tølløse, da Thomas Schatt Eørdam 1827 blev for

flyttet herhen. Tos t r u p  Præstegaard, der ligger i en lig

nende Afstand fra Ondløse, var ogsaa i Vennevold i det 

Tidsrum, som her omhandles, da først den ovennævnte Peter 

Teilmann (f 1816) og siden hans Søn Johan Christen Teil

mann vare Præster her. Den sidste var desuden gift med 

en Søster til Præstekonen i Ondløse. Paa S ø g a a r d  ved 

Eingsted boede ogsaa nære Slægtninge paa mødrene Side 

(Familien Motzfeldt). Paa Herregaarden Kongsdal, der ligger 

i Ondløse Sogn, havde Præstegaardens Beboere Venner i 

Familien Eesch, der havde jevnaldrcnde Børn. Ogsaa andre 

Familier i Sognet og Omegnen stode i meget venskabeligt 

Forhold til det rørdamske Hus. Saaledes Familierne Bruns 

paa Lille Mørkegaard og Brinck paa Vilhelmshaab. Den 

sidste hørte til Sognet. Medlem af den var en Tid den som 

kirurgisk Instrumentmager (tit. Professor) siden hæderlig be- 

kjendte Camillus Nyrop, som i sine Ungdomserindringer har 

antegnet følgende: „I Eegelen havde jeg megen Fornøjelse 

af Søndagen; Søster Mine (Fru Brinck) og jeg kjørte ofte til 

Ondløse i Kirke hos Provst Eørdam1); efter Gudstjenesten 

drak vi Chocolade. I Præstegaarden holdtes nemlig aaben V)

V) Th. Sch. Eørdam blev 1824 Provst i Merløse og Tudse Herre
der; C. Nyrop kom 1822 til Familien Brinck paa Vilhelmshaab 
i Ondløse Sogn og var der i nogle Aar. (Nyrop, Camillus 

Nyrop, Kbh. 1884, S. 42 f.)



Chocolade- Frokost hver Søndag. Fru Rørdam holdt saa 

meget af Søster Mine: jeg ser endnu saa tydelig hendes 

aabne Arme til Omfavnelse og hører hendes Hilsen: Kjære, 

lille Fru Brinck! Ogsaa jeg fik min Del af hendes venlige 

Elskværdighed. I det hele taget fandt jeg mig vel tilpas i 

Familien og kom der ofte; den yngste Søn, Peter, blev min 

gode Ven. Uagtet han var et Par Aar ældre end jeg, slut

tede han sig ret til mig, hvorover jeg baade var stolt og 

glad. Efter Kirkegangen og Chocoladenydelsen kjørte vi til 

Kongsdal, og som oftest have vi Peter og en eller to af 

hans rare Søskende med.a

Peter Rørdam havde faaet en lykkelig Evne til at vinde 

Venner, og en naiv Frimodighed, der hjalp ham over mange 

Skjær og bragte Folk til at behandle ham som en Undtagelse 

fra de almindelige Regler. De simple og jevne Folk, som 

han i sin Barndom mest færdedes med, fandt et eget Behag 

i hans ligefremme Væsen og vilde derfor gjerne glæde ham 

ved at lave et og andet til ham, eller paa anden Maade 

komme hans Ønsker i Møde. Selv hans Fader og Moder, der 

dog hyldede alvorlige Opdragelsesgrundsætninger, kunde ikke 

modstaa hans Elskværdigeed, og han fik derved en Frihed i 

sin Gjøren og Laden, der alle Dage fulgte ham.

Selv fremhævede han det senere som en Mærkværdighed, 

at hans Moder fandt sig i, at han en Tid, da han som Stu

dent var hjemme, paa én Gang holdt 7 Hønsehunde. I sine 

unge Dage var han nemlig en ivrig Jæger.

I Fortællingerne fra Ungdomstiden kom han oftere til

bade ti l , at fremmede, endnu medens han var Dreng eller 

ungt Menneske, ofte viste ham en mærkværdig Tillid ved at 

betro sig til ham i deres Hjærteanliggender. Der maa ved 

Siden af det elskværdige og ejendommelige, som fandtes hos 

ham, tillige have været noget særlig Tillid vækkende. Og 

dette beholdt han, som bekjendt, Livet igjennem. Man havde 

overfor ham en Følelse af, at han ikke vilde misbruge den 

Fortrolighed, der vistes ham.
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Til sin Kader , der efter alles Vidnesbyrd var en baade 

ualmindelig dygtig og elskværdig Mand, og „i Aand og Sand

hed var Præst’1, som Sønnen etsteds siger, stod denne i- et 

ejendommeligt Fortrolighedsforhold, der vistnok er sjældent 

mellem Fædre og deres Børn. Selv efter at være kommen i 

Skole og være bleven Student, fortalte han sin Fader, hvad 

han tænkte og gjorde, med en Aabenhed, der end ikke dulgte, 

hvilke unge Damer, han især fandt Behag i. — Faderen havde 

selv undervist denne ligesom sine andre Sønner, indtil de 

vare saa vidt fremskredne, at de kunde indtræde i de øvre 

Klasser af Roskilde Skole.

Om sin Moder udtalte Peter Rørdam sig altid med stor 

sønlig Kjærlighed. Hun var, sagde han, en stille, ydmyg 

Sjæl, fuld af Kjærlighed mod alle sine Børn, men ogsaa fuld 

af Længsel efter at drage herfra. Sent og tidlig vaagede 

hun over dem og bad for dem. Fremfor alt var det hendes 

inderlige Ønske, at Sønnerne maatte blive Guds Ords rette 

og ivrige Forkyndere. Hun havde fra deres første Barndom 

hver Aften, naar hun lagde dem i Seng, forelagt dem de tre 

Spørgsmaal: Tror du paa Gud Fader, som har skabt dig? og 

paa Guds Søn, som har igjenløst dig ikke med Guld eller 

Sølv, men med sit hellige, dyrebare Blod ? og paa den Hellig- 

aand, som har helliggjort dig? Hendes Yndlingsvers, som 

hun lærte sine Børn (og senere sine Børnebørn), var dette:

Her har jeg oj mit Blivested 
Lad mig Bestemmelsen ej glemme:
Til Himlen vandror jeg og veed.
Der har jeg ovig, evig hjemme.

Naar Børnene om Aftenen samledes om det runde Bord i 

Dagligstuen, lod hun dem læse for sig i Bibelen og andre 

gode Bøger (saasom Fleischers Naturhistorie). Med en selv- 

fornægtende Kjærlighed sørgede hun for deres Fornødenheder 

og forfærdigede selv deres Klæder; sine Døtre underviste og 

uddannede hun selv. Tiderne vare saare trange under den 

store Børnefloks Opvæxt; men hun blev ikke træt af at
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arbejde og gjøre vel. Og Gud gav i en sjælden Grad Lykke 

til hendes moderlige Gjerning, skjønt hun til Tider led af en 

svær Tungsinds Byrde, som det synes en Arv fra hendes 

Moders Slægt.

En af Peter Kørdams Brødre, der mente, navnlig i sine 

yngre Aar, at have sporet noget af denne Tungsinds Arv hos 

sig selv1), skrev i sin Alderdom til Broderen: „Af alle os 

8 Søskende synes mig, at Du er den — navnlig af os 

Brødre — som mindst har været berørt af denne, ikke lette 

Mødrenearv, rimeligvis fordi Du meest har arvet Dit Sind 

efter vor Fader, i hvis Hjerte der var en forunderlig Kjær- 

ligheds Styrke og Ligevægt fra først til sidst“.

Sædvanlig er det underholdende at læse, hvad betyde

ligere Personligheder have optegnet fra deres tidlige Ungdom.

1) I et Brev af 4. Maj 1874 til P. K. fortalte denne Broder følgende: 
„At vor kjære gamle Bedstemoder (den ovenfor nævnte Cathrine 
Margrethe Teilmann f. Samsøe) i saa Henseende ikke har været 
uden Frygt for min jordiske Fremtid, derom kan jeg fortælle 
dig et lille, rørende Træk fra min tidligste Barndom af: Moder 
var syg, jeg var med Tante Engelke i Besøg i Tølløse: jeg 
havde mit Logis oppe i Bedstemoders Sovekammer, — saa 
husker jeg saa grant, som det var den Dag idag, at da jeg  
vaagnede om Morgenen og havde læst min Morgenbøn, vendte 
jeg mig om imod Bedstemoder, som sad op i Sengen med 
foldede Hænder og læste i sin Psalmebog, og sagde: Godmorgen 
Bedstemoder! Hun nikkede mildt og vedblev at see i sin Bog: 
men pludseligt begyndte hun at sukke og græde høit, saa at 
Tante, som var i Dagligstuen nedenfor, kom forskrækket ind 
og spurgte, hvad det dog var, hun græd for, og den kjærlige, 
gamle Bedstemoder kunde for Hulken knapt faae de Ord frem: 
Ak, den Dreng, den Dreng, det er som jeg seer hans Moder! 
Saalænge jeg ikke vidste, hvorfor Bedstemoder græd, græd jeg  
med; men da jeg saa hørte Aarsagen til hendes Bedrøvelse, 
blev jeg heel betuttet over, at jeg ikke maatte ligne saa meget 
min Moder, hvem jeg af alle Mennesker holdt meest af; længe 
varede det imidlertid ikke, inden det gik op for m ig, at det 
var Moders Sygdom, den gamle, kjærlige Mormoder frygtede 
for skulde gaa over til den lille Dattersøn, og derfor med Sukke 
og Taarer havde bedt Gud bevare ham for.“
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Peter Rørdam har imidlertid ikke efterladt sig saadanne Op

tegnelser. Derimod holdt han i sine ældre Aar meget af at 

fortælle Smaahistorier fra Barneaarene. Og da en og anden 

af dem kan tfære ret betegnende for ham og hans Stilling i 

Hjemmet, skal jeg her efter hans Datters Opskrift meddele 

nogle saadanne Børnehistorier.

En dejlig, varm Foraarsdag — saaledes plejede han at 

fortælle — fik Christian og Hans (hans to lidt ældre Brødre) 

Lov til at gaa ud at soppe i Parken i Haven, hvilket var 

en meget yndet Fornøjelse for os alle. Du kan nok forstaa, 

at Jeö gjerne vilde med; men da jeg lige var kommen mig 

efter en langvarig Koldfeber, saa maatte jeg, der kun var 

6 Aar gammel, jo naturligvis ikke komme med. Men jeg 

tiggede og bad saa længe om blot at komme ud og se paa 

de andre, at Moder til sidst gav Lov hertil; men Christian 

og Hans fik mange Formaninger om at passe godt paa „lille 

Peter“. Hvordan det gik til, det husker jeg ikke saa nøje; 

men Resultatet blev, at Lysten til at soppe overvandt de 

moderlige Formaninger, og at Christian og Hans sagde, at 

naar jeg vilde være forsigtig, maatte jeg komme med dem 

ud i Parken. Men hvad sker? jeg faldt over en Sten, og 

min Skjorte blev pjaskvaad. Ja , nu var gode Raad dyre; 

men Christian og Hans fik hurtig en Idé, som de skyndte 

sig at udføre. I en Fart tog de mig og satte mig op i en 

gammel Halmstak, dækkede mig til med deres Trøjer, efter 

at de havde trukket den vaade Skjorte af mig. Og saa, en, 

to, tre, fangede de den graa Kat, som de puttede ind i 

Skjorten, medens de hver holdt i sin Ende af Skjorten og 

rystede Katten frem og tilbage for paa den Maade at faa 

Skjorten tør. Alt var naturligvis forgjæves; Skjorten var og 

blev vaad, og Enden blev, at de maatte bide i det sure Æble 

og bringe mig samt den vaade Skjorte ind. Glad blev 

Katten, kan du tro, da den slap. Men Moder blev meget

vred; Christian og Hans fik Straf, og jeg blev øjeblikkelig
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puttet i Seng. Men hvad mig selv angaar, da kan jeg kun 

mindes, at jeg kom i Seng, Skjænd fik jeg ikke.

Videre fortalte han saaledes: Du veed, Støvler har jeg 

altid holdt meget af. Saaledes husker jeg saa tydeligt, som 

det havde været igaar, hvorledes jeg en Dag, da Fader var 

gaaet ud, gik ind i hans Stue for at betragte hans Støvler. 

Der var imellem dem et Par saakaldte ungarske Støvler, høje, 

langskaftede Blankestøvler med Kvaster paa. De havde altid 

haft noget forunderlig bedaarende for mig. Jeg stirrede saa 

længe paa Støvlerne, saa jeg til sidst ikke kunde modstaa, 

men stak mine Ben ned i dem. Jeg vidste godt, at det 

var galt, det jeg gjorde, at det var Faders fineste Støvler, 

og at de vare bestemte til alt andet end til at gaa i Marken 

med. Alligevel, den Tanke havde grebet mig saa stærkt, 

hvor de vilde være dejlige at gaa i Pløjejord med, at afsted 

gik jeg. Alt lod til at skulle gaa godt. Jeg syntes, det 

var mageløst, som man kunde træde med de Støvler. Og 

hvilken Fryd det var at gaa i Pløjejord med dem! En lang 

Tur rundt i Marken kom jeg; men da jeg vilde vende hjem 

og naaede Haven, hvad skete saa? hvem kom gaaende der 

paa den anden Side af Haven? hvem andre end Fader! Naa 

da, hvor Angsten satte lige ned i Benerfe paa mig. Jo rig

tig, det var Fader, det var ikke til at tage fejl af! Endnu den 

Dag i Dag husker jeg den stærke Fornemmelse af Samvittig

hedsnag og Angst, der kom over mig — Samvittighedsnag 

over, at jeg havde kunnet handle saaledes imod min Fader, 

for jeg elskede ham meget højt — Angst for, hvad han 

vilde sige, og hvad Straf jeg vilde faa. Endnu havde Fader 

ikke set mig; men nu kom det skrækkelige Øjeblik. Fader 

fik Øje paa mig; han stod stille og saae paa mig, som om 

han ikke vilde tro sine egne Øjne; men han blev staaende 

og ventede paa mig; og da jeg endelig naaede hen til ham, 

saae han paa mig og saa ned paa Støvlerne, rystede paa 

Hovedet og sagde ganske bedrøvet: „Peter, hvor kunde du 

gjøre det!’1 Ikke et Ord mere, ikke et Ord mindre. —
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Aldrig har jeg glemt det, og aldrig skal jeg glemme, hvor

ledes Fader en Gang, da jeg havde gjort noget galt, og jeg 

kom ind i hans Studerekammer for at tilstaa det for ham, 

hvorledes han da var imod mig. Fader sad og skrev ved sit 

Skrivebord, og jeg stod ved Siden af og bekjendte min For

seelse. Medens jeg talte, vedblev han at skrive, og da jeg 

var færdig, sagde han, uden at se op paa mig: Det er godt 

min Søn, jeg skal ordne den Sag. — Jeg tror, saaledes 

sluttede P. R., at disse to Begivenheder paa en Maade lagde 

Grunden til den forunderlig store Fortrolighed, jeg havde til 

min Fader, og som jeg vedblev at have til ham lige til hans 

Dødsdag.

Fra sin tidlige Barndom af havde Peter Rørdam en 

stor Lyst til at ride. Men om sin første Ridetur plejede 

han at fortælle, at en Dag, da han som lille Dreng var ude 

paa Marken, fik han Lyst til at ride hjem paa den gamle 

Vædder. Op kom han, og for en Sikkerheds Skyld havde 

han bundet Rebet fast ved Vædderens ene Forben; men da 

de nu kom til en Grøft, som de skulde over, blev han saa 

forskrækket, at han gav sig til at hale i Rebet, hvoraf 

Følgen naturligvis var, at baade han og Vædderen gik paa 

Hovedet i Grøften. — Da hans Fader siden havde kjøbt en 

lille Hest til Sønnernes Brug, kaldte den ældste af dem de 

andre sammen og sagde: „Nu deler vi Turene; de lange, 

som til Bedsteforældrene til Tølløse og andensteds, dem tager 

jeg alene; Mellemturene, som til Væveren i Uggerløse, dem 

deler jeg med Hans; og de korte Ture, som til Smeden, dem 

deler jeg med Peter“. Fordelingen smagte ikke de yngre 

Brødre, „men vi turde ikke mukke“ , plejede Peter at føje 

til, naar han, som han tidt siden gjorde, fortalte denne Hi

storie. For Resten, sagde han, var det en dejlig lille Hest, 

og især beundrede jeg dens smukke smaa Hove. Men en 

Dag, da jeg var ude at ride paa den, blev den sky, og jeg 

blev slæbt et langt Stykke. Medens jeg saaledes slæbtes 

afsted, var det min eneste Tanke: Nu dør jeg nok, og den
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lille brune Hest vil sætte sin Hov i min Pande; men naar 

jeg saa er død, vil de alle kunne se den smukke lille Heste

hov staa paa min Pande.

Siden blev han en meget øvet Pytter, og kunde man 

lægge alle hans Rideture sammen, vilde det vel blive Jorden 

rundt adskillige Gange. Det frie og friske i et muntert 

Ridt var ret efter hans Smag og passede til hans frejdige 

Natur. Han elskede smukke Heste, og han var nær ved at 

bedømme Mennesker, efter som de delte denne hans Smag 

eller ikke. Da han 1838 syg og med Døden for Øje besøgte 

Madeira, gjorde han en Dag en dristig Ridetur paa denne 

Klippeø. Fra den Dag daterede han sin Helbredelse. Han 

var over 70 Aar, da han endnu red fra Lyngby til Hel

singør, uden at han havde nogen Meen derefter. Men den

Gang den muntre Ganger maatte staa ubrugt i Stalden, var 

dens Herre vingeskudt.

I en Alder af omtrent 12— 13 Aar kom *P. R. i Ros

kilde Skole, hvor hans ældre Brødre ogsaa gik. De boede 

hos Provstinde Schreiber. Ganske vist har Peter ved sin 

ejendommelige Maade at være paa i Begyndelsen vakt en vis 

Forundring; men da han ingenlunde var nogen utiltalende 

Fremtoning blandt de andre Disciple, fik han snart gode 

Venner. „Hin yske Svend“ kaldte de ham med et Udtryk 

fra Kjæmpeviserne og med Hentydning til, at han var den 

yngste af de tre Brødre. Selv betegnede han sin Skoletid 

som en glad og lykkelig Tid. Intet Minde fra hine Dage 

kunde dog sammenlignes med Erindringen om den jublende 

Glæde, hvormed han i Ferierne gjensaa det kjære Hjem. 

Mange Aar efter skrev Peter Rørdams Broder Hans til ham, 

idet han fremdrog forskjellige Træk fra deres fælles Barn

dom : „At vi Brødre, som tidligt kom hjemmefra, snart maatte 

faae Øjnene op for den uhyre Afstand, der er mellem Verdens 

Kulde og aandelige Fattigdom og Guds Riges Kjærlighed, 
Lys og Varme, der atter og atter, saa ofte vi vendte tilbage 

til Hjemmet, traadte os imøde i vore Forældres og Søskendes
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Kjærlighed mod os, og derved opmuntres til at holde os selv 

til den lyse og varme Side af Livets Yei, fulgte jo af sig 

selv; og dette er for Dig lykkedes saa godt, at det er klart, 

at Gud har opfyldt for Dig sit trofaste Løfte: Jeg gjør vel 

imod dem, som elske mig. Thi hvilken Guds Velgjerning og 

Velsignelse kan tænkes større, end den Trøst, den Glæde, 

den Fred og Frimodighed, som Kjærlighed til Gud og Men

nesker fører med sig.‘‘ — Dette er naturligvis den gamle 

Præsts Syn paa Sagen, og har ikke staaet saa klart for de 

unge. Men i Realiteten har han sikkert Ret. Den Omstæn

dighed, at Hjemmet i Ondløse — paa én Gang saa guds- 

frygtigt og dog saa frisindet over for de unges Lyst til 

Fornøjelser — for Brødrene, der søgte Roskilde Skole, var 

Indbegrebet af al Lykke og Glæde, har sikkert været en 

skjærmende Magt for dem under deres Færden blandt frem

mede, mindre sympathetiske Omgivelser.

For øvrigt synes der at have været en god Tone blandt 

Disciplene i Roskilde Skole paa denne Tid, da Skolens Rek

tor, den ansete Pædagog S. N. J. Bloch, stod i sin fulde 

Kraft. Derom vidner bl. a. det trofaste Venskab, som siden 

knyttede ikke faa af Skolekammeraterne til hinanden. Og et 

lille Træk, som P. R. undertideu fortalte, kan ogsaa tyde 

derpaa. En af Lærerne var en temmelig forfalden Person; 

hans Hovedfornøjelse var i en noget omtaaget Tilstand at 

spille Kegler i Skjorteærmer i lidet passende Omgivelser. 

Disciplene kjendte jo godt hans Svaghed, men undgik om

hyggelig at komme der, hvor han færdedes, for at han ikke 

skulde beskjæmmes ved, at de iagttog hans Færd.

Skjønt P. R. baade var en flittig og en vel begavet 

Discipel, havde han dog neppe nogen ret Sands for den 

lærde Dannelse. Hans Idealer laa andensteds. Herom for

talte han undertiden en lille Historie formodentlig fra Slut

ningen af hans Skoletid: „Vi vare hjemme i Ferien. Chri

stian og Hans havde taget flere af deres Studentervenner 

hjem med sig. En Dag, da vi sad sammen, faldt Talen paa,
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hvad Dannelse egentlig er. De andre priste i høje Toner 

den lærde, latinske Dannelse. Nej, veed I hvad, udbrød jeg,, 

efter længe at have hørt paa dem, nu kan I sige, hvad I 

vil, og prise den latinske Dannelse nok saa meget, saa siger 

jeg dog, at blandt alle de unge Mennesker, vi kjende, er der 

ingen, ikke en eneste, der er saa dannet og har saa smukt 

et Væsen som Barner paa Kalundborg Ladegaard. Ingen af 

Jer andre kan maale sig med ham i virkelig Dannelse, og 

han har dog ikke studeret, men har derimod rejst meget og 

har bevæget sig mellem forskjellige Slags Mennesker. Ja det 

er nu min Mening! Tænk Dig saa (sagde P. R. og lo, saa 

det klukkede i ham, naar han mindedes denne Tildragelse), 

saa bankede de mig og dømte mig til, at jeg i tre Dage 

ikke maatte snakke med til Straf for mine kjætterske Ud

talelser. Ja stride for min Frihed, det har jeg alle Dage 

maattet“ — føjede han saa gjerne til.

Det folkelige Element, som siden skuldo bryde saa kraf

tig frem hos ham, ytrede sig allerede tidlig. Han frem

hævede oftere, at Kjærlighed til vort Folk var hos ham om

trent saa gammel som han selv. Der var, om vi saa maa 

sige, en oprindelig dansk Natur i ham, og skjønt hverken 

hans Skole- eller Universitetsliv var gunstigt for Bevarelsen 

og Udviklingen af denne Natur, gik han dog forunderlig 

uberørt af hele den lærde, latinske Dannelse gjennem Skolen 

og Universitetet, og det uagtet han ved Prøverne, hvoraf en 

ikke ringe Del den Gang aflagdes paa Latin, opnaaede første 

Karakter eller vel endog Udmærkelse, og vel altsaa ikke har 

været nogen Sinke. Dette — at han saaledes uforstyrret 

bevarede sin oprindelige Natur, idet den formelle Dannelse, 

som han modtog, vel udformede den, men ikke omdannede 

den — laa vistnok i noget, der var ejendommeligt for ham 

hele Livet igjennem, nemlig at han i dybere Forstand kun 

optog i sig det, der var beslægtet med hans Natur. Alt det 

øvrige kunde han færdes med, læse om, høre paa, se paa; 

men det var og blev udenfor ham og slog ikke Rod i hans
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Sjæl. Derfor fik f. Ex. den rationalistiske Religionsunder

visning, han modtog i Skolen, ingen Magt over ham, saa lidt 

som Præstens Konfirmationsforberedelse i Roskilde, der nærmest 

syntes at have til Formaal at indvie Konfirmanderne i Astrono

mien. Men hvad der var beslægtet med det kristelige og 

folkelige Livsindhold, som han har i sig fra sit Barndoms

hjem, det tilegnede han sig til Gjengjæld med en Intensitet, 

som var ganske ualmindelig; det levede og aandede han i, 

det talte han om tidlig og sildig, offentlig og hjemme, til 

hvem han mødte, ogsaa hvor der kun var ringe Udsigt til 

Forstaaelse. Han gik egentlig ikke ind i andres Anskuelser 

— saa livlig hans Opmærksomhed end var, naar andre for

talte ham noget s e l vop l e ve t  — men vilde, at andre skulde 

gaa ind i hans, noget der for øvrigt efter Omstændighederne 

kunde medføre en Fare for hans Omgivelsers Selvstændighed, 

selvfølgelig dog først paa et langt senere Tidspunkt, da hans 

Personligheds Magt øvede en ikke ringe Indflydelse paa 

mange Mennesker.

I September 1823 afgik Peter Rørdam fra Roskilde 

Skole til Universitetet. Nogen Tid forinden hårde han faaet 

sig en Stambog, hvori en Del af hans Venner have indskrevet 

deres Ønsker eller Mindeord. Det første Blad er beskrevet 

af den yngste af hans Moders Søskende, Andreas Peter Johan 

Teilmann („Morbroder Peter“), da nys kaldet til Præst i 

Ring og Føvling i Aarhus Stift, et Aarstid efter forflyttet til 

Bøvling og Flynder ved Lemvig, en Mand, hvem hans 

Søstersønner, Brødrene Rørdam, med Rette satte højt1). Hans 

Ord, der indeholde en maaske ikke ganske ufornøden Ad

varsel, lyde:

!) Navnlig stod Hs. Christian Rørdam i mange Aar (lige til sin 
Død) i stadig Brevvexling med Teilmann. Den første Gang, 
jeg har en bestemt Erindring om min Farbroder, Peter Rørdam, 
er, da jeg med mine Forældre midt i Trediverne, var sammen 
med ham i Bøvling Præstegaard. — Teilmann blev en meget 
gammel Mand og døde først 1883, en Maanedstid før P. R.
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l)r. Young siger: „At naar man dypper for dybt i Fornøielsen, 
saa oprører man Bundfaldet, som gjør det ureent og skadeligt“. 
Tag disse Ord til Mærke, og stræb at erhverve Dig Noget, som 
altid bliver dit eget; thi alt andet forsvindor hurtigt, men 
Fromhed og Dyd bliver evig og giver sand Fred.

D. 8. Apr. 1823.
A. P. J. Teilmann.

Af Venner, der have skrevet i P. R.’s Stambog kort før 

Afgangen fra Eoskilde (Sept. 1823). kan nævnes:

F. v. Witnpffen (siden Overførster og Kammerherre) blev 

Student fra Koskilde samtidig med P. R.

N. S. Bøgh (siden Præst i Skamstrup og endelig i Gam- 

tofté) blev 1824 Student fra Roskilde Skole.

J. C. Jensen (sidst Præst i Ousted og Allerslev) blev 

1824 Student fra samme Skole.

Peter Winther, Søn af Toldinspektør W. i Roskilde, blev 

Student sammen med P. R. og var hans fortroligste Ven.

Arve Christian Linde Heiberg, Student sammen med 

P. R. og siden hans Svoger, alle Dage hans Ven*).

Christian v. Sehestedt Juel, Student sammen med P. R., 

siden Kammerherre, Ejer af Ravnholt Gods i Fyn.

P. C. v. Tillisch, siden Præst paa Herlufsholm, Student 

fra Roskilde 1825.

Ludvig Bruns, siden Officer.

Emilie Winther, Søster til ovennævnte P. Winther, siden 

gift med en Kjøbraand Bache i Roskilde og Moder til Maleren, 

Professor Otto Bache og den historiske Forfatter og Skole

direktør Niels Bache.

Af de af disse Venner beskrevne Stambogsblade kunne 

følgende mulig have Interesse:

M Just i de samme Dage, da dette blev sat, gik Provst Christian 
Heiberg, mæt af Dage, hjem til Fred, d. 22. Juni 1891.



16

1.
Lilien knækkes tidt af grumme Vinde,
Rosen blomstrer kun en føie Tid.
Ungdoms-Roser, liig  Naturens, svinde,
Evigblomst er Fromheds rene Id.
Den, igjennem Ungdoms Labyrinther,
Leder trygt den raske Ynglings Fod,
Signer ham endog i Livets Vinter,
Skjænker ham i selve Døden Mod.

Roeskilde d. 10. September 1828.
Til Minde om din Ven 

P. Winther.

2.
Knyttede til hinanden ved Venskabs trofaste Baand henlevede 

vi saa gladelig vore muntre Skoleaar, vor første Ungdoms blide, 
sorgfrie Dage. En større, en farligere Bane aabner sig nu for 
os, hvor saa mange faldt, og saa faa stode — dog, sætte vi vor 
Lid til Herren, og i et reent Hjerte modtage, hvad han giver, 
vil han visselig bevare vor Sjæl usmittet og vort Venskab 
urokket. Dette være Dig til et Minde om den Ven, der af de 
Mange, der ikke kunde andet end have Dig kjær, vist inderligst 
følte at: glemmer Verden, er der koldt i Livet, spotter den vor 
Længsel og vort Savn: er et Tilflugtsted heel trygt os givet, i 
vor Vens saa vennehulde Favn.

Roeskilde d. 10. September 1823.
Din

A . C. L . Heiberg.

3.
Lad Adskillelsen, der efter Rimelighed forestaaer os her paa 

Livets korte Vei, ikke ophæve det faste Venskab, lang Omgang 
har knyttet mellem os, men lad det vare indtil og udover Graven, 
hvor vi alle skulle samles for aldrig mere at adskilles. Gud 
give D ig her paa Jorden, hvad Mennesket efter dets Bestem
melse tør ønske og haabe.

Roeskilde d. 10. September 1823.

Gid disse Linier maatte minde 
Dig om en trofast Ven 

Christian v. Sehestedt Juel.
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4.

Paa Blomster henad Livets Vei 
tilfreds og glad De iler,
Men seer De en forglem mig ei, 
som venlig til Dem smiler,
Nedtræd den ei, thi viid den er 
en Tolk af mine Følelser.

Roeskilde d. 26. Septbr. 1823.
Erindre Dem herved 

E m ilie W inther.

En anden Veninde har udtalt sine gode Ønsker i føl

gende mere vel mente end vel formede Vers:

Herligen stander Du nu i Livets den blomstrende Alder,
Haabet opfylder Dit Bryst, og det beskjæmmer D ig ei,

Thi som Musernes Søn — de vinke Dig nu til at virke 
Til Hæder og Fremtidsheld for Dit Fædreneland.

Modtag da nu fra mig, beskeden som det sig sømmer,
Ønsket om varig Fryd paa Banen, Du nu vandrer frem.

Da skal jeg altid med Lyst taknemmeligen mindes,
At Du og ønsked, at jeg D ig rækker et Blad til Din Krands.

1828. Line B runs.

Blandt de unge Mennesker, som afgik til Universitetet 

fra Roskilde Skole samtidig med P. Rørdam, kan endnu næv

nes: Nordslesvigeren Adser Hansen Blume, der fra sin Ung

dom af havde noget ejendommelig støt og paalideligt i hele 

sit Væsen og Holdning (senere en udmærket Lærer ved Ros

kilde Skole og derefter en meget dygtig Præst, senest i 

Ærindlev paa Laaland); samt Christian Andreas Ditzel, en 

Præstesøn fra Sjæland, siden en meget anset Læge. Begge 

disse, ligesom nogle af de ovennævnte Skolekammerater, ble ve 

senere optagne i den Vennekreds, som havde samlet sig om 

P. Rørdams Brødre i Kjøbenhavn, særlig om den ældste af 

dem, Christian R., der boede paa Regensen, i hvilken Kreds 

Peter R. da ogsaa ved sin Ankomst til Hovedstaden med 

Glæde blev modtagen, og hvor han strax blev som hjemme,

2
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da han her ikke blot fandt sine Brødre, men ogsaa tiere af 

deres Venner, som i Ferierne oftere med dem havde gjæstet 

Ondløse Præstegaard, saasom Peter Laurentius Husum (blandt 

Vennerne kaldet: Lars Top), en Præstesøn fra Vigersted, en 

poetisk og følelsesfuld Natur (siden Præst, sidst i Tranebjerg 

paa Samsø), Andreas Lorents Casse, senere Christian Rør

dams Svoger og anset Jurist, en Tid lang Justitsminister, 

og Christian Thygesen, en fornøjelig, vennesæl Personlighed, 

siden Præst og Provst (sidst i Søften ved Aarhus). — Vi 

nævne fortrinsvis disse tre, fordi de umiddelbart efter Peter 

Rørdams Ankomst til Kjøbenhavn have skrevet i hans Stam

bog. Thygesens Ord kunne anføres:

P - e t e r  du i Daab blev kaldt, 
E-r det Hele, er det Alt.
E-llers mange skjønne Navne 
R-ørdams Søn du maatte savne.

S -k y tten a v n  du siden fik. 
K-raftigt er dit Jægerblik; 
Y-pperlig du sigte veed,
T-ræffe kan du rette Sted, 
T-ordner, Storme kunne brage, 
E-i du holdes fra at jage.

R - ø r d a m  til en anden Jagt, 
Ø-nsker jeg af al min Magt, 
R-ask du ogsaa være maae,
D-yds og Kundskabs Kilde naae, 
A-t, om Lykken fra dig dr e ie r ,  
M-untert Sind du stedse eier.

J|C **
I Hovedstaden Kjøbenhavn,
I Maaneden, hvis danske Navn 
Sædmaaned er,
Jeg disse Linier dig skrev,
Den samme Dag du Borger blev. 
Min kjære Peer;
Og Aaret var, ja lad mig see! 
Vist atten hundred tyve tre.

Naar disse Ord du seer, min Ven, 
Da tænk paa Christian Thygesen.

Som eu lille Anmærkning til disse morsomme Vers kan 

føjes, at Peer Skytte eller Dreier var Navne, hvorunder P. R. 

jevnlig gik i Vennekredsen fra hine Dage. Som man ser, er 

Bladet dateret fra den Dag, da han blev akademisk Borger. 

Examen artium var nemlig gaaet godt fra Haanden, og han 

havde faaet en meget god 1ste Karakter.

Ligesom det i materiel Henseende var en fattig Tid, da 

Peter Rørdam blev Student — han har selv oftere omtalt,
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at ingen fandt det underligt, at han og hans Brødre kom til 

Universitetet i deres graa, hjemmegjorte Klæder — saaledes 

var det heller ikke i aandelig Henseende nogen rig Tid. De 

kirkelige Spørgsmaal vare endnu ikke vaagnede ret til Live, 

Politiken kjendte man lidet til; kun fra det fjerne hørtes 

Gjenlyd af Grækernes Frihedskamp. De æstetiske Interesser 

vare vel de stærkeste; men heller ikke her var noget bræn

dende Spørgsmaal for Tiden oppe. Derimod egnede For

holdene sig godt til rolige Studeringer, og Tiden synes at 

have været gunstig for en fordringsløs Selskabelighed samt 

Udvikling af Venskabsforbindelser mellem de unge, et for det 

blivende Udbytte af Ungdomstiden særlig betydningsfuldt 

Moment. Vel sandt, at der til Næring af Venskabets Flamme 

jevnlig rekurre redes til de fra den Tids Drikkeviser noksom 

bekjendte „fire Elementer“ ; men hvad Peter Kørdam angaar, 

da havde disse ikke for ham nogen Tiltrækning; det ung

domsglade Samliv var for ham Hovedsagen. Hans egentlige 

Opvækkelse i Retning af de Livsidealer, som siden fyldte 

ham og gav hans Liv dets Betydning, var endnu forestaaende. 

Dog er det kjendeligt nok, at der var Foraarsgrøde i hans 

Naturgrund; men der maatte ventes paa Sol og Regn for at 

Blomsterne ret kunde komme frem.

Efter 1824 at have taget 2den Examen med Udmær

kelse, maatte han indtil videre sige Kjøbenhavn farvel. De 

økonomiske Forhold i Hjemmet gjorde det nemlig nødvendigt, 

at han for en Tid overtog en Huslærerplads. Broderen Chri

stian var rigtignok ble ven Kandidat i Oktober 1824 og kunde 

for Fremtiden nok selv sørge for sine Fornødenheder; men 

nu skulde den anden Broder, Hans, der hidtil havde været 

Huslærer hos Provst Schack i Sengeløse, til Kjøbenhavn for 

at bringe sine theologiske Studier til Afslutning. Det blev 

da ordnet saaledes, at Peter skulde afløse ham i Lærer

stillingen , og da Sengeløse ligger mellem Kjøbenhavn og 

Roskilde, var Beliggenheden jo ret heldig. Forbindelsen med 

Hjemmet og med Brødrene i Kjøbenhavn kunde uden stor
2*
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Vanskelighed holdes vedlige. At han for øvrigt vilde studere 

Theologi, var en afgjort Sag; thi vel havde han paa et tid

ligere Tidspunkt af sit Liv haft megen Lyst til at blive 

Rytterofficer; men Tanken herom, som neppe havde hans 

Forældres Bifald, var forlængst opgivet. Familietraditionen 

var for stærk, og ingen, der har kjendt hans senere Virk

somhed som Præst, vil kunne beklage det, selv om det er 

utvivlsomt, at han vilde være blevet en uforfærdet Strids- 

mænd, om det var blevet hans Lod at tjene Fædrelandet paa 

den Maade. Thi modig var han, derpaa har han i sit Liv 

aflagt ikke faa slaaende Vidnesbyrd.

Fra den Tid, Peter Rørdam overtog Pladsen som Hus

lærer, begynder hans første Dagbog, hvoraf et Uddrag her 

skal meddeles. Ved Læsningen bedes det stadig holdt i 

Erindring, at det er en 18aarig Yngling, som taler.

Dagbog samt Udgifts- og Indtægtsbog1).

Sengeløse d. 14. Novbr. 1824.

Søndagen d. 14. Novbr. Formiddag Kl. 11 forlod jeg i Følge

skab med Peter Winther mit elskede Hjem; med rørt Hjerte 

tog jeg Afsked fra Moder, Søstre og Bedstemoder. Min Fader gav 

mig sin Velsignelse Aftenen før, da han i Embedsforretninger 

om Morgenen Kl. 4 skulde reise til Holbek. Han gav mig 

den Formaning: vær beskeden; stød dig ikke over Smaating; 

tal aldrig ilde om noget Menneske. — Kl. 11 forlod jeg da 

mit evig elskede, altid uforglemmelige Hjem, der hvor jeg 

tilbragte min muntre, lyksalige Ungdom, hvor alt var Fryd 

og Uskyld; men hvor kunde jeg være andet end lykkelig 

under Veiledning af saa gudfrygtige og retskafne For ældre? 

O retskafne Fader og ømme Moder! aldrig vil Eders Minde

J) Indtægterne og Udgifterne forbigaas i dette Udtog. Kun kan 
bemærkes, at P. R. som Huslærer havde en Løn af 25 Specier 
om Kvartalet, og at lian holdt en Ridehoppe, hvis Foder han 

selv synes at have betalt.
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uddøe, altid skal Eders Exempel være en lysende Stjerne for 

mig gjennem Livets vildsomme Veie. Gud give mig Styrke 

til at følge Dem, thi saa kan jeg „ved Overgangen fra Tid 

til Evigheden staae glad ved det Tilkommende, rolig vod det 

Nærværende, som den, der har Alt at haabe, Intet at frygte“ .

Kl. 8 om Aftenen kom jeg i et frygteligt Veir til Senge

løse, hvor jeg til min store Sorrig erfarede, at min Broder 

Hans, som jeg succederede, alt var reist til Kjøbenhavn. Jeg 

stod nu ene mellem lutter fremmede Mennesker, havende Gud 

alene at stole paa; han vil visselig og høre mine Bønner, 

som jeg daglig opsender til ham om at vinde Forældrenes 

Yndest og Børnenes Kjærlighed. — Fire Børn bleve mig 

anbetroede:

A) T a g e 1), 13V2 Aar gammel, havde været i Sorøeskole, 

men var taget derfra, og havde Faderen, Hs. Højærværdighed 

Provst og Dr. Schack, læst V2 Aar [med ham], og min 

Broder Hans fra Maj 1824 til Novbr. 1824. — I Latin 

havde Tage læst i Virgil 1ste [Sang] og 317 V. af 2den. 

Græsk: 58 Kap. af 7de Bog i Herodot. Mathematik: til de 

parallele Linier i Geometrie, aldeles ingen Arithmetik. Histo

rie: Sverig, Rusland, Polen og Preusen; jeg begyndte paa 

Dannemark. Geographie: Tydskland, Nederlandene.

B) Augusta1 2), 12 Aar, kunde regne 4 Species, skrev 

en god Haand, havde begyndt paa det Tydske, læst lidt 

Geographie.

C) Marie3), 10 Aar, ligeledes, havde ei læst Tydsk.

D) Hansine, 7 Aar, havde begyndt at addere og læsde 

godt indenad.

Quod felix, faustum fortunatumque sit!

Efter at jeg fuldkommen havde sat mig ind i alle de

1) Marcus Andreas Tage Schack døde 1862 som Dr. phil. og Præst 
i Herstedøster og vester.

2) Blev 1837 gift med daværende Kateket, siden Sognepræst Vil
helm Nielsen i Kbhvn.

3) Blev senere gift med Professor Kristen Rovsing.
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Fag, hvori jeg skulde undervise, begyndte jeg paa Theolo

gien, nemlig Evangelisten Johannes d. 1ste Decbr. 1824. 

Herren vor Gud skjenke mig sin Naade til at indsee alle 

Sandhederne i den hellige Skrift, at jeg maa blive en sand 

Christen og derved i Troen daglig styrkes og forbedres.

Elsker hverandre!

Troe, Haab og Kjærlighed!

Fra d. 1.— 23. Decbr. læste jeg de 17 Cap. i Johannes. 

D. 24. rejste jeg til mit dyrebare Hjem, hvor jeg samledes 

med Forældre, Sødskende, Yenner og Veninder (alle, Gud skee 

Lov, sunde og friske).

Vi vare paa Bal hos Pastor Busck1), Resch og i Ond- 

løse. Samme D ag2) vare vi og inviterede til Bal hos Pro

fessor Larsen3), men kom naturligvis ei. Casse, Brang- 

strup4), Winther, Heiberg og Jane Lassen5) verserede hos 

os i Julen. — Jeg maatte forlade Alt, hvad der er mig kjært 

om Tirsdagen d. 4. Januar, da jeg om Onsdag Morgen skulde 

begynde Underviisningen.

Nytaars Morgen [1825] fattede alle vi i Ondløse værende 

hver nogle Forsætter, og je g :

1) aldrig at tale ilde om Nogen.

2 ) aldrig at bande.

3) til Paasken at have læst de 4 Evangelier.

Dagen tilbragtes munter, da det var i Ondløse. *)

*) Præst i Stiftsbjergby (om P. R.’s Forhold til denne Mand s. 
ndf. S. 35—6).

*) 2. Jan. 1825 (s. ndf.).
3) Præst i Holbæk.
4) G. E. Brangstrup, Søn af Præsten B. ved Frue Kirke i Ros

kilde og S. Jørgensbjerg, blev 1820 Student fra Roskilde Skole 
sammen med Christian Rørdam^ senere blev han Lærer og 
Inspektør ved Kjøbenhavns offentlige Skolevæsen.

5) Christiane Lassen var en Datter af den tidligere Ejer af Kongs- 
dal. Kammerraad N. Lassen, hun blev senere gift med Præsten 
E. H. Holst, sidst i Borup og Kimmerslev. I  P. Rørdams Stam
bog findes et Blad fra hende.
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Søndag d. 2. Januar var jeg i Kirke og hørte en sær

deles interessant Prædiken om Englene. — Nu samledes der 

Folk til Ballet, som skulde gaae for sig om Aftenen. Tante T. 

og M. med deres Børn1), Oncle T(eilmann fra Tostrup) med 

sine Børn, Fuldmægtig Lassen2), Proprietair Rescli med Fa

milie, Kitmester Bruns, Lieutenant Brinch med Familie3), 

Pastor Busck med Familie. Skjøndt der var Mangel paa 

Damer, morede vi os dog fortrinligt, især gjorde R. G .4) 

Ballet behageligt for mig. Vi dandsede til Kl. 4.

Mandag d. 3. Januar. Først Kl. 12 om Formiddagen 

vare vi alle samlede. Brangstrup og jeg foretog en Prome

nade til Hest forbi Kongsdal; Aftenen passerede vi med at 

spille Halvtolv alle Mand en compagnie.

Tirsdag d. 4. Jan. Den Dag forlod Peer Winther og jeg 

hint meget brave Ondløse Kl. 12 om Formiddagen, og Kl. 4 

om Eft. [kom vi] til Roeskilde, hvor jeg opholdt mig et Par 

Timer hos Inspecteur W(inther), talede endeel med den be

hagelige Emilie W. og kom om Aftenen Kl. 9 til Sengeløse. 

Sad nu i mit lille Værelse, ja dertil uden Tørv i Kaminen, 

og smøgede et Par Piber, overtænkende, hvor frydefuld denne 

Ferie var tilbragt i det kjære Hjem.

Jeg læsde nu Slutningen af Johannes, som jeg endte 

Fredag d. 7. Januar, Aften Kl. 7. Samme Aften skrev jeg

J) Telline Motzfeldt f. Teilmann og Margrete Samsine Teilmann 
f. Teilmann, begge da Enker, levede sammen paa Søgaard. De 
vare Søstre til P. R.’s Moder. Af den sidste (i Familien gjerne 
kaldt Tante Grete) findes der en nydelig Tegning af en Ege
gren og et Vers i P. R.’s Stambog. Af hendes Datter, Andrea 
T., siden gift med Skolelærer Lund i Tostrup og Moder til 
Botanikeren Samsøe Lund, findes der ogsaa et smukt Blad med 
Blomster.

3) Vil blive nærmere omtalt senere.
3) Se foran, S. 4. .
4) Rikke Gutfeld, Datter af Holmens Provst G. og Sø3ter til Pa

stor Buscks første Kone. Hun døde ugift.



24

fire Breve, [til] 1. Fader, 2. Christian, 3. Engelhart1) og 

4. P. Winther. Lørdag Eftermiddag læste jeg Biskop Mün- 

ters Indsættelse af Balle, og Jacobi[s] samlede Skrifter, ud

givne af Liebenberg; de indeholde Lovtalen over Absolon, 

den store Mønster paa Veltalenhed. Absolon var udmærket 

som Feldtherre, Lovgiver, Religionslærer, var ydmyg, idet 

han afslog Erkebispestolen, og menneskekjærlig ved at bede 

for Oprørerne i Skaane. Lovtalen over Hielmstierne, en 

Præstesøn fra Asminderød, tog først theologisk Attestats, blev 

siden Justitiar. Lovtalen over Luxdorph, Præsident i Can- 

1 celliet* 2).

Søndag d. 9. reiste jeg til Boeskilde, hvor jeg om Af

tenen fik en Whist med Peer Winther, Tillisch og Brang- 

strup, hvis Forældre jeg besøgte. Mandag Morgen forlod jeg 

W(inthers) og reed i det skjønneste Frostveir hjem [til Senge

løse], hvor jeg strax skrev et meget melancholskt Brev til 

Gine3), spadserede med Jfr. Hammond4) til Tvillingebakken.

Tirsdag d. 11. Jan. begyndte jeg paa Matthæus, quod 

felix faustumque sit.

Den 22. var jeg i Kjøbenhavn, hvor jeg morede mig 

meget vel. Tog en øm Afsked med Hempel5), Schaarup6) 

og Graae7), hvoraf Graae fik laud, de to andre haud; de for

lade nu Byen, vi sees maaske aldrig mere.

Lørdag d. 29. blev Tage syg af Skarlagensfeber; hans 

Søster Edle har alt lagt otte Dage. Fredag d. 28. om Af

*) Cimon Fabricius Engelhart har 20. Sept. 1824 skrevet et ele
gant fransk Mindeord i Peter Rørdams Stambog.

2) Paa denne Maade har P. R. jevnlig i sin Dagbeg anført Hoved
indholdet af hvad han læste.

3) P. R.’s ældste Søster.
4) Vistnok en Datter af Amtsprovst Ejler Hammond, der døde 

1822 som Domprovst i Roskilde.
5) Joh. Chr. Hempel, siden Præst i Herringe og Gjæstelev i Fyn.
6) Vil oftere blive omtalt i det følgende.
7) Christian Graae døde 1875 som Præst i Tranekjær og Provst 

paa Langeland.



tenen, som jeg sidder i mit eensomme Værelse, kommer et 

Menneske og banker paa min Dør, og hvem er det? ma foi 

Peder Winther, som blev hos mig om Aftenen. Han vilde 

havt mig paa Bal i Roeskilde; men da jeg ei vilde tage paa 

Bal i Kjøbenhavn, hvor R. G., J. K. og S. kom, hvor var da 

at vente, at jeg skulde beære Roeskilde Folk med min Nær

værelse? men jeg foretrækker at læse ved en Pibe Tobak og 

en Kop Kalfe Theologie istedetfor at echaufere mig med 

Hoppen og Springen saaledes, at man er uskikket til sit Ar- 

beide næste Dag. Lørdag Formiddag endte jeg Matthæi 

Evangelium, og om Eftermiddagen læste jeg: Pastor Thisted 

i Regentskirken, samt Striden mellem Fogtmann og Thisted. 

Om Aftenen tik jeg mig et Partie Whist med Fru Erasmi, 

Fru Schack samt den elskværdige Jfr. Haramond. Idag fik 

jeg Brev fra Moder, hvori hun melder mig, at Frøken Trine 

v. Deurs er bleven forlovet med Søelieutenant Ellebrecht, og 

Forvalter Bagger bleven constitueret Toldcontrolleur i Rørvig.

Søndag Morgen skrev jeg et Gratulationsbrev til Fader, 

hvis Geburtsdag det er paa Torsdag.

Den 2. Febr. forlod jeg, da alle Børnene havde faaet 

Skarlagensfeber, Sengeløse, og samme Dag kom jeg til Peer 

Winther for at faae ham med til Ondløse; men da han ingen 

Hest kunde faae, reed jeg alene om Torsdag Morgen d. 3. 

Febr. " Veiret var frygteligt, det lynede, tordnede, sneede, 

haglede og stormede paa eengang. Ved min Ankomst til 

Ondløse traf jeg Oncle Teilmann med Familie, Tanterne fra 

Søegaard og Oncle fra Kallundborgl ) og Hr. Flor* i 2).

Fredag d. 4. besøgte jeg Busck (hans Kone var meget 

syg) og Bruns. Lørdag skrev jeg til Dr. [Schack], at jeg 

blev hjemme. *

*) Vitus Bering Rørdam, Sognepræst i Kallundborg (f  1828).
2) Den siden saa bekjendte Patriot, Etatsraad Chr. Flor, da Præst

i Tølløse. — Det nævnte Selskab var samlet i Ondløse i An
ledning af Provst T. S. Rørdams Fødselsdag.
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Fader og Gine reiste om Tirsdag d. 8 . til Kjøbenhavn. 

Jeg læsde nu for Læsebørnene, kjørte i Kane og væltede 

Smaapigerne.

Fredag d. 11. kom Fader og Gine fra Kjøbenhavn og 

havde Brev til mig fra P. W(inther).

Søndag d. 13. kom et meget grovt Brev fra Dr. Schack, 

fordi jeg var udeblevet. Om Aftenen reisde jeg til Kongsdal 

(Lise og Gine med) morede os vel.

Mandag d. 14. forlod jeg mit Hjem, var i Selskab hos 

Brangstrup om Aftenen. D. 15 kom jeg til Sengeløse. Doc- 

toren og jeg kom nu i et svært Klammeri; han sagde mig 

op, men bad mig siden om at blive. Dog reiser jeg. Skrev 

Sagen til Fader.

Marcus Evangelium begyndte jeg paa d. 31. Jan., endte 

[det] d. 8 . Febr. i Ondløse.

D. 19. Febr. reiste jeg til Kjøbenhavn. Kl. 6 V2 kom 

jeg til det kjære Regents, hvor jeg traf Lassen1) og Chri

stian. Yi gik nu alle til Casse, hvor fraternitas soda- 

listica-) var samlet, spisde Kartofler, drak Punsch, derpaa 

disputerede heftigt, især om Kjærlighed.

Søndag d. 20. besøgte Casse og jeg Fru Schansgaard* * 3), 

hun var i et fortrinligt Lune og disputerede herligt med 

Casse; imidlertid converserede jeg Mine4). Om Aftenen for

D Vistnok Hans Christian Funch Lassen, der døde som Professor 
og Forstander tor den højere Realskole i Kolding. Han var en
Yen af Christian Rørdam.

3) Om dette Stpdenterselskab skal nedenfor meddeles nærmere 
Oplysning.

3) En Søster til Pet. Laur. Husum (s. Erslevvs Forfatterlexicon, 
Suppi. III, 216).

4) Fru Schansgaards Datter. Hun døde ugift. I P. Rørdams 
Stambog har hun skrevet:

Blidelig og trygt paa Livets Vej,
Gode Rørdam! svinde deres Dage!
Livets Storme dem formørke ej!
Skyldfri Glæde stedse Dem ledsage!
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lod jeg Regentsen, men aldrig i mit Liv har jeg redet i et 

saadant Mørke, og kun ved Guds særdeles Omsorg kom jeg 

lykkelig hjem [til Sengeløse]. En Kanariefugl forærede Casse 

mig, den synger nu nydeligt.

Den 24. havde Dr. [Schack] og jeg en lang Conference, 

hvori han bad mig blive; men da jeg svarede nei, bad han 

mig, at Folk kunde see, vi kjærligt havde forladt hinanden, 

selv at skaffe en Informator. Dette lovede jeg og skrev 

derpaa til Tranbierg.

Den 26. skrev jeg til Gine og endte Lucas Evangelium; 

reiste til Roeskilde, hvor jeg tilbragte IV 2 Dag paa en særdeles 

behagelig Maade. Den yndige Emilie og Md. Sørensen, 

Roeskilde Skjønheder, var jeg saa lykkelig at blive inviteret af 

til en Spadseretour. Jeg veed ei, hvad der er Feil med mit 

Hjerte, thi bestandig svæver E. mig for Øie. Jeg skulde vel 

aldrig være skudt!

Den 1. Marts var det et fortryllende Veir; jeg diver

terede mig med at skrive til Fader, Christian, Heiberg og 

Jensen1), spadserede. *

D. 3. begyndte paa Acta. Megen Tale om et Bal.

D. 6 . glædede Christian og Heiberg mig med deres 

Nærværelse; de sang om Aftenen.

D. 13. var jeg i Kjøbenhavn; fraternitas sodalistica var 

forsamlet om Aftenen hos Casse. Om Søndagen besøgte jeg

Jensen, Ingerslev 2) og Hans K ......... Dagen tilbragtes skjønt.

Om Aftenen Kl. 8  kom jeg hjem.

Ønsket jeg med Vennehaand nedskrev;
Gid bønhørt af Godheds Gud det blev.

Kiøbenliavn d. 21. Sept. 1824. Deres sande Veninde
M ine Schansgaard.

J) Se foran, S. 15.
2) Christian Fred. Ingerslev, den siden saa bekjendte Skolemand, 

var ble ven Student samme Aar som Chr. Rørdam og sluttede 
sig nøje til hans Vennekreds (Fraterniteten). Han var en livlig  
og energisk Personlighed samt overordentlig flittig.
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Torsdag d. 17. endte jeg A cta; har læst den sorte 

Dværg af W. Schott og Anna af Sachsen; studerer Don 

Carlos:

Liebe kennt der allein, der ohne Hoffnung liebt.

D. 25. var hele Familien [Schack] og jeg til Herr 

Møller Hansens Brøllup, hvor vi dandsede til Kl. 2, spisde 

og drak, saa det knagede i alle Toldene.

D. 26. om Aftenen reisde jeg til R(oeskilde), hvor jeg 

traf Alle i Yelgaaende; havde en lang og skjøn Conferents 

med den elskværdige E. om Kjærlighed og dens forskjellige 

Maader at yttre sig paa.

Søndag Formiddag var jeg i Kirke med Mdm. Winther 

og hørte Gad. Besøgte Brangstrup1) og Bloch2). Om Af

tenen en Whist; Kl. IIV 2 reed jeg fra R. og kom lykkelig 

og vel til Wasbye; men da jeg vilde ride over en Mose, 

sank Hesten, og jeg springer af, men falder i en stor Grøft 

fuld af Vand, hvorpaa jeg saa vaad som en Muus maatte 

gaae til Sengeløse, da Hoppen løb sin Yei. Først Kl. 2 kom 

jeg til Sengeløse. Næste Dag fandt Karlen Øget

Onsdag d. 20. Marts reed jeg til R(oeskilde) for der fra 

i Forening med mine Brødre at naae vort elskede Hjem, som 

og, efter et Ophold af nogle Timer hos Inspecteur Winther, 

skete om Aftenen Kl. 8 . Men ach, hvor blev min Glæde ikke 

forvandlet til Sorrig! min elskede Moder fandt vi syg, ja 

meget syg. Glæden veeg fra mit Sind, og Taaren fyldte mit 

Øie. Herren see i Naade ned til den fromme Moder og lad 

hende leve i mange Aar til Glæde for de uskyldige smaae 

Piger og Fryd for alle!

Langfredag gik vi 3 Brødre til Herrens Bord; skjøn og 

trøstefuld er den Tanke at kunne finde Naade hos Gud ved 

Omvendelse; Herren styrke mig og os alle, han holde sin

1) Formodentlig Præsten ved Frue Kirke i Roskilde.
3) Skolens Rektor.
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Haand over os, at vi engang kunde samles i en frydefuld 

Evighed hos den Herre Jesus og Englenes mange Tusind.

Første Paaskedag kom Engelbreth x), og om Eftermiddag 

Heiberg. Anden Paaskedag var jeg om Formiddagen hos 

Busck og fandt dog, Gud ske Lov, hans Kone temmelig rask. 

Christian Thygesen kom til Ondløse. Christian (Rørdam) 

prædikede.

D. 3. April forlod vi 3 Brødre, Heiberg, Winther og 

Thygesen det mig evig elskede Hjem. Skilsmissen var haard; 

dog vil Gud af sin store Naade og Barmhjertighed visseligen 

igjen give vor fromme Moder sin Helbred. Kl. 2 kom vi til 

Roeskilde, hvor Hans Philop2) tog imod os; vi spiisde hos 

Winther; jeg hilsede paa den som Emilie Møller, nu Fru 

Linsky, fordum skjønne Pige. — Kl. 6  kom jeg til Senge

løse, hvor jeg og traf vor kjære Fru Schack meget syg. 

Ogsaa denne kjære Moder ville vi overgive i Guds Haand og 

anbefale hende til ham,, som styrer viseligen Jorderiget, og 

uden hvisVillie ikke en Spurv falder til Jorden, end sige et 

Menneske, som er Herrens ypperste Skabning.

Lørdag d. 9. vandrede jeg til Roeskilde for derfra med 

vor Broder Hans at see Ondløse og der bivaane vor næst

ældste Søster Lises Confirmation. Jeg tog nu Staven i 

Haanden Kl. 11, og en halv Time derefter kom jeg til Lande- 

veien, hvor jeg traf Jfr. Schanty, med hvem jeg kjørte til 

Roeskilde, hvor jeg traf vor gamle Yen Chr. Brangstrup3), 

der skulde til Kiøbenhavn for der at holde Brøllup. Han,

0 Hans Peter Engelbreth, da theologisk Kandidat, siden Præst 
(sidst i Ørbæk). Han var forlovet med Henriette Helmers, 
Datter af Forpagter H. paa Bonderup i Tostrup Sogn, og har 
formodentlig opholdt sig der i Ferien.

2) Hans Knudsen, senere Registrator ved Gehejmearkivet, hørte 
til „Fraterniteten“ (s. ndf.).

3) Han var en ældre Broder til den ovennævnte G. E. Brangstrup 
og var nylig ble ven Præst i Farstrup i Jylland. Døde som 
Præst i Jyllinge og Gundsømagle.
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Hans Kornerup, Hans (Kørdarn), Peer W(inther), Berg, Stybe 

og jeg fik os en Potte Kegler til Kl. var 6 ; thi da Fader 

med Budet meldte mig, at Moder var rask, hastede vi ei saa 

meget med Keisen. Kl. 10 om Aftenen kom vi til Ondløse. 

Om Søndagen kom Engelbreth, Onde Teilmann med Familie 

og Tante Lovise. Resches var der med Regine. Lise sva

rede excellent. Faders Confirmationstale var udmærket. Om 

Eftermiddagen spadserede vi.

Mandag Morgen reiste Onde Engelbreth*) og Tante. 

Fader kjøbte en Bøsse til mig af Snedker Bruun, gav 4 rbd. 

i Bytte paa den gamle. Kl. 11 reed vi fra det kjære Hjem, 

og Kl. 2 vare vi i Roeskilde, hvorfra jeg reiste Kl. 3. Gud 

være lovet, vor Moder [er] ganske rask! Hans reed, og jeg 

gik. Da jeg kom til Rugaard, kom Student Petersen Colding 

og spurgde, om jeg vilde kjørc med og først drikke en Kop 

Thoe; han var nemlig Kudsk for Voigt2) og hans Kjærest. 

Vi stege altsaa til Vogns; men neppe havde vi kjørt 200 

Skridt, før hele Fremvognen samt Axe etc. gik itu. Efter 

Deliberation kom vi tilbage til Rugaard, af hvem vi fik en 

Vogn. Nu fore vi andengang frem; men en uheldsvauger 

Skjebne fulgte os, og den gik ogsaa i Mas, men det var da 

Sæderne kun, og nu satte vi os paa Vognbunden og fore 

frem; lidt efter tabe vi Bagsmækken, og kort derpaa taber 

den ene Hest sin Sko. Vi maatte altsaa ind i Ballersbrønde 

Smedie; her frembød sig en høist comisk Scene: Petersen 

slog med Forhammeren; jeg trak, iført en Damekaabe med 

hvid Atlaskes Hætte, Blæsebælgen, og Voigt stod med et 

stort Tinkrus i den ene og en Flaske Brændeviin i den anden 

Haand. Endelig fik vi Skoen færdig, og nu holdt jeg Hesten 

op, medens Smeden lagde den under, og Petersen holdt Red-

Provst W. F. Engelbreth i Lyderslev, der var en Slægtning og 
god Ven af Provst T. S. Rørdam.

J) Formodentlig J. C. Voigt, der 1822 blev Student fra Roskilde 
Skole og siden blev Sysselmand paa Island.
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skaberne. — Kl. 9 om Aftenen kom jeg til Sengeløse. — 

Jeg blev inviteret til Bal hos Delbanco1), men tager ei.

D. 16. var jeg hjemme2) og morede mig fortrinlig, 

læsde om Eftermiddagen høit for Familien, dandsedé, spillede, 

og læsde det 14de Cap. af Romerne.

Onsdag d. 20. ender jeg Pauli Brev til Romerne (be

gyndt 20. Marts) og begyndte paa Jacobs Brev (endt d. 22.).

Den 23. om Eftermiddagen gik jeg til Kjøbenhavn og 

kom der til Kl. 7 (forlod Sengeløse Kl. 3). Vi samledes alle 

paa Regentsen, hvor vi fik en ordentlig Pibe Tobak og Pas

siar; jeg verserede om Natten hos Heiberg, hvor Inspecteur 

Winther og laae3). Om Morgenen besøgte vi Casse, der gik 

med til Ingerslev. Vi sværmede altsaa om i Byen, Kongens 

Hauge etc. Om Eftermiddagen var hele Fraternitetet paa 

Udstillingen; dog hvad hjalp det mig at gaae derop i det 

glade Haab at forfriske Sindet; det blev tvertimod nedslaget; 

thi i det første Værelse, jeg træder ind, træffer jeg den lille 

Jane [Lassen], som først hilsede mig; men da der gik en 

courgjørende Personage ved hendes Side, naaede jeg ei [at] 
tale med hende. Dette Syn forstyrrede mig nu saa meget, 

at jeg ei kunde have mine Tanker samlede til at betragte 

de andre saavel levende som malede Skjønheder. Herfra gik 

vi hjem til Kalkar4), hvor der blev drukket Thee, sunget, 

passiaret etc. Om Aftenen gik Casse, Hans og jeg til Fru 

Schansgaard , hvor vi spisde til Aften og morede os fortrin-

] ) Prokurator i Kjøbenhavn, Svoger til P. R.’s Ven, Kalkar, der 
nævnes nedenfor.

2) Imod Sædvane tilbragte han denne Søndag i Sengeløse.
3) Som Skolediscipel havde Chr. Heiberg boet hos Winthers i 

Roskilde.
4) Herman Kalkar var oprindelig Jøde, blev Student 1819 og 

lagde sig efter Jura; men efter 1823 at være gaaet over til 
Christendommen og være bleven døbt (antog ved denne Lejlig
hed Navnene Christian Andreas) studerede han Theologi; tog 
Attestats 1826 og blev i Marts 1827 Adjunkt ved Odense Skole. 
Han hørte til Brødrene Rørdams Vennekreds.
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ligt i de behagelige Damers Selskab. Først Kl. 12 kom jeg 

i Seng, og Kl. 5 vaktes jeg igjen for at vandre til Sengeløse. 

Kl. 5 3/4 gik jeg fra Kjøb. og Kl. 9 x/4 var jeg i Sengeløse. 

Et rædsom Dræk gik jeg i. — Reith duellerede med Cilber- 

tal, som fik Hug. — Lindberg har recenseret Rasmussens 

[hebraiske] Grammatik frygteligt grovt. — Lieutenant [A. V.] 

Scheel fik Egregie til juridisk Attestats (den første Charac- 

teer af det Slags). —  Elsker hverandre.

D. 26. begyndt I. Peters Brev; endt Aften d. 28.

D. 29. den Store Bededag glædede Hans [og] Chr. Hei- 

berg mig med deres Nærværelse. Dagen tilbragtes meget 

muntert. — Lars Nilen1) fik Non cont. til Attestats.

D. 29. begyndt II. Pet., endt d. 1. Maj.

D. 2. Maj begyndte jeg paa I. Joh. Epist.

D. 3. Maj var jeg til Marked i Roeskilde, hvor jeg 

morede mig fortrinlig (Heiberg, Blume, W. & P. Winther kom). 

E. tilstod, at hun elskede mig2), hurra!! — Chr. Garde var 

bleven forlovet med Hans Kornerups Søster, en smuk Pige3). 

Om Aftenen, vi reed hjem, havde Tage nær drattet af.

D. 4. endte jeg I. Joh. Ep. — D. 5. læsde II. & III. 

Joh. Ep.

D. 6 . var det min Fødselsdag. Jeg læsde Juda Brev, 

var ude at spadsere med Familien, men vi bleve gjennem- 

blødte.

D. 7. idag reiser jeg, si deo placuerit, til Kbh. Kl. 

kom jeg til Byen, hvor jeg traf Lars Top H(usum) syg af 

Brystinflammation. Om Aftenen bivaanede jeg Disputere- 

øvelserne, hvortil Theses bleve givne af Thyge(sen), og en

J) L. Nielsen blev samme Aar Præst paa Manø. 
a) Dette, som saa meget andet om hans Forelskelser, ei, som man 

let ser, ungdommelig Spøg.
5) Chr. B. Garde blev Student samme Aar som P. Rørdam. Han 

blev 1829 Præst paa Færøerne og ægtede da Inger Dorothea 
Kornerup. Ovennævnte Hans Kornerup var 1821 bleven Stu
dent fra Roskilde Skole og blev senere Præst i Jylland.
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Afhandling oplæst af Hans (Rørdam) angaaende Følelsernes 

Tempel. Jeg laae hos Heiberg; skrev Søndag Morgen et 

Brev til Gine, var paa Kastellet hos Mdm. Bartholdy, spisde 

hos Fru Barner (?), var paa Frederiksberg, og levede i det 

Hele et stolt Liv.

D. 7. vandrede jeg Kl. 6  fra Kjøbenhavn, og var her 

(i Sengeløse) endnu Kl. 9. Paa Veien mødte jeg Dr. Schack, 

der kjørte til Kjøbenhavn. Der laae Breve til mig fra Graae, 

som er paa Rosengaarden, og fra Gine. Med vor elskede 

Moder er det endnu ei godt. Herren see i Naade ned til 

hende og styrke hende i Taalmodighed.

D. 12. vare vi Alle i Torslunde hos Møller Mellerup 

og morede os ret vel.
D. 12. var Pastor Holst [og] Mdm. Haffner her.

Dette er den sidste Notits i Dagbogen fra Sengeløse. 

En TJgestid efter flyttede Peter Rørdam til Ondløse. At lian 

i meget Venskab har taget Afsked med Familien Schack, ses 

af forskjellige Blade i hans Stambog, dels fra Provsten, 

dels fra Eleverne. Den ældste og den yngste af disse har 

skrevet: #

1.
Naar jeg engang, som De, ved min Vandel gjør mig værdig 

til Alles Kjærlighed, og ved min Flid til Enhvers Agtelse, vil 
jeg med Glæde erindre mig den Lærer, som deri var mig et 
saa følgeværdigt Mønster.

Sengeløse 21. Mai 1825. M . A . T. Schack.

2.
Tænk imellem paa Deres lille Marie, som saa ofte med en 

Lærlings taknemmelige Følelser erindrer en kjærlig Lære[r].

Jomfru Line Hammond har som „Souvenir“ tegnet og 

malet en nydelig Rosenkrands. Bladet, hvorpaa Erin

dringen findes, er dat. Sengeløse d. 12. Juni 1825; det ses 

deraf, at Stykket ikke er blevet færdigt før efter P. R.’s 

Afrejse.
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Fra Opholdet i Ondløse indeholder Dagbogen kun føl

gende 3 Antegnelser:

D. 3. Juni [1825] var Busck her.

D. 4. endte jeg Brevet til Galaterne. Jeg var hos 

Bruns’s og morede mig vel.

D. 5. begyndte jeg paa Epheserne. Var om Eftermid

dagen paa Kongsdal, hvor jeg var ene Mandfolk mellem 17 

Pigebørn.

Resten af det lille Hefte bestaar af Uddrag af forskjel

lige Bøger, P. R. har læst (Seneca, Schiller o. m. fi.), Sen

tenser og Bemærkninger, foranledigede ved det læste. Ad

skilligt deraf turde ogsaa være hans egne Tanker; i ethvert 

Tilfælde vidne disse Antegnelser om en ikke ganske almindelig 

Aandsmodenhed hos den unge Nedskriver, og nogle af dem 

kunne derfor fortjene at anføres her.

Fyrster blive forsømte i Opdragelsen, fordærvede i Ungdommen 
ved Smiger af sig selv og andre. Da deres Forfatning fritager 
dem for Mangel og mange Slags Fornødenheder, [og] de sjelden 
komme i Forlegenhed og Nød, lære de ikke, hvor fornødent det 
ene Menneske er for det andet, hvor tung mangen Gjenvordighed i 
Verden er at bære alene, hvor sødt det er at finde medlidende 
Sjele, hvor vigtigt det er at skaane andre for engang at finde Til
flugt hos dem — følgelig u s k i k k e d e  t i l  V e n s k a b  — fremdeles 
mangle de sædvanlig Selvkundskab, da man enten af Frygt eller 
Haab ei lader dem føle de modbydelige Indtryk, deres Feil og 
Mangler gjøre. De Fyrster ere oftest de bedste, der tales mindst 
om saavel Godt som Ondt.

Nød Dig aldrig paa Fornemme og Rige.
Søg ei at give Dig Anseelse, som om Du hørte til deres Klasse, 

men vær Dig selv liig! fornægt ei Dine Grundsætninger, Din Stand, 
Fødsel, Opdragelse, saa ville hverken Høie eller Lave nægte Dig 

Agtelse.
Troo aldrig de Stores venlige Aasyn alt for vel.
Overskrid aldrig den sande Æres Grændser ved Din Føielighed 

mod do Store.
Vær forsigtig i de Tjenester, Du beviser de Store, da de let 

gjøre enhver Føielighed til Pligt.
Byg aldrig paa Fornemmes og Riges Taknemmelighed eller 

Løfter. -
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Forær dem aldrig N oget, laan aldrig Store Penge, ei heller 
bør Du laane af dem; i første Tilfælde bliver Du bedraget, i sidste 
en Slave.

Spot aldrig eller døm ufordeelagtigt om Andre i Nærværelse af 
saadanne Folk; vel pleje de gjerne at høre sligt, men først fornedrer 
man sig selv og andre, dernæst hader de dem, der udspreder andres 
Feil, saasom de ere sig selv saa mange bevidst.

* **

Er den megen Skolegang en Aarsag til Bondens Fattigdom, 
hvorledes forklares det da, at de rigeste Nationer ere de meest 
oplyste ?

Den, som vil, at Bonden skal være uvidende, vil det blot, for 
at han desto bedre egenmægtig kan bruge et Fornuftvæsen som 
Middel! og er det ei slet, er Intet slet. Kun ved Oplysning fra 
neden af kan et Land betrygges.

Fordi de under on slet Lærer kan foretage Carnaillierier, beviser 
Intet, da det her jo er Lærerens Skyld, ei Indretningens.

* **

Dersom Biblen ei kunde forstaaes ordret, maatte Fortolkningen 
jo derved komme i enkelte Vises Hænder, følgelig efter nogle Aar 
maatte en Pave være nødvendig for at bestemme det B igtige.

* *
*

Med Fruentimre bør man raadføre sig ihenseende til physiske 
Gjenstande, og hvor det kommer an paa Sandsernes Dom; men med 
Mandfolk ihenseende til moralske Gjenstande og der, hvor især 
Forstanden gjør Udslaget.

* **
Xenophon sagde om en Kriger, han særdeles vilde hædre: Han 

døde ulastelig i Krig og Venskab.

* **
I Skuespilhuset kan og bør man alene studere Smagen hos 

et Folk.

Som vi ovenfor saae, var den første, Peter Rørdam mød

tes med, efter at han var kommen hjem til Ondløse, Præsten 

Gun ni Busck  fra Stiftsbjergby. Af denne Mands Væsen og 

Færd følte han sig i særegen Grad tiltrukken. Her fandt han 

nemlig noget, der var beslægtet med hans egen Natur.

3*
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Mange Aar efter, da lian den 2. April 1869 stod ved Buscks 

Kiste i Brøndby Præstegaard, sagde han:

„Det var Sommer, en dejlig Sommerdag, den første 

Gang jeg saae Busck; og det var paa en Banke i Skamstrup 

Præstegaards Have, med Udsigt over Mark og Skov. Busck 

var dengang nylig bleven Præst i Bjergby1). Hans Gang 

var rask, hans Bevægelser hurtige; han lignede, syntes mig, 

mere en Krigsmand end en Præst. Hans Tale var saa 

fri og saa frisk; det var, som havde han selv talt med 

Vorherre, som om han selv hørte og saae Vorherre; thi det 

var Vorherre han talte om. Og jeg sagde til mig selv: 

„Den Mand taler ikke ud af en Bog; Ordet kommer ud af 

en Kilde, som er inden i ham; hvad han taler om, har han 

oplevet“. Og hans Tale var tillige saa kjærlig; thi skjøndt 

jeg kunde mærke, han var af en anden Mening end de fleste 

Præster paa den Tid, der var intet haardt, ondskabsfuldt 

eller spottende, hverken i Røsten eller i Ordene. Og jeg 

sagde mig selv: „Den Mand er bestemt et godt Menneske, 

ærlig og kjærlig og trofast; tillige er han glad og fornøiclig“ ; 

thi han bragte Liv i det hele Selskab, fordi han førte Som

meren med sig. Og jeg sagde til mig selv: „Det var dei- 

ligt, om Du med kunde blive baade gudfrygtig og glad“, thi 

jeg fornam, at hans Glæde kom af hans gudfrygtige Sind“ 2).

Hvem der læser denne Skildring af Peters Rørdams 

første Møde med G. Busck, føler uden Tvivl, at her havde 

den 18aarige Student fundet sit Ideal fremstillet i levende 

Skikkelse. Men i Ungdommens Dage, hvor Hjærtet er aabent, 

og Banen ligger fri, at komme i Forhold til et Menneske, i 

hvem man finder en lyslevende Virkeliggjørelse af sine egne 

dunkle Forestillinger om, hvorledes et Menneskeliv skal og 

kan føres til Glæde og Velsignelse for os selv og andre, det 

maa med Rette anses for en stor Lykke.

0  Det var i Foraaret 1824, at G. Busck kom til Bjergby.
J) H. Bech, Gunni Busck. 2. Udg. S. 408 f.
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Fra den Tid, den ovenanførte Dagbog slipper, have vi 

ikke saa omstændelige Efterretninger om Peter Rørdams Liv 

og Færd. Nogle af Bladene i hans Stambog indeholde 

enkelte Antydninger. I Sommeren 1825 synes han saaledes 

at have besøgt sin Farbroder, Præsten Vitus B. Rørdam i 

Kalundborg. Et Blad indeholder nemlig et nydeligt malet 

Englehoved, hvorunder Farbroderens Hustru har skrevet:

Lign Englen i Godhed og Uskyldighed,
Da savner Du ei Hjertets stille Fred.

Callundborg d. 22. Juli 1825. Sophie Rørdam .

Fra hans Broder Hans Nicolai Kellermann R. findes et 

Blad omtrent fra samme Tid med følgende Ord:

En Ven kan svigte i Nøden;
Men en Broder er tro indtil Døden.

H a m .

En Ven og Jagtkammerat, den senere Stamhusbesidder 

til Bidstrup i Jylland Hans v. Lichtenberg, har skrevet:

Mind D ig stundom svundne Timer! naar Du ved denne Bogs 
Giennemlæsning finder denne ubetydelige Erindring fra Din 
hengivne og oprigtige Ven

Den 7do Martz 1826. H. H . v. Lichtenberg.

Denne elskværdige unge Mand saa vel som hans to 

Brødre, Frederik og Carl, tilbragte under deres Skolegang paa 

Herlufsholm ofte Ferierne hos Resch paa Kongsdal og kom 

da jevnlig i Ondløse Præstegaard, hvor de paa Grund af 

deres vakre og dannede Væsen vare meget afholdte.

Den tidligere nævnte Camillus Nyrop, der satte saa 
megen Pris paa P. Rørdams Venskab, har skrevet:

Venskabs hulde Skytsaand dig ledsage 
Ved ethvert af dine Fremtids Fjed!
Gid enhver af dine Levedage 
Dig tilbringe Dydens høje Fryd!
Gid hver Stund, som kommer,
Svinde hen i Held og Fryd for dig!
Naar du dvæler her ved Venskabs Minder,
Venter jeg, du ei forglemmer mig!

Vilhelmshaab d. 12. August 1826. Din troe Ven Camillus.
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Ogsaa fra C. Nyrops Søster, Fru Vilhelraine Brinck, er 

der et Blad fra samme Tid, der aander de venligste Følelser.

Efteraaret og Vinteren 1826— 7 tilbragte Peter Rørdam 

i Hjemmet, hvor han dels studerede med den Energi, hvor

med han plejede at arbejde, naar Tiden var dertil, dels nød 

Livet i fuldt Maal i sine Fritimer baade i det kjære Hjem 

og i de mange Vennehuse i Omegnen. En af hans endnu 

levende Søstre mindes med Glæde mange fornøjelige Ture, 

som de gjorde sammen paa denne Tid.

I Foraaret 1827, kort før Familien flyttede fra Ond løse 

til Tølløse, vendte P. R. tilbage til Kjøbenhavn, hvor han 

blev Alumnus paa Valkendorfs Kollegium, hvilken Plads han 

beholdt i tre Aar. Imidlertid tog han den 10. Juli 1829 

theologisk Attestats med bedste Karakter under de daværende 

Professorer P. E. Müller, Jens Møller og Hohlenbergx). Samme 

Dag fuldendte ogsaa P. R.’s Ven og tilkommende Svoger, 

A. C. L. Heiberg, der levede sammen med ham paa Kollegiet, 

sin Embedsexamen med samme gode Udfald. En Del af Fa

milien fra Tølløse var i Dagens Anledning taget til Kjøben

havn. Den sikre Forventning, man i Hjemmet nærede, om 

at alt skulde gaa godt, skulde ikke skuffes. En lille Billet 

fra Provst T. S. Rørdam til hans Hustru, skreven saitune Dag, 

viser Stemningen:

Gud ledsage Dig, kjæreste Trine! og føre Dig og Dit 

kjære Selskab vel hertil! Vi tælle Timerne, til vi see Dig. 

Gratuleer Heiberg og Peter inderligst fra mig; jeg veed, det 

gaar dem godt. — — Tak Din kjære Søster1 2) hjertelig fra 

mig for det herlige Logis, jeg havde hos hende, og hils den

1) H. N. Clausen har formodentlig været fraværende, da han ikke 
har underskrevet P. Rørdams Examensbevis.

2) Cathrine Margrete Samsøe Teilmann („Tante Grete“), Enke 
efter Præsten Andreas Teilmann i Jydstrup, boede da i Kjøben
havn.
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gode Tante, og min roelige Sovekammerat1) samt den kjære 

Andrea venligst.

Yi hilse Eder Alle kjærligst.

Tølløse den 10. Juli 1829. Din

Th. Sch. R ø rd a m .

Under sit Ophold i Hovedstaden havde Peter Rørdam 

levet meget sammen med den Kreds af Studenter og Kandi

dater, som under Navn af F ra  t e r n i  t e t en  havde sluttet sig 

sammen om hans ældre Brødre, og hvis broderlige Sammen

hold for de flestes Vedkommende fortsattes Livet igjennem, 

skjønt de i Tidens Løb bleve spredte til forskjellige Sider. 

Efterhaanden som en Del af dem bleve forlovede, blev ogsaa 

deres Kjærester som „Fratrisser“ paa en Maade optagne i 

Samlaget, og mangt et glædeligt Minde, ogsaa for den yngre 

Slægt, har sit Udspring fra denne Kreds af unge Mænd, som 

i den sidste Halvdel af Tyverne havde sit Centrum først paa 

Regensen og siden paa Elers Kollegium, og hvis Særpræg 

var ungdommelig Munterhed forenet med Sands for Livets 

Alvor og dybeste Interesser.

Da Foreningens historiske Medlem, Ha n s  K n u d s e n ,  

i Vennekredsen kaldet Hans Philopp2), har efterladt sig nogle 

Optegnelser om „ Fraternit eten “ , hvilke i sin Tid ere komne 

Udgiveren i Hænde, skal her meddeles en lille Prøve deraf, 

der naturligvis maa læses saaledes, at det stadig haves i 

JVIinde, at det er unge Studenter, om hvis Samliv der er 

Tale, og at de opstillede Theses just ikke altid vare ved

kommendes virkelige Mening, men ofte kun beregnede paa at 

faa Ordskiftet sat i Gang.

O Vistnok „Tante Gretes“ Søn, Hans Peter Teilmann, der 1828 
var bleven Student fra Roskilde Skole. „Andrea“ var hendes 
Datter.

2) Døde 1851 som Registrator i Gejiejmearkivet.
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Løverdag d. 12. Februar 1825 tilbragte vort Yennelav 

Aftenen paa Regentsen hos Rørdams ved et Par Boller Punsch 

for at forberede sig til Fastelavnsfestlighederne, der bestemtes 

at skulle begynde næstkommende Mandag Kl. 10 paa Regent

sen hos Rørdams. [Hs. Chr.] Rørdam glædede os med 

Sangen Nr. 1*) til den Melodie, der fra Kilderejsen sidste 

St. Hans Aften stedse har været vor Yndlingsmelodie’1 2).

Fastelavnsmandag den 14de Februar 1825 stiftedes 

F r a t e r n i t a s  s o d a l i s t i c a  paa Regentsen i 2den Gang 

Nr. 4.

Søndag d. 27. Febr. var Fraternitetet samlet hos [H. C.] 

Rørdam, som trakterede med en Bolle Punsch. G. Brang- 

strup fra Roeskilde var nærværende.

Den Orden, i hvilken Medlemmerne af Fraternitas soda

listica vedtoge, at de vilde forsvare latinske Theses eller 

Afhandlinger, samt oplæse danske Afhandlinger, er følgende3) :

Latin.

1. C. Rørdam.

2. Husum.

3. Heiberg.

4. Blume.

5. H. N. Rørdam.

6 . Kalkar.

7. Ingerslev.

8 . Thygesen.

9. Knudsen.

10. Casse.

Dansk.

1. Heiberg.

2 . Kalkar.

3. Casse.

4. C. Rørdam.

5. Husum.

6. H. N. Rørdam.

7. Knudsen.

8 . Blume.

9. Ingerslev.

1 0 . Thygesen.

1) En egen Afdeling af Optegnelserne indeholder Afskrift af de 
af Fraternitetens Medlemmer forfattede Sange, hvoraf enkelte 
nedenfor skulle meddeles.

2) Melodien var: Frisch auf zum fröhlichen Jagen.
3) De 10 her anførte Personer udgjorde den oprindelige Stamme 

af „Fraternitetens“ Medlemmer. Senere kom flere andre til, 
som Pot. W inther, Gustav Schaarup, Pet. Rørdam, C. A. Ditzel, 
J. J. L. Hvalsøe.
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Ifølge den vedtagne Orden forsvarede H. C. Rørdam om 

Aftenen d. 4. Martii 1825 følgende Theses. (Tre latinske 

Sætninger anføres, deriblandt: 1) En brav Mand bør med

roligt Sind føre sit Liv uden Hensyn til Mængdens Dom. 

3) Til et fast Venskab kræves nødvendig Lighed i Stand). 

Casse, Ingerslev, Blume og Heiberg opponerede. — Heiberg 

oplæste sin danske Afhandling.

Fredag den 11. Marts. Kartoffelgilde hos Rørdam. L. Hu

sum forsvarede følgende Theses (to latinske Sætninger anføres, 

deriblandt: I  det andet Liv kan der ikke være Tale om 

positive Straffe). Kalkar oplæste en Afhandling.

Fredag den 18. Marts kunde hverken Heiberg disputere 

eller Casse oplæse Afhandling, hvorfor Blume forsvarede føl

gende Theses (3 saadanne anføres, deriblandt: 1) Et usæde

ligt Liv er lige saa fordømmeligt hos en Mand, som hos en 

Kvinde. 3) Det er sandsynligt, at der altid har været og 

altid vil være Mennesker, som føre et rent Levned). Her

imod opponeredes af Casse, Heiberg, C. Rørdam og Knudsen. 

— Christian Rørdam tracterede, i Anledning af sin Fødsels

dag, med Punsch. Alle Sodalister vare tilstede, undtagen 

Kalkar, der var rejst til Kjeresten *). Cand. theol. Engelbreth 

kom, efter at Drikkelaget var endt.

Løverdagen den 19. Marts vare de fleste Sodalister sam

lede hos Rørdams; der oplæstes Stykker af Grundtvigs og 

Rudelbachs nysudkomne theologiske Maanedsskrift.

Fredagen den 25. Marts forsvarede Heiberg disse Theses 

(lyde paa Dansk: 1) Mænd ere af Naturen ikke bedre be

gavede end Kvinder. 2) En retskaffen Mand bør ingenlunde 

gjøre sig skyldig i Løgn. 3) Vore Tider ere ikke værre end 

de, der ere gaaede forud). Opponenterne vare Casse, Blume, 

H. C. og H. N. Rørdam. Foruden de nævnte vare Kalkar og

J) K. var forlovet med Eggertine D. Tryde, der da opholdt sig i 
Gimlinge Præstegaard.
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H. Knudsen tilstede. Husum var syg. Casse havde endnu 

ingen Afhandling færdig.

Tirsdag den 29 Marts, Aftenen før de fleste Sodalisters 

Bortrejse paa Landet i Paaskeferien, gav Heiberg et Afskeds

gilde.

Formedelst Paaskeferien samledes Fraternitetet først atter 

Fredagen d. 8 . April, da Casse forsvarede følgende Theses: 

(paa Dansk: 1) Ingen kan leve lykkelig uden som ugift. 

2) Det staar enhver frit for at bryde et Løfte, naar det kan 

være ham til Nytte). C. Rørdam og Ingerslev opponerede. 

Casse oplæste en Afhandling. Alle Sodalister vare tilstede, 

undtagen Husum, der er syg, og C. Thygesen, der var 

rejst hjem.

Tirsdag den 12. April gjorde Casse et Gilde i Anledning 

af sin Geburtsdag den 1. April. Alle Sodalister, syge L. Top 

undtagen, vare tilstede. H. C. Rørdam havde forfattet en 

Sang i denne Anledning, og P. Winther, der var kommen 

herind fra Roeskilde, forfattede under Gildet en ditto, hvor

efter han blev optaget som ordentlig Medlem af fraternitas 

sodalistica.

Fredagen den 15. April forsvarede H. N. K. Rørdam føl

gende Theses (paa Dansk: 1) Naar Fred er opnaaet, bør 

Soldater ingenlunde taales i en Stat. 3) Jeg tror, at de 

afdøde ikke kunne se tilbage til deres her i Verden efterladte 

Venner. 4) Ingen maa komme Grækerne til Hjælp). — 

C. Rørdam oplæste en Afhandling, og Kalkar en splinterny 

Vise, indeholdende en Charakteristik af alle Sodalister.

Søndag den 17. April tracterede Kalkar med The og 

Punsch. Casse, H. C. og H. N. K. Rørdam, Blume, Heiberg, 

Thygesen og Knudsen vare tilstede. Thygesen indgik den 

Akkord, at hvis han ikke var forlovet inden hU Aar, skulde 

han gjøre et Gilde, hvorved hver af Ovennævnte skulde have 

1 Flaske Rødvin og V2 Flaske Rhinskvin; var han derimod 

inden den Tid forlovet , skulde Enhver af Samme gjøre et 

Gilde til Ære for ham.
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Fredag den 22. April holdtes Mødet hos Casse, hvor 

Kalkar forsvarede følgende Theses (paa Dansk: 1) Det søm

mer sig ingenlunde for dannede Mennesker at føre uanstændig 

Tale. 2) Vittighed i Talen er altid forbunden med nogen 

Uforskammethed. 3) Studenter kunne ingenlunde kaldes 

Herrer i Aandens Rige). Da H. N. K. Rørdam ingen Af

handling havde skrevet, oplæste Kalkar en, som han før 

havde oplæst i Nordia, om Gratierne.

Da almindelig Bededag indfaldt paa Fredagen den 29. 

April, udsatte Fraternitetet sin Forsamling til den næste Dag, 

da det samledes hos Kalkar. Schaarup *) optoges til Medlem. 

Ingerslev forsvarede følgende Theses. (De ere meget udfør

lige, affattede i elegant Latin og g aa ud paa, at den Mand, 

der dør uden at have elsket en Kvinde, har ikke naaet Livets 

Maal). De nye Medlemmer, P.W inther og Schaarup, oppo

nerede første Gang denne Aften. C. Thygesen oplæste en 

dansk Afhandling, betitlet „Confessio hominis libidinosi“.

Løverdag den 7. Mai var Fratres første Gang samlede 

paa Ehlers Collegium hos [H. C.] Rørdam. P. Rørdam, for 

hvis Skyld Mødet blev udsat en Dag, var nærværende2). 

C. Thygesen forsvarede følgende Theses (paa Dansk: 1) En 

Stat kan med passende Maadehold uden Skade give Fremmede 

Indfødsret. 2) Hovedgrunden til, at Oldtidens Nationer havde 

en saa stor Legemskraft, var den, at de kun vare lidet 

aandelig udviklede. 3) En Mand kan kjendes af sine Om

gangsvenner). — Af Sodalisterne var alene L. Husum fra

værende formedelst S}rgdom. H. N. K. Rørdam oplæste en 

dansk Afhandling.

0  Gustav Jacob Schaarup var en Præstesøn fra Ærø. Han blev 
Student 1820, samme Aar som Christian Rørdam, hvis Kon
tubernal han siden var paa Regensen, tog 1825 theol. Attestats 
(se foran S. 24); var i mange Aar Lærer ved Søetatens P ige
skoler, endelig Kateket ved Holmens Kirke. Om hans Virk
somhed for Børneasylerno og hans nøje Forbindelse med P. Rør
dam vil der i det følgende blive meddelt nærmere Oplysning.

3) Se foran S. 32—3.
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Christi Himmelfartsdag den 12. Mai gjorde H. C. og 

H. N. K. Rørdam, Casse, P. Winther, Schaarup, Heiberg og 

Knudsen en Tour til Frederiksdal, Sorgenfri og Charlotten

lund, hvor Blume og W. Winther stødte til. P. Winther be

skrev denne Tour og oplæste sin Beskrivelse Aftenen derpaa.

Fredagen den 13. Mai var Selskabet samlet hos Casse. 

Hans Knudsen forsvarede følgende Theses (paa Dansk: 

1) Franskmændene have ikke havt nogen gyldig Grund til 

at blande sig ind i Spaniens Anliggender. 3) Theologer bør 

ikke gifte sig med unge Piger, der have faaet en kjøben- 

havnsk Opdragelse).

Blume oplæste en Afhandling, og C. Rørdam en Sang, 

bestemt til Afsyngning paa en forestaaende Landtour.

Hermed endtes Fraternitetets Disputere- og Skriveøvelser, 

der igjen skulle tage deres Begyndelse i September Maaned.

Viserne indtage den største Plads i Fraternitetens An

naler, da flere af Medlemmerne vare meget villige til at give 

en Sang til bedste ved festlige Anledninger, som Foreningens 

Stiftelsesdag, Skovture, Vennernes Fødselsdage, Forlovelser, 

Afrejse o. lign. Skjønt Peter Rørdam aldrig indlod sig paa 

at skrive Vers, hvortil hans Brødre derimod vare ret flinke, 

skulle vi dog her meddele nogle faa af de forefundne Viser 

for derved at antyde Tonen, der gik gjennem Vennekredsen.

Jacobo J. Lamberto domino ab Hvalsøe1), Parvo alias dicto, 
fraternitas sodalistica S. P. D.

Fratres sodalistici!
Kommer hid i Klynge!
Lystigt kvæde ville vi
Og om Hvalsøe synge, *)

*) J. J. L. Hvalsøe blev 1820 Student fra Odense Skole. Han døde 
1848 som Præst i Ryslinge. Han hørte ikke til de fremtrædende 
i Vennekredsen, men synes at have fundet sig godt i, at man 
morede sig lidt over hans lille Statur. — Han forblev altid 
ugift og følte sig i sine senere Aar tungsindig og ensom.
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Stemmer allesammen i 
Yndefuldt med Harmonie 
Chor om Hvalsøes Dyder.

Jacob Hvalsøe er den Mand,
Der er værd at prise,
Skjøndt kun lille cörpus han 
Haver at fremvise;
Thi i Klogskab og Forstand 
Om sin Lige leder han,
Neppe han den linder!

Manddoms Kraft i Øjet boer, 
Yiisdom i hans Tale,
Og omkring hans Kinder groer 
Skjæg, værd at afmale:
Thi saa stort og tæt og rart, 
Smukt tilstudset som hans Bar| 
Er ej selv Per Winthers.

Harpen slaaer han meget net, 
Kan og Viser kvæde,
Russisk Dans og Menuet 
Ziirligt kan han træde;
Kun endnu han ikke veed 
Med at drikke ret Beskeed:
Dog det kan jo komme.

Længe endnu kunde man 
Synge om de Gaver,
Hvilke fremfor Andre han 
Sig erhvervet haver;
Men den Vise blev for lang, 
Meer vi og en anden Gang 
Kunne faae at vide.

Eet der dog tilbage er,
Nemlig hvad der volder,
At vi alle samled’ her 
Dette Gilde holder:
Denne Sag er nemligen,
At han een Gang aarligen 
Holder sin Geburtsdag.
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Derfor blev og Visen til 
For at celebrere 
Sømmeligt med Sang og Spil,
Punsch, Commers med mere 
Dagen, da en saadan Mand 
Skjenket blev til Fynboland,
Dog foruden Buxer.

Kommer sodalistici 
Fratres da i Klynge!
Thi med yndigt Chorus vi 
Vil til Slutning synge:
„Længe leve Hvalsøe, som 
„Til vor gode Verden kom 
„Trettende September!!!“

Chr. R(ørdam).

Et Digt af en anden Art er følgende i Anledning af 

Peter Winthers Bød d. 18. Maj 1827. Han var den første 

af Broderkjæden, som blev bortkaldt. Som tidligere er om

talt, havde han været Peter Rørdams fortrolige Ven.

P e t e r  W i n t h e r s  Minde.

Dækker Muldet da vor Broder kjær?
Er et Led nu brüstet i vor Kjæde,

Staaer han aldrig meer iblandt os her,
Luer Øiet aldrig meer af Glæde?

N ej! han blegned’, Livets varme Ven,
Midt i Livets Vaar for kolde Vinde,

Som fra Gravens Huler fore hen 
Over raske Ynglings stolte Tinde!

Græder, Brødre, ved hans dunkle Grav,
Plant Kjærminder paa den sorte Tilje.

Herren tog, hvad han os engang gav,
Stedse viis og kjerlig er hans Villje.

Baandet, som vi knytted’ her paa Jord,
Brister ej i Dødens mørke Gjemme;

Kjerligheden, som i Hjertet boer,
Kan ej døe — i Himlen har den hjemme!

P. L . Husum.
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Da Forfatteren af ovenstaaende Digt var fraværende, den 

Dag Brødrene (18. Febr. 1828) fejrede Treaarsdagen for For

eningens Stiftelse, sendte han den følgende

Hi l sen  f ra  Lars .

Brødre, som i kjerlig Klynge 
Sidde ved hinandens Bryst!
Som med stærke Stemmer synge 
Venskabs himmelhøje Lyst — 

v Eder mit H u d s  F re d jeg sender,
Hilser hver i dette Lag,
Mens i Hjertet Bønnen brænder:
„Gud velsigne denne Dag“.

Denne Hilsen ledsages af en „Vise“, hvoraf de to første 

Vers her kunne anføres som tilstrækkelige til at karakterisere 

den noget sentimentale Tone, der gaar gjennem de fleste af 

denne Forfatters Poesier.

Snart vor Ungdom med dens Blommer,
Med dens Fryd og Jubelsang 
Svinder — og med Alvor kommer 
Manden i sin stille Gang;
Da skal Afskedstaaren rinde,
Naar fra Broder Broder gaaer,
Og kun følger med vort Minde 
Om don søde svundne Vaar.

Dog ej Sorgen vil vi huse 
I vort Samfunds Helligdom;
Lad kun Livets Storme bruse —
Den de ej kan styrte om.
Helligdommen er vor Glæde,
Som fra Hjertets Dybde flød,
Hver Gang Brødrene tog Sæde 
I vort Venskabs lune Skjød.

Selvfølgelig ender denne Sang, som saa mange af de 

andre, med et: „Leve vor Fraternitet“.

Vi have dvælet ved disse Minder om et Studenter

samfund, hvori Peter Rørdam blev optaget, og hvori han
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fandt kjære Venner, men kunne dog ikke tilbageholde den 

Bemærkning, at hvis h a n  havde været Stifteren deraf, 

da havde det vistnok faaet et noget andet Præg. Thi medens 

Fraterniteten nærmest minder om Fortiden, var han  kjendelig 

en ny Tids Mand, der ikke var bange for at betræde Stier, 

der endnu kun vare lidet banede, men syntes at føre til 

frugtbarere og mere solbeskinnede Egne.

I Foraaret 1830 forlod Peter Rørdam Valkendorfs Kol

legium for at overtage en Huslærerplads hos Amtmand Tre- 

schow i Frederiksborg. Her som allevegne, hvor han fær

dedes, vandt hans livlige og opvakte Væsen Hjærterne for 

ham. Blandt hans Omgangsvenner kan særlig nævnes da

værende Adjunkt ved Frederiksborg Skole, Nicolai L. Feil

berg, der var ganske jevnaldrende med ham og ligesom han 

en frisk og oprindelig Natur. Venskabet fortsattes Livet 

igjennem, og Feilberg, der senere blev Præst, blev mange 

Aar efter (1857) ved sit andet Ægteskab Rørdams Svoger, 

da han blev gift med hans yngste Søster, Bolette. — Nogen 

Tid efter sin Ankomst til Frederiksborg skrev P. R. følgende 

Brev til sin Broder Hans, der havde meldt ham sin For

lovelse med Charlotte Valdemardine Birchedahl:

Kjæreste Hans! *

Det var idag min onde Dag, og jeg sad og ventede paa 

Feberen, som jeg har faaet igjen, da jeg modtog Din Efter

retning om Din lykkelige Forandring, og Glæden herover 

henrykte mig saaledes, at Feberen blev borte. Nu har Du 

da endelig gjort et Valg, og Gud være lovet, fordi Du har 

faaet en Pige, som med en uudsigelig Blidhed forener den 

yndigste Munterhed, saa at Du ved hendes Side kan spøge 

hele Livet igjennem, og isærdeleshed fordi Du har faaet en 

Pige, der elsker Dig inderlig. Hvor Kjærlighed er, er jo alt, 

selv den fuldeste Frihed, og uden den er Livet intetsigende 

og tørt. Gud veed, hvor Thvge, Philop og den Lille1) og

*) Vennerne Chr. Thygesen, Hans Knudsen og J. J. L. Hvalsøe.
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jeg engang skulle lande, jeg er for min Part aldeles uvidende 

derom og har heller ingen Udsigter; men det raaa da vel 

komme engang. Her er ingen, ikke en eneste, som jeg kunde 

troe, jeg kunde komme ti\ at inclinere for, og jeg maa sige, 

at naar den første Kjærlighed ryger i Luften, vil det vist 

ogsaa blive en difficil Sag at komme igjen i en saadan Hen

rykkelsestilstand. Jeg har endnu ei skrevet til Husum, men 

vil af denne Begivenhed tage Anledning til at skrive til ham 

paa Lørdag1). Men hvad jeg gjerne ønskede at vide, er de 

nærmere Omstændigheder ved den hele Affaire; naar, hvor 

og hvorledes gik den Sag for sig? Du har dog vel aldrig 

været hemmelig forlovet siden Juul, hvad? skulde Du virkelig 

have været det! — Var Du hos Fylins2) eller hun hos os? 

Skriv mig nu til og fortæl mig iroget herom, da jeg ei ved 

de dristigste Combinationer kan faae et nogenlunde rimeligt 

Resultat ud.

Frederiksb. d. 12. Juny 1880.
Din

P.

Du maa ei skrive uden [paa Brevet] til mig „con di t  io

ne r e n d e  etc.“, da det er et fælt Ord; blot i Frederiksborg —

det er nok.

U d s k r i f t :  Herr Cand. Tlieol. Rørdam, boende paa 

Ehlers Collegium.

betalt. Kjøbenhavn.

Blandt de Huse, i hvilke P. R. under sit Ophold i

Frederiksborg jevnlig kom, kan særlig nævnes Stutmester 

Nielsens. I det hele florerede Selskabeligheden der i Byen, 

og naar R. nu skrev hjem om den Munterhed, hvori han

]) P. L. Husum, da Præst i Lomborg ved Lemvig, var gift med 
en Søster til Hans Rørdams Forlovede. 

a) Charlotte Birchedahl var i Huset hos sin Onkel, Præsten J. J. 
Fyhn i Nørre-Jernløse ved Holbæk.

4
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deltog, blev hans kjærlige Moder noget betænkelig derved og 

skrev til ham et Brev, der i al sin Simpelhed giver et 

levende Billede af hendes moderlige Ømhed og Omhu for 
hendes Børn 1).

Tølløse d. 28. Marti 1881.

Kiæreste Peter! jeg har rigtig nok ikke længe skrevet 

til Dig, min gode Søn; men jeg tænker derfor dog tit og 

ofte paa Dig, og siger tit i mine Tanker til Dig: giør ikke 

af Pigerne, de fleste af dem er det ikke værd; vær stille og 

alvorlig, saa er Du meest agtværdig; tael lidt, men klogt, 

saa har Du intet taelt, som maa fortryde Dig. Nu saae Du, 

at en alvorlig og stille Fyr tik den i dine Øyne elskværdige 

Frøken F.; nu har hun syntes best om een, som ingen Blæst 

giorde. Saalidet kan man forstaae sig paa Menneskene, og 

naar man seer, hvorledes de fleste Forlovelser skeer, saa kan 

man tit forundre sig. Men saa skal vi tænke, en alviis Gud 

styrer Menneskenes Handlinger, om det end ikke i vore Øyne 

synes rigtig. — Fra din kiære Fader skal jeg kiærlig hilse 

Dig, at Du ikke behøver at sende din Prædiken, naar Du 

kun 'tager den med Dig, naar du kommer. Min gode Søn, 

hvor kunde Du glemme, at paa Langfredag bliver der altid 

prædiket over Christi Lidelses Historie, og til den Dag er 

der ingen Evangelium. — Dine Søstre og jeg synes, det er 

saa sørgeligt, at Du ikke kommer hiem i Paasken. Hans 

ved inu ikke, om han kan komme hiem. Heiberg og Gine, 

de tage til Ringsted i de første Dage2). Det er jo meget

M Retskrivningen i dette som i de andre Breve, der meddeles i 
i dette Skrift, er bevaret i sin gamle Stil. Det er for mig, 
som om slige gamle Breve miste noget af deres ejendommelige 
Duft — en Duft som af tørrede Rosenblade — naar den gamle 
Stil moderniseres.

2) P. Rørdams Ungdomsven A. Christian L. Heiberg var siden 1827 
forlovet med hans ældste Søster, Georgine Samsine Rørdam. 
I Ringsted boede Heibergs Moder, der var Enke efter Chordegn 
Gabriel Heiberg.



glædeligt, at Du kommer hiem til Bolettes Confirmation, som 

skeer ganske vist, Gud bevare hendes Helbred. Men det er 

jo kun een Dag, og de mange Paaske Hellig Dage saa skal 

vi savne Dig. Gud give, Du havde kunnet prædike for din 

Fader.' Han har i nogen Tid været daarlig for sit Bryst, og 

i Onsdags blev han endnu mere forkiølet. Da han stod op 

i Morges, sagde han: Gud give een af mine Børn havde 

kundet hiulpet mig i disse mange Hellig Dage. Heiberg har 

undskyldt sig, og Hans vil gierne prædike, men han veed 

endnu ikke, om han kommer; formodentlig er det vel Cadet- 

ternes Skyld, han endnu ikke veed det bestemt1). — Con- 

firmations Søndag, sagde Fader, Du ikke kunde prædike, da 

vil han selv, da Talen bliver indrettet efter Confirmanterne. — 

Gudskeelov, min gode Søn, du er rask og fornøyet. Gud be

vare Dig fremdeles. Nervefeber graserer som sædvanlig2). 

Tante Engelke3) skrev, at Galskiøt i Roeskilde var saa slet, 

han laae og læste paa sit Lomme Tørklæde, og sagde, han 

døde Kl. 2 4). En af de Vaage Koner, som passer ham, var

og bleven smittet. — I Dag er din kiære Broder Christian

28 A ar5). O! min gode Søn, var han dog ikke kommet saa

langt bort fra os! Du kan ikke forestille Dig, hvilken en

Sorrig, at det er for mig, at jeg dog aldrig seer ham. 

Conradine skrev Gine til, kort førend hun [G.] reyste til 

Kiøbenhavn, og sendte en lille Lok af Holgers H aar6). Vi

J) Hans Rørdam var som Kandidat Lærer ved Søkadctakademiet.
2) Den saakaldte sjælandske Feber, der i Aaret 1831 bortrev saa 

mange — ogsaa P. Rørdams Fader.
3) P. Rørdams Moster, Engelke Marie f. Teilmann, Enke efter 

Præsten C. A. Dahl i Fjaltring. Hun boede som Enke i Roskilde.
4) J. S. H. Galskjøt var Kateket i Roskilde. Han døde dog ikke den 

Gang, men blev en meget gammel Mand, sidst Præst i Holbæk.
•\) Den gode Moder har husket fejl, da Hs. Christian Rørdams 

Fødselsdag var den 18. Marts. Han var 1829 bleven Præst i 
Laastrnp og Skals nord for Viborg.

fi) Chr. Rørdam var 7. Aug. 1829 ble ven gift med Conradine En- 
gelbreth. Deres første Barn (Udgiveren af disse Blade) blev 

iødt 1830.

4*



52

glæder os nu til Sommeren, om Gud vil, at vi skal leve saa 

længe, og have den store Glæde at see dem her. Emma1) 

drømte forleden Nat, at de kom kiørendes, og hun løb ud og 

tog imod dem, og Conradine gav hende Holger — men det 

var en Drøm, og saaledes er Glæden i Livet, den svihder 

hastig bort. — Det fortryder mig tidlig og sildig, at jeg 

ikke af Hiertet raadte ham fra at søge i Jylland. Hvorfor 

skulde han dog skilles saa tidlig fra os Allesamraen, og Hun 

og Han leve deres glade Ungdoms Dage saa langt fra alle 

dem, som holder af dem. Men Gud være takket, han har en 

kiærlig Kone, det er min eeneste Trøst, naar jeg tænker paa 

ham, den kiære Søn, som blev skilt saa tidlig fra os. — Gud 

styre det for Dig, min inderlig kiære Søn, at Du, som han, 

maae faae en from, fornuftig og kiærlig Kone. Der ligger 

jo altid noget paa mit Hierte, naar jeg tænker paa Dig i 

den Henseende; men min Søn, Du er inu ikke forlovet; jeg 

veed, Du vil handle saaledes, a t  Du k an  i n t e t  h a v e  a t  

b e b r e j d e  D ig. Min kiære Peter, hav altid Gud i dine 

Tanker. Bereed Dig hver Dag, Du lever, ved Dyd og Guds

frygt til den Evighed, som Du gaaer imøde. Hver Dag være 

os en Regnskabs Dag, saa skal den sidste Dag aldrig hastelig 

overfalde os. Ja  Enden paa alt her i Livet er Døden. O! 

hvor lykkelig er den, som intet haver at bebreide sig, naar 

Enden kommer; men vi er svage Mennesker, og det Jordiske, 

som omgiver os, og som vi er sat til at passe, det drager 

vores Sind og Tanke bort fra Gud og det eene fornødne, 

som Jesus sagde til Marta. Og Gud være os naadig, men 

naar Lykke og Helbred omgiver os, saa glemme vi saa let, 

at vi kun lever for Evigheden, og ikke for dette korte Liv. 

Min kiære Peter, jeg beder for mine kiære Børn, at den store 

Gud med sin Naade aldrig vil forlade dem, men at han for

) Den mellemste af P. Rørdams fem Søstre. Hun lever endnu 
som Enke efter Professor S. J. Heiberg, Sognepræst i Kjelby 
paa Møen.



Jesu Skyld vil bevare dem iblandt sine sande Troende indtil 

Enden, og oplyse deres Forstand og Hierte, at det Guds Ord, 

som de har lært, og det som de lærer, maae vejlede Eders 

Handlinger til den store Guds Behag!

Den kiære Beste Moder og Tante Anne *) lever ved det 

gamle, de er imellem lidt svage, men saa gaaer det over 

igién. Den kiære Oncel fra Tostrup kommer til os imellem, 

og er rask. — Jo Peter, den gode Knut blev dog Stift Amt

mand 2). Lassen skal i Morgen ind og modtage alt af

Loutso(vv). Den stakkels Lassen, som maa følge ham, han 

vilde nu vist gierne have Leve Brød3). — Lise er inu i 

Kiøbenhavn, hun skal lære mange smukke Stykker; tilPaaske 

kommer hun hiem, vil Gud give Helbred. Naar Du saa 

kommer, saa vil hun fornøye Dig med sit Spil. Dine Søstre 

hilser Dig alle, samt Lotte4), meget venlig, samt den kiær- 

lige Fader. Gud bevare Dig. Lev vel. Din elskende Moder

Trine R ø rd a m .

Fra Peter Rørdams Ophold i Frederiksborg er endnu føl

gende Brev til hans tro Yen, Chr. Heiberg:

Kjæreste, elskede Heiberg!

Du har i denne Sommer glædet mig forskjellige Gange 

og paa forskjellige Maader, uden at jeg har yttret Dig min 

Taknemmelighed; her skal Du nu idag faae noget af. den at 

høre. Jeg vil begynde med Hovedet og derfor først henvende 

Din Opmærksomhed paa den særdeles smagfulde Hat, Du

J) Brevskriverindens ældste Søster, Arme f. Teilmann, Enke efter 
Melchior Augustinus Drabitzius, Student og Sognedegn i Lyders
lev og Frøslev. Hun havde ligesom sin Moder et Alderdoms
hjem i Provst T. S. Rørdams Hus.

2) Grev Knuth var Ejer af Bonderup i Tostrup Sogn.
*) Fuldmægtig Lassen var en afholdt Gjæst hos Resch paa Kongs- 

dal og i Ondløse Præstegaard (se foran S. 23); han var Knuths 
Factotum og naaede da ogsaa tilsidst at blive Byfoged i Slagelse.

4) Hans Rørdams ovf. S. 48 nævnte Forlovede.
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forskaffede mig. — — — Det var nu den ydre Deel af 

Hovedet, Du bar gjort Dig fortjent af, og som en retskaffen 

Yen har Du heller ikke villet undlade at sørge for pars 

interior, idet Du til min store Fornøieise sendte mig mine 

saa kjære Bøger — R. Müllers Dogmatik og Moral — jeg 

blev saa glad, da jeg nu igjen fik fat paa de 2de Skrifter, 

hvortil saa mange Minder, baade om Besværligheder og 

Glæder, ere knyttede. For ret at hædre dem, har jeg be

sluttet at læse dem igjen. Men sig mig dog, hvorfra fik Du 

dem? jeg havde troet, de vare dragne til Fyen, for aldrig 

mere at vende tilbage til deres gamle Eier.

Og nu, min elskede Ven! kommer jeg til det vigtigste 

Punkt, din Helbredelse. Hvad Du var, og hvad Du er for 

mig, saae jeg først ved denne Ledighed; ja elskede H .! da 

traadte vort hele skjønne Barndoms og Ungdoms Liv frem 

for mig i al sin Herlighed, og jeg følte, at vi havde levet 

saa lykkeligt — og Gud give, det maa have været ligesaa 

velbehageligt for den Alvidende — at jeg ikke i al min 

Smerte turde klage. Og Gud være lovet, der blev heller 

ingen Aarsag til Sorrig, nei tvertimod til den usigeligste 

Glæde; thi elskede Ven! Du blev os gjengivet, og til Venner, 

der nu elske Dig dobbelt. Jeg vil nu ret bede Dig skrive 

mig til engang imellem, om ikke ugentlig, saa dog hver anden 

Uge. Da vi vare yngre, fik vi god Tid dertil, og hvorfor 

ikke lige saa godt nu? og sandt at sige, maaskee vor Brev- 

vexling vilde være mere underholdende, thi jeg er virkelig 

ikke længer saa letsindig som fordum.

Jeg kan begribe, Du har det godt — leve paa Landet 

med en Brud, der er Dig kjær, blandt Mennesker, Du kjender 

og elsker, det er ikke Smaating. — Paa mine Vegne maa 

jeg bede Dig besøge Busck; jeg veed, Fader skal visitere 

der paa Tirsdag; tag nu endelig derhen og hils de søde 

Mennesker uhyre mange Gange fra mig. Hører Du, man har 

godt af at tale med Fremmede; jeg kan begribe, I ere uvisse 

desangaaende, men for min Skyld maa I gjøre det. Jeg fik
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en Hilsen fra Madame B(usck) igaar, og den har erindret mig 

om min store Uopmærksomhed, ikke at have besøgt den rare 

Kone, siden jeg kom her. Den kan Du nu gjøre god igjen. 

d. 11. Juni 1881. Din
P.

Hvorledes see Christian og Conradine ud? landlige for

modentlig! Naar kommer de igjen?

U d s k r i f t :  S. T. Herr Cand. Th. Heiberg, Tølløse 

pr. Roeskilde x).

Brevets Efterskrift minder om, at Hjemmet i Tølløse i 

Sommeren 1831 havde faaet et saare kjærkomment Besøg, 

idet den ældste Søn, som nu i 2 Aar havde været Præst i 

Jylland, med sin Hustru og lille Søn besøgte Forældrene. 

Efter et kortere Ophold hos dem vare de dragne til Sviger

forældrene i Lyderslev, men kom atter tilbage til Tølløse, 

inden Hjemrejsen gik for sig, og her mødtes da P. R. med 

dem, og det blev et meget fornøjeligt Møde. Den kjære 

Farbroder har ofte fortalt mig om den Rolle, jeg da (1 Aar 

gammel) som det første Barnebarn spillede i den almindelige 

Familieglæde. Men det var ogsaa sidste Gang, at alle

Børnene vare samlede i det kjærlige Hjem; thi allerede 

d. 18. September 1831 blev Provst Thomas Scliatt Rørdam 

bortkaldt midt i sin kraftige Alder, til usigelig stor Smerte 

for hans Hustru og Børn og mange andre Slægtninge og 

Venner. Inden vi skilles fra dette Hjem, som P. R. skyldte 

saa meget af hvad han var og blev, skal hidsættes en lille 

Karakteristik deraf, som Præsten Vilhelm Birkedal, der som 

17aarig Yngling havde været Gjæst i det rørdamske Hus, i 

sin Tid har meddelt, men som ikke hidtil har været trykt:

„Der gik en Aand igjennem dette Hus, som stak for

underlig af mod hvad man ellers var vant til at høre og se

J) Tølløse pr. Roeskilde er overstreget , og istedenfor har P. Rør
dams Fader sat: Ringsted.



i denne vantro, aandløse Tid; man mærkede strax, at der 

boede en anden Aand og en højere Fred blandt de Men

nesker. Og med al Alvoren laa der dog en ægte frisk og 

livsglad Stemning over hele de unges Samliv indbyrdes og 

med Faderen. Moderen saae man ikke meget til, men i sin 

Fritid gav Faderen sig meget af med de unge, samtalte med 

dem og saae paa deres Glæde. Han var noget under Middel

højde, med levende Ansigt, dybe blaaØjne; kunde godt baade 

med Alvor og Skjæmt; dog saa snart han saae noget usømme

ligt, vidste han med et Ord, et Blik strax at vise det inden

for den rette Grændse. Han var mere end almindelig belæst 

og fulgte med den theologiske Litteratur hjemme og i Ud

landet 1). Han var en af de gammel troende Præster i den 

Tid. Med det nye Livssyn, som Grundtvig gav, kunde han 

vel ikke indlade sig, men han tålte med Glæde og Varme 

om Grundtvigs og Lindbergs Kamp for den gamle Kristentro 

og Oplysning“.

Saa vidt Birkedal. Naar han betegner T. S. Rørdam som 

hørende til „de gammel troende Præster i den Tid“, kan 

derved dog bemærkes, at denne Mand ikke var gaaet gjennem 

Rationalismens Tidsalder uden aandelig Paavirkning af den. 

Men han havde tidlig frigjort sig fra dens Herredømme, lige

som hans gode Ven og Frænde, Provst W. F. Engelbreth, og 

det Trosstade, hvortil han havde kjæmpet sig frem, vandt i 

Fasthed og Inderlighed, alt som Aarene gik, og de aandelige 

Erfaringer forøgedes. Heller ikke er det usandsynligt, at 

han til en vis Grad (som det ofte gaar) er bleven paavirket 

af sine Sønner. Slutningen af Tyverne, da disses aandelige 

Udvikling faldt, var nemlig en i kristelig Hensende opad- 

gaaendc Tid. Den Gang T. S. Rørdam selv havde studeret, 

havde Rationalismen derimod haft Nyhedens Interesse. Men 

Retningen var hurtig bleven aflægs, da dens Mangel paa

0  Jfr. T. S. Rørdams i Kirkehist. Saml. 3. R. II, 423 meddelte 
Brev til hans ældste Søn.
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Evne til at tilfredsstille Menneskehjærtets dybeste Trang var 

traadt for Dagen. I Slutningen af Tyverne, og navnlig efter 

at Grundtvig paa en saa eftertrykkelig Maade havde slaaet 

til Lyd for den gamle Tro ved sit „Kirkens Gjenmæle“, var 

det uendelig meget lettere for en ung Mand, der udgik fra 

et godt Hjem og havde ført et sædeligt Liv, at gribe Troens 

Anker, end det havde været for de ældre, hvis væsentlige 

Udvikling laa en Menneskealder tidligere.

Peter Kørdam, der ved Ilbud var kaldet hjem fra Fre

deriksborg til Faderens Dødsleje, meldte sin ældste Broder i 

Jylland det sørgelige Budskab i følgende Ord:

[Tølløse 19. Sept. 1831.] 
Elskede Broder! •

Saml Dit hele Sind og bed til Gud, inden Du læser 

dette Brev. Du behøver megen Styrke, thi en stor Sorrig 

har ramt os — den, Din hele Sjæl hang ved, er ikke mere 

iblandt os — vor elskede Fader skal Du aldrig see mere. 

O Christian! vi har nu ingen Fader mere. Igaar Aftes 

Kl. 11V2 drog han det sidste Suk, hans Sjæl er nu hos Gud 

og nyder den Fred og Salighed, som Herren har beredt sine 

troe Tjenere. Kun i 9 Dage var han syg. Sygdommen var 

den, som grasserer her i Egnen, en Blanding af Typhus og 

Nervefeber. Han var saa from, saa kjærlig, saa viis. Endnu 

igaar Formiddag kom han lidt til sig selv igjen, og han var 

saa mild, gav os sin Haand; men Kl. 4 om Eftermiddagen 

vendte Sygdommen igjen tilbage; fra den Tid laae han stille 

hen og kunde ikke tale, og inden Midnat var hans Sjæl 

hos Gud.

Ud s k r i f t :  S. T. Herr Licentiat: Theol: Eørdam, Sogne

præst til Laastrup og Skals pr. Hobro.

Animo pio frangas sigillum, nam unus e carissimis inter 

coelicolos est sublatus1).

’) D. e. Med fromt Sind bryde Du Seglet; thi en af dem, Du 
elsker højest, er indgaaet til Himlens Fred.
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Det Slag, der havde ramt Familiehjemmet i Tølløse ved 

Faderens Død, var uopretteligt, og Vanskelighederne forøgedes 

ved de forefundne slette økonomiske Forhold. Der er bevaret 

tvende Breve fra Moderen til hendes ældste Søn, der paa en 

saare levende Maade fremstille Billedet af et sorgslagent Hus. 

Vi hidsætte det sidste af dem, skrevet 6 Uger efter Faderens 

Død. Moderens aabne Udtalelser deri om hendes yngste Søn. 

Peter, ville forstaas under det Forbehold, som hendes be

kymrede Stemning giver Anledning til at anvende overfor 

hendes lidt stærke Ord, der i fuld Fortrolighed ere ytrede til 

den ældste Søn, som ikke vilde misforstaa dem.

Tølløse d. 31. October 1831.

Kiæreste Christian! Tak for Dine kiærlige Breve, min 

gode Søn, det trøster mig i min dybe Smerte. Du maae 

troe, min Søn, Dag og Nat, tidlig og sildig, saa maae jeg 

savne Fader; naar jeg ligger vaagen om Natten og tænker: 

naar du nu staaer op, saa er Fader borte. Naar jeg kommer 

ind i Sovekammeret, saa seer jeg det Sted, hvor Fader laae 

og stred med Døden. Ja , min Søn, jeg havde aldrig tænkt 

Muligheden af, at han nogensinde skulde skilles fra os, eller 

at det var mueligt, at vi kunde overleve hans Død; men det 

er jo skeet. Gud vilde det, og naar jeg nu med dyb Smerte 

tænker paa, at han er skilt fra os, saa seer vi op til Him

melen, og glæder os over, hvor lykkelig han er imod som, 

da han var her, hvor han maatte sørge for alt det, vi skulde 

have; og nu kan jeg indsee, hvorfor han i de sidste Aar var 

saa stille og sorrigfuld, og talte næsten aldrig. Nu har den 

naadige Gud udfriet ham fra al den Ængstelse og Bekymring 

for at faae Penge. Nu sukker han ikke mere, som Du skrev, 

min kiære Søn, ney ikke mere, Gud har udfriet ham. Hans 

store Godhed og Beredvillighed til at laane og hielpe Alle, 

den uredelige Provst W ., hans Søstres Penge, som han 

mistede mange af og maatte laane Renterne i mange Aar,



59

alt dette tilsammen har giort hans Forfatning saa slet. Du 

kan nok huske, min gode Søn, at jeg taelte med Dig derom. 

Naar vi nu tænker, at den store Gud løste ham ud af alle 

disse Sorger — for saa længe, vi er her, saa skal vi svare 

hver sit, og dog have det Nødvendige. Men jeg kan ikke 

andet, end sige Dig, at jeg sørger saa gruelig, naar jeg 

tænker, at han, som var saa kiærlig og god, skulde lide saa 

megen Sorrig for dette Timelige. Det er min Sorrig, Søn, 

og den vil følge mig, til Gud lukker op for mig. O den 

Stakkels Fader! O den Stakkels Fader, han som læste og 

var saa gudfrygtig. Jeg seer op til Himmelen, der er han 

frie for al Ængstelse. Ja, min Søn, jeg beder Gud, om det 

er hans behagelige Yillie, at jeg maae leve, for at jeg kunde 

betale Din Faders Giæld. Jeg faaer, som Du vel veed, 

600 Kdl. Sølv i Enkepension og 200 her af Kaldet, saa jeg 

kunde afbetale hvert Aar nogle Hundrede. Hvor bedrøveligt 

vilde det ikke være, at Nogen skulde lide Tab ved Din 

Fader. — — — Dagen efter at Fader var begravet kom 

Herredsfogdens Fuldmægtig med to Mænd, skrev og vurderede 

alle Ting. Det giorde mig slet ikke ondt, min Søn, det er 

jo jordiske Ting, der fratages mig. Den store Gud har be

troet mig dem en Tid, nu skal jeg igien give dem tilbage. 

O hvor gierne giør jeg det, naar kun Enhver kunde faae sit. 

Jeg fik min Seng og mit Skatol; men Oncel [Teilmann] 

sagde forleden dags, at han troede neppe, jeg beholdt det; 

ogsaa det er det samme; for min Pension kan jeg kiøbe min 

Seng. Hvor lidet skal et Menneske have — da Din dyre

bare Fader laae kold og stiv, da behøvede han jo intet uden 

et Lagen og Kisten. Ja  han har sørget for mig saaledes, 

at min Pension kan ikke fratages mig. Men jeg skal redelig 

betale, hvad jeg kan undvære af den hvert Aar. Foruden 

de 6000 til Dine Tanter er der anden Giæld, næsten 3000, 

saa Du kan deraf see, at det vil blive ganske umulig, at 

hver kan faae sit. Jeg fik igaar Bevillingen, efter Ansøgning, 

om at jeg maatte beholde Indkomsterne af Kaldet, til Efter-
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manden blev kaldet. Altsaa béholder jeg al Foraarssæden, 

som ogsaa kan blive solgt til Kreditorerne. Jeg faaer ogsaa 

den halve Tiende til næste Vinter 1833, om Gud vil jeg 

lever; alt dette skal gaae til Giælden. Det giorde mig jo 

ondt, min Søn, det Øyeblik da de Dyner, jeg havde giort til 

Dine Søstre, blev skrevet. Jeg havde jo saa gierne villet 

give dem en Seng, at de, om Gud vil, de skal leve og blive 

gamle, da kunde haft deres lille Seng at ligge i; men saa 

veed jeg jo til min Trøst, at deres kiærlige Brødre ikke vil 

lade dem lide Nød, om de lever og skulde søge Hielp hos 

dem; saa sørger jeg jo ikke for dem uden enkelte Øyeblikke. 

De takker og priser den Høyeste Gud, ligesom Du, for, at 

deres kiærlige Fader levede saa længe med dem — tænk 

Dig, Bolette *) konfirmerede han ogsaa — og lærte de mange 

deylige Guds Ord til deres Siæls Salighed. Nu haver de jo 

intet at undskylde dem med for Gud. Han kaldte deres

kiærlige Fader bort for at frelse deres Siæle. De elskede

Verden og de Ting, som ere i Verden; nu tager de hver 

Morgen deres Bibel og Salme Bog, og læser og beder til 

Gud, at han vil tage dem op til deres fromme Fader,“ som

er gaaet foran. Lise og Emma sørger saa forskrækkelig,

Lise gaaer om Dagen, hvor hun er, og jamrer sig, og om 

Natten i Søvne saa ligger hun og klager. Du maae troe, 

min Søn, at det er skrækkelig at holde ud. Naar jeg taler 

med Lise derom, svarer hun: Jeg hører aldrig op at sørge 

for min Fader. Jeg maae gaae stille og taus og bære min 

dybe Smerte. P e t e r  er hiemme; for dengang at Fader var 

død, saa kan Du ikke forestille Dig, hvor det var skrækkelig 

at være her. Men Aarsagen var, at Peter var saa utilfreds 

med at blive hos Amtmanden, for hver Aften maatte han 

spille Kort, og maatte idelig i Selskab. Det havde han nu 

i Fior begyndt paa, nu kunde han vel ikke i Aar saa [godt] 

trække sig tilbage. Kort sagt, lian frygtede vel ogsaa, at

*) Den yngste af Døtrene.



61

Sønnen til næste Aar ikke skulde komme brilliant nok ud af 

det. Han syntes nu at liave en Undskyldning. Ha n s  venter 

ganske vist at blive befordret, saa vil han skaffe ham Pladsen 

[som Lærer ved Søkadetakademiet]. Jeg raader rigtignok 

Hans til at blive Kateket, da hans Forfatning ellers vil blive 

sørgelig; for at laane til alle Ting er svært1). Jeg har ikke 

besluttet endnu, hvor jeg vil boe; jeg synes bedst om det 

enten i Roeskilde eller Kiøbenhavn, for saa kan min Familie 

og Børn dog komme til mig. De Præster, som har elsket 

salig Fader, vil see til mig. Dersom jeg kommer til at boe 

i Kiøbenhavn, saa kan Dine Søstre brodere, sye og fortiene 

selv deres Klæder. Jeg synes ikke, jeg tør tænke paa at 

være hos Peter, for han er saa hastig og saa paastaaende i 

sine Meninger. — Om Peter skal Du ikke svare mig, min 

gode Søn. — Den stakkels Gine! Hun havde da Bryllup 

den 22. October2). Her var ingen uden Madam Heiberg, 

Heibergs Broder, hans Fetter Ditzel og Torstensen; det havde 

Heiberg bedet om. Oncel Teilmann viede dem. Hendes 4 

Søstre, Lotte3) og Kesten Berg stod som hendes Brude-Piger. 

O min kiæro Christian og Konradine, hvilket et sørgeligt 

Bryllup! Tænk med hvilken en dyb Smerte vi maatte gaae 

forbi Faders stille Hvile-Sted og see op til hans Grav, hvilken 

en Jammer! Kan Du tænke Dig, hvor det er mueligt, at 

Menneskene kan holde saa megen Sorrig ud. Det var jo en 

Trøst i al vor Sorrig, at Hun fik en gudfrygtig og kiærlig 

Mand. Da Heiberg var syg, da græd Fader meget for Ham, 

og sagde: maaskee det er Guds Yillie at kalde ham bort. 

Hvem skulde da troet, at det var Fader, som skulde døe 

først fra os, vi arme, arme Stakler. I Torsdags kiørte Peter *)

*) Den 9. Marts 1832 blev Hans N. K. Rørdam kaldet til Sogne
præst i Harboøre og Engberg.

a) Georgine Samsine Rørdam blev gift med Arve Christian Linde 
Heiberg, der var kaldet til Kateket ved Trinitatis Kirke i 
Fredericia.

a) Charlotte Birchedahl, der var forlovet med Hans N. K. Rørdam.
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dem til Korsør. Om Fredag Morgen Kl. 9 saae han dem for

svinde paa Havet. Nu er hendes glade Barndom forsvunden 

og vores Glæde med. Tænk Dig i Ferien, naar I alle kom 

hiem, og vi vare glade og fornøyede. O min Søn, vi skiøn- 

nede ikke nok paa vores store Lykke. Yi takkede ikke den 

store Gud inderlig nok; derfor har han nu berøvet os vor 

store Glæde, at see og høre vores dyrebare, kiære, elskede

Fader. Han er borte, han er i Himmelen, der seer vi op

tidlig og sildig. Maanen skinner saa venlig paa hans stille 

Grav. Christian og Konradine tænk Eder hans Grav! I hans

Kammer er han ikke, i Stuen kommer han ikke, naar vi

sidder til Bords, taler han ikke med os. Ja  Børn. vor 

Jammer er stor; men Gud seer den, ja, han hører vor Jamren; 

han tilgiver os for Jesu Skyld vor store Sorrig; ikke min 

Søn? Gud sende os nu en from og skikkelig Præst, som 

jeg ikke skal være bange for, om det er Guds naadige Villie, 

at jeg skal leve. Ja , min inderlig kiære Søn, jeg vil jo 

gierne leve med mine høytelskede kiære Børn, om Gud saa 

vil det; om mit Liv aldrig er saa sørgeligt, saa er det en 

Naade af Gud; for hver Dag, den naadige Gud skiænker mig, 

er en Naades Dag, hvor jeg kan berede mig til Himmelen, 

som han seer, jeg endnu ikke er værdig til. — Jeg har nu 

sagt Dig mine Tanker, saagodt jeg kan samle dem; jeg taler 

med Dig baade Dag og Nat, og fortæller Dig min store 

Sorrig. Jeg maae nu sørge for alle disse jordiske Ting, 

hvad der skal spises, og Jorden, som skal saaes. Karlen 

gaar endnu og kryber1), saa der er endnu IV 2 Tønde Rug, 

som ikke er bleven saaet, og nu er Jorden for vaad. Tærske- 

mændcne kom heller ikke og tærskede Rugen af i rette Tid, 

saa jeg har jo og paa den Maade Fortræd. Men det er jo 

intet imod al min anden Sorrig. — Nu den Høyeste Gud 

beskiærrae og bevare Dig, Din kiære Kone og den lille søde

]) Han havde været angrebet af den samme farlige Sygdom, hvoraf 
Husfaderen døde.
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Holger. Min dyrebare Mand saae og elskede den lille søde 

Søn, inden han døde; han velsignede ham og elskede ham. — 

Vi hilse alle kiærligst Din e,skende Moder

T. Rørdam.

Min Skrift er daarlig, for nu kan jeg daarlig see, da 

mine Øyne er svage af den megen Graad. Den Høyeste be

vare Eder. Lev vel min Høytelskede Søn og Datter. Bevar 

den lille Søn fra Kulde.

U d s k r i f t :  Velærværdige og Høilærde Herr Licentiatus 

Theol: Rørdam, Sognepræst til Laastrup og Skals per Hobro1).

Som i ovenstaaende Brev er antydet, havde Peter Rør

dam efter Faderens Død opgivet sin Huslærerpost i Frederiks

borg og havde begivet sig til Tølløse for at være Moderen 

og Søstrene til nogen Bistand i deres forladte Stilling. I 

Maj 1832 flyttede de til Kjøbenhavn, hvor han havde lejet 

en Bolig til dem alle i Nybrogade. Men da han havde taget 

en Lejlighed paa 3die Sal, faldt dette Moderen ubekvemt, 

hvorfor hun efter Slægtninges Tilskyndelse i April 1833 med 

sine Døtre flyttede til Roskilde, hvor hun forblev til Efter- 

aaret 1836, da hun fik Bolig paa Frederiksberg. Her blev 

hun siden indtil sin Død. Ligesom Sønnen havde boet hos 

hende i Nybrogade, saaledes ogsaa paa Frederiksberg, og 

trods den Ængstelse, Moderen havde ytret for hans hastige 

Sind, blev hans Ophold hos hende dog paa mange Maader til 

Glæde og Oplivelse baade for hende selv og for hendes Døtre 

og bragte dem i Forbindelse med den større og mere be

vægede Verden, hvori han færdedes, medens de ellers ude

lukkende vilde have været henviste til et Enkelivs stille Ens

formighed.

Fra Tiden, nærmest efter at Peter Rørdam havde faaet 

Bolig i Kjøbenhavn, haves et Par Breve fra hans Haand til

J) Udskriften cr skreven af Peter Rørdam.
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hans Ven og Svoger Chr. Heiberg,. der nu var Præst i Lunde 

i Fyn. De skulle her anføres bl. a. som Vidnesbyrd om hans 

Interesse for den Kamp, som Grundtvig og Lindberg førte.

1.
d. 3. Decbr. 1882.

Kjæreste Heiberg!

I Søndags begyndte jeg paa et Brev til Dig, men blev 

afbrudt; jeg vil haabe, dette ikke har den samme Skjebne. 

Du veed formodentlig, at Dom er fældet mellem Wisbye og 

Lindberg, og at den Sidste er dømt i en Mulet af 200 Rbd.. 

hvorved han tillige er kommen under Censur. Dommen har 

forundret Alle; endog Wisbyes Tilhængere tør ikke ret yttre 

deres Glæde, da de ei tør troe, at der virkelig er skeet, hvad 

der er skeet; man taler ganske høit om denne aldeles ufor- 

staaelige Kjendelse, og i Foreningen*) blev iaftes sagt af 

Flere, at Spandet og Bornemann (vor Senior, han er Assessor 

i H. R.) ville, da de ikke have underskrevet Dommen, ind- 

gaae med en Klage over deres Collegaer; imidlertid kan jeg 

ikke udgive det for aldeles paalideligt, da jeg ikke selv har 

talt med Bornemann2). Det besynderligste er, at L. er til- 

kjendt Straf, fordi han har skjeldt W. ud, men denne ikke, 

uagtet han ogsaa har brugt mange Uqvemsord, som Retten har 

mortificeret. Lindberg har allerede appelleret til Høieste-Ret, 

men paa en ganske særegen Maade; han forlanger, at 

Høieste-Ret skal underkjende Hof- og Statsrettens Dom, d. e. 

tvinge den til at undersøge selve Sagen, om Wisbye er enten 

en Kjetter eller en Christen, thi Retten har dennegang, lige

som da Grundtvig havde sin Sag, blot undersøgt, hvorvidt 

Lindberg var berettiget til at træde op imod W. Derimod l

l) D. e. Studenterforeningen.
a) Her synes at være en Del Misforstaaelse eller Overdrivelse til

stede. Kammerjunker Cosmus Bornemann nævnes i Stats
kalenderen for 1831 som extraord. Assessor i Hof- og Stads
retten. Jeg veed'ikke, om det er ham, om hvem der er Tale.
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har Lindberg vundet den Sag, som Cancelliet havde anlagt 

imod ham, fordi han havde skrevet i Protocollen, hvori man 

tegner sig for Præstepenge, at Wisby var en falsk Lærer. 

Et saare livligt Skrift er i disse Dage kommen ud fra ham 

imod Stiftsprovst Clausen, der i sin Forestilling til Cancelliet 

har klaget over Ritualet, som forældet; Du har vel læst 

Clausens Klage, den staaer i de fleste Blade; Lindberg slutter 

med Luthers bekjendte Ord: Hør mig Du Papst! jeg være 

vil Din Pestilents, mens jeg er til etc. og gjør den ypperlige 

Bemærkning, at Ritualet er udkommet 24 Aar, efterat Stifts

provsten er født, bør han ikke kalde det forældet, da han 

jo ikke anseer sig selv for forældet. Grundtvig kommer nu 

med en Bog (den er alt afleveret til Trykning), hvori han ret 

alvorligt fordrer en Adskillelse i Kirken. Mynster forholder 

sig ganske roligt; man siger, han arbeider eller rettere liar 

arbeidet paa at faae Sæde i Statsraadet, men uden Held. 

Professoratet efter Rask er nu ledigt; søger Kalkar det ikke? 

han sagde mig i Sommer, at han lagde sig stærkt efter 

Hebraisk. Werliin, Hermansen, Hebraiske Müller1) og Hen- 

richsen i Sorøe taler man ellers om. Madvig bliver nok 

Bibliothekar. Den lille Engelstoft er falden i Unaade lios 

Mynster for sin Disputats, og Scharling skal være saare nær 

efter det theologiske Professorat; Mynster ynder ham meget. 

Imidlertid er der just i disse Dage kommen Brev fra Bindes- 

bøil, at hans Øine ere i god Bedring, og dersom han tør og 

vil være Professor, skal han have et Slags Løfte derpaa. 

Fenger attraaer det, men da han er en offentlig Lindbergianer, 

faaer han det næppe. Grundtvig, Fenger og Muus have 

ansøgt om Tilladelse til at oprette en Skole paa en ganske 

splinterny Maade; de vil begynde med Ny-Græsk og ikke 

med Latin, foruden meget andet; men Ansøgningen er 

bleven afslaaet — naturligvis kun Ret til at dimittere der

fra. — — —

') Ludvig Christian Müller.

5
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Med Studeringerne gaar det smaat, det vil sige med 

Læsningen; men det er en Fordeel, Du veed, der er ved at 

være i Kiøbenhavn, at man kan samle sig mange gode Ind

sigter ved at høre og ved at tale; den Maade at studere paa 

benytter jeg mig af, og som mig synes med en Slags Held; 

dog læser jeg ogsaa temmelig flittig den nye Exeget Ols- 

liausen; har Du Raad, maa Du endelig kjøbe den; Du vil 

glæde Dig usigeligt ved den; han er en pneumatisk Fortolker 

og kommer med Bemærkninger, der kunne med stor Nytte 

bruges i Prækner. Vi ere Alle raske og vel tilfredse. Idag 

hørte jeg en deilig Præken af Waage om Christus, der i det 

tilstundende Kirkeaar vil komme til sine Bekjendere i Ordet 

og Sacramenterne; et underligt Thema, men en saare op

byggelig Tale; han var ganske begeistret; Psal. 189 sang vi 

til, og den hele Gudstjeneste var ved Lys, saa Du maa troe, 

der kom mange skjønne Tanker i Hovedet. Krumacher har 

udgivet en Samling Prækener, hvortil alle Texterne ere tagne 

af Høisangen. Jeg har ikke læst dem, men Ingerslev siger, 

de ere skjønne. Lev vel, kjæreste Gine og kjæreste Ven! 

en glædelig Jul! den gode Gud være med Eder!
Eders Peter.

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor Heiberg, Lunde pr. Odense.

2.
D. 31. Decbr. 1832.

Kjæreste Heiberg!

Pengene ere betalte, og en meget kjærlig Hilsen bringer 

jeg Dig fra Hr. Maaer. Dit lille Brev satte mig ellers Fluer 

i Hovedet, og nær var jeg kommen til Fyen i denne kjære 

Juletid; det var unægtelig 2 betydningsfulde Momenter, Du 

udhævede for mig, en Kone og et Embede. Begge Dele ere 

mig nødvendige og noget jeg engang skal have fat paa, og 

hvortil en naturlig Tilskyndelse opmuntrer; kan Du bevare 

baade Embedet og Konen for mig til Sommer, skal jeg som 

en Mand drage om med Dig og med critisk Blik betragte



67

dette som hint; imidlertid vil Du, som sagt er, erindre, at 

jeg behøver baade en Kone og et Embede, og derfor gjøre 

Dit til, at jeg i denne dobbelte Henseende kan blive saa 

godt som muligt engageret. Jeg kan ikke begribe, hvorledes 

det kunde gaae t i l , at J . *) ei skulde have faaet det Brev, 

jeg skrev ham til ifjor; jeg selv leverede det til Pigen, som 

lovede bestemt at besørge det. Skulde jeg skrive nok en

gang? thi fornøieligt vilde det dog være, om vi 2 kunde 

blive Naboer; men han kan ikke faae isinde at tænke paa 

mig, naar jeg ikke yttrer noget Ønske. Du kan nu tænke 

paa den Sag og derpaa melde mig din Meening. Det er 

godt gjort af Dig, at Du præker udenad; jeg haaber da, Du 

er bleven ved. Du vil blive en stor Taler, om Du kan lægge 

Papiret fra Dig; men gjør Du ikke det, vil det vigtigste 

altid mangle, jeg mener Liv og Begeistring. Jeg har naturlig- 

viis hørt mange Taler i denne Tid og en ganske eiendommelig 

af en Student Møller (sædvanlig kaldt den Smukke, en ad

opteret Søn af Prof. Weise) om Menneskets tredobbelte Fødsel; 

det var i den berlinske Hofpræst Strauss’ Maneer. — — — 

Mynsters Julepræken gjorde jeg ikke synderligt af; han talte 

om den Tendents, Nogle havde til at afsondre sig; hvilket 

paa en Juledag er heelt upassende. Grundtvigs Tale var en 

Udvikling, først historisk paa Jøder og Christne, dernæst paa 

hvert Menneskes Liv, af Ordene i Genesis: det blev Af t en  

og Morgen den første Dag. Hans sidste Skrift om Daabs- 

pagten skal Du see at faae fat paa, det er yderst vakkert, 

mildt og begeistrende. Jeg har saaledes vel gaaet i Kirke 

i denne gode Juul, men alt det Meget, jeg ellers havde be

stemt at bestille, er det gaaet daarligt med; om Natten 

dandser jeg, og Formiddagen so ver jeg hen. Ja det er fælt, 

vil Du sige; men nu reiser jeg ogsaa fra det Altsammen; 

imorgen drager jeg til Frederiksborg, hvor jeg venter at

0  Formodentlig Sehestedt Juol til Ravnholt, der havde kaldet 
Heiberg til Præst i Lunde. Han var P. R.’s Skolekammerat 
fra Roskilde (se foran S. 16).
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nyde Otium! Det vil iøvrigt være sørgeligt at komme dertil, 

thi med N. seer det trist ud; han har indgivet Ansøgning 
om Afsked. — — —

Det gamle Aar lakker ad Enden, det er Nytaarsaften. 

Gud veed, hvor vi ere næste Nytaar! I dette Aar ere mange 

Forandringer foregaaede, dog have de alle været til Held, og 

med megen Glæde gjennemløber jeg det Forbigangne; imidler

tid kan vi med Mod og Tillid gaae Fremtiden imøde, thi 

Han, vi stole paa, forlader os jo aldrig; altsaa bliver Kunsten 

den, ei at forlade Ham, men holde fast ved Ham baade i Glæde 

og Sorg; saa vil et Baand forbinde os, saalænge vi leve her, 

og hisset skulle vi altid være sammen. Blot den kjære Moder 

vil blive tilfreds i R(oeskilde); men det frygter jeg rigtignok, 

thi Forandring af Sted kan umuelig bringe Fred og Hvile. 

Sørgeligt er det ogsaa for mig, nu atter at skulle være 

[alene. Vi] x) leve saa godt og kan saa herligt komme ud af 

[det sammen]1); nu skal jeg igjen sørge for alle Ting; det 

vil være en styg Forandring. Ingerslev har det bedste Haab 

om at komme til Randers som Overlærer, da Rector Flemmer 

har frabedt sig den græske Lange. Tante G(rethe Teilmann) 

reiser og til R(oeskilde), altsaa blive vi saare faa tilbage. 

Du maa derfor sørge for, at jeg kan faae en Bolig i Nær
heden af Dig.

Nu lev vel, kjæreste Heiberg og Gine, den gode Gud 

bevare Eder fremdeles i det nye Aar samt Eders lille Søn, 

og gid vi maae samles til Sommer ligesaa glade som sidst.

Eders P.

Dersom Slutningen af Brevet skulde tyde paa en vis 

Mørkhed i mit Sind, maa Du ikke lægge videre Vægt derpaa, 

da jeg er saare vel tilmode, og har, Gud skee Lov, al Grund 

til at være glad.

Uds k r i f t :  S. T. Hr. Heiberg, Sognepræst til Lunde 

pr. Odense. *)

*) Hul i Papiret.
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Vi vide ikke, om de spøgende Udtryk i dette Brev om 

„Kald og Kone“ vare alvorlig mente. «Imidlertid havde Peter 

Rørdam den 11. Maj 1832 prædiket for Dimis. Professor 

Hohlenberg og Stiftsprovst H. G. Clausen havde været hans 

Censorer, og han var bleven kjendt Laudabilis. I den Hen

seende var der altsaa intet til Hinder for, at han kunde faa 

præstelig Ansættelse, naar det skulde være. Han blev dog 

en gammel Kandidat, inden han naaede saa vidt. De Aar, 

han tilbragte i Kjøbenhavn, gik imidlertid ikke unyttede hen. 

Tvertimod kunne vi sige, at hans ejendommelige, kristelige 

og folkelige Personlighed kom til Udfoldelse i dette Tidsrum; 

han sluttede personlige Forbindelser og kom ind i Virksom

heder, der bleve af afgjørende Betydning for hans Liv. Og 

skjønt han ikke optraadte i Litteraturen, blev han dog en 

Personlighed, der var kjendt af mange.
Intet af de personlige Forhold, hvori Peter Rørdam kom, 

satte dybere Spor end hans Forhold til Gr und t v i g .  Dette 

har vistnok taget sin Begyndelse i Aarene 1833—34, men 

fæstnedes og udvikledes, som Aarene gik. Allerede gjennem 

Busck havde P. R. faaet en Paavirkning i grundtvigsk Ret

ning. Senere var Frits Boisen, med hvem han havde megen 

Omgang, inden denne 1834 blev Kateket i Storeheddinge, 

maaske den, som mest bidrog til at føre ham ind i Grundt

vigs særlige theologiske og kirkelige Anskuelse.

I Grundtvigs Forbindelse af det kristelige og folkelige 

fandt P. R. den bedste Tilfredsstillelse for sin Personligheds 

dybeste Trang, og han blev, om end ikke strax, saa dog med 

Tiden, en fuldtro Discipel af Mesteren. Men det kostede 

Kamp, selv for en saa modig Natur, som R. var, at være 

Kjærligheden til Grundtvig bekjendt. Han har selv fortalt, 

hvor ængstelig han i Begynndelsen var ved at besøge 

Grundtvig paa Grund af den Spot fra det store Selskab, der 

forfulgte de faa, som den Gang sluttede sig til ham. Naar 

han havde været hos Gr., gik han derfor, strax efter Ud
gangen af Porten, over paa den anden Side af Gaden, for at
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ingen, der saae ham, skulde gjætte, hvor han havde været. 

Saa stærk var den Gang — og endnu længe efter — den 

Forkastelsesdom, som af det store Flertal af dannede fældedes 

over Grundtvig. For denne var Peter R.’s Besøg derimod 

meget kjærkomne. Hans friske og umiddelbare Natur maatte 

tiltale Grundtvig. Han bragte Eneboeren i Forbindelse med 

Dagens pulserende Liv, og — han var ikke bange for ham. 

Saa stor en Ærbødighed, han havde for Grundtvig, lod han 

sig dog ikke imponere af ham i den Forstand, at han blev 

et blot Ekko af ham, eller stak sin egen Mening under Stol. 

Da Grundtvig, som ellers ikke let taalte Modsigelse, aldrig 

kunde tvivle om hans Kjærlighed og deres væsentlige Enig
hed, fandt han sig godt i hans Bemærkninger og Indvendinger 

og gik villig ind paa Drøftelse af dem, medens han ellers 

nok kunde bide Folk af, saa de ikke saa let fik Mod til at 

komme igjen. R. er mangen Gang kommen som en Sol- 

straale til Grundtvig i dennes vistnok ofte noget triste Hjem, 

og en gammel Yen af dem begge har fortalt mig, at der 

gik et Lys over Grundtvigs Ansigt, naar P. Rørdam traadte 

ind i Stuen til ham. Og det kunde ikke let være andet; 

thi han havde faaet den sjældne Gave „at bringe Sommeren 

med sigu. Liv og Munterhed brød frem, hvor han færdedes 

i Vennekredse.

Det, der dog maaske mere end noget andet bragte 

Grundtvig til at sætte Pris paa P. R ., var, at han i ham 

saae en Virkeliggjørelse af sine egne Tanker om, hvorledes 

en dansk og kristelig Lærer burde gribe Sagen an i Livets 

Tjeneste. Under sit Ophold i Kjøbenhavn virkede R. nemlig 

som Religionslærer ved forskjellige Skoler, navnlig v. Westens 

og Borgerdydskolen, og har som saadan sat dybe Spor i ikke 
faa Menneskers Sjæleliv. En gammel Discipel fra v. Westens 

Skole, nuværende Stiftsprovst H. Egede Glahn, der 1833 

blev Student, har fortalt mig: „Vi vare i øverste Klasse 
vante til at negligere Religionsundervisningen; men det blev 

noget helt andet, da P. Rørdam blev Lærer; thi det lykkedes



71

ham at vække en levende Interesse for Faget. Religions

timerne under ham gik ikke som en sædvanlig Skoleundervis

ning, men kom til at bestaa dels af en gribende Meddelelse 

fra Lærerens Side, dels af en livlig Tankeudvexling i Spørgs- 

maal og Svar. En Dag kom Bestyreren ind i Klassen under 

denne Undervisning og saae med Forundring Disciplene 

samlede tæt om Kathederet, dels staaende dels siddende lige 

saa godt paa Bordene som paa Bænkene i ivrig Samtale med 

R. Men da han vel skjønnede, at der lærtes noget, paatalte 

han dog ikke Uregelmæssigheden. De Disciple, som havde 

Lyst dertil, samlede R. en Aften om Ugen i sin Bolig, hvor 

de da tilbragte nogle meget fornøjelige Timer hos ham“.

Dette fandt vistnok især Sted i de Aar, da P. Rørdam 

(fra April 1834 til April 1836) boede som Alumnus paa 

Borchs Kollegium.

Med Egede Glahn, der var en Slægtning af Grundtvig, 

fortsatte R. for øvrigt Forbindelsen, efter at Eleven var 

bleven Student; og da Glahn med nogle unge Yenner havde 

stiftet en Foredragsforening, under Navn af „Historicum“, 

glædede R. jevnlig Kredsen ved at komme til deres Møder 

og der meddele et og andet til Oplysning og Oplivelse for 

de unge. Blandt hans Stambogsblade fra denne Tid findes 

følgende (skrevet i Anledning af hans 30te Fødselsdag):

Til P e te r  R ø rd a m , min Lærer og Ven.

Som jeg tidt kaared’ mig ud en venligt blinkende Stjerne,
Stille betragted’ dens Giands og ønsked’ at følge dens Veie,
Saa har mit Øic Dig fulgt som en ledende Stjerne i Livet. —
Men naar nu Dannemarks Sunde mig skiller fra trofaste Fører, 
Naar jeg ei mere kan høre den kjære, venlige Stemme,
Mon jeg da mindes D ig kun som en Lysdrøm fra smilende Barndom ? 
Nei! som en Krands om min Ungdom, indflettet med løvrigo Qviste, 
Skal Du uvisnelig staae!

Lad Livet saa svinde,
Lad sjeldent det binde,
Hvad trofast vi elskede her:
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Men saligt vort Øie,
Som klart i det Høie
Seer Gjensyns-Morgenens Skær.

Tænk paa
Den (5te Mai 1836. Egede Glahn.

En anden af R.’s Elever fra v. Westens Skole var den 

siden saa bekjendte Skribent M. Goldschmidt, der blev Student 

1836 og i sine „Livs Erindringer og Resultater“ oftere dvæler 

ved, hvad han etsteds kalder „Rørdamstiden“. Her var det 

ejendommelige Forhold, at Goldschmidt var Jøde. Da han 

kom i Skolens øverste Klasse, hvor R. var Religionslærer, 

erklærede denne, at han ikke vilde læse Religion med ham 

og en anden jødisk Discipel. Han vilde vel overhøre dem i 

det GI. Testamentes Bibelhistorie, men for øvrigt kunde de i 

Timen læse paa andre Lektier eller bestille, hvad de vilde. 

„Det var jo samvittighedsfuldt nok“, siger Goldschmidt, „men 

hvad Rørdam ikke kunde tage i Betragtning, var, at jeg, 

skjønt jeg i de Timer sad afsides i Klassen, ikke kunde lukke 

mine Ører og sidde udeltagende. Han læste og lod læse paa 

en anden Maade end de Religionslærere, jeg hidtil havde 

kjendt; det var mindre Lektie og mere ligefrem Indøvelse i 
Kristendom“. Goldschmidt skildrer, hvad han led ved, „naar 

hele Begivenheden fra Gethsemane til Golgatha blev ført 

levende frem: Forræderiet, Forhaanelsen, den Mishandledes 

Uskyldighed, Højhed og store Lidelse. Det blev ligesom 

mørkt i Stuen“. Goldschmidt følte det som en Anklage mod 

ham selv personlig. „Andre Religionstimer“, siger han videre, 

„medførte Smerte, men paa en anden Maade; det var, naar 

Rørdam talte simpelt og inderlig om det guddommelige Men

neske, om det Varme og Hjertelige, det over al Forstand 

Kjærlighedsfulde. Saa vilde jeg gjerne hørt til, men turde 

ikke, følte mig forladt og forskudt, sad som i Skamme

krogen. --------Hvorledes skulde jeg slippe derfra? Personlig
stillede Rørdam sig langtfra uvenlig eller koldt til mig. Naar 

det hændtes, at jeg samtidig med ham gik fra Skolen, tog
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han mig med nedad Gaden, hyppig til Sadelmagergaarden 

ved Arsenalet, hvor han steg tilhest. Han ledede Samtalen, 

jeg kunde naturligvis ikke; men ligesaa forsigtig som han 

var med Religion, var han ogsaa med [at berøre] Familie

forhold, og hvad kunde han og jeg saa tale om? Naar han 

da sad i Sadlen, saae ned, hilste og red bort, gjorde det mig 

Fortræd: han maatte uden Ord lade mig blive det, jeg var“.

Flere Vidnesbyrd om en ejendommelig Tiltrækning og 

Frastødning i Forholdet mellem Rørdam og Goldschmidt for

tæller denne, der i det hele paa visse Tidspunkter af sit Liv 

følte en Dragning hen imod Kristendommen, uden dog at naa 

til det afgjørende Skridt. At R. aldrig, medens han var 

Goldschmidts Lærer, direkte lagde an paa at vinde ham fol

den kristne Tro, antyder denne bestemt nok; en anden Sag 

er det — hvad jeg har hørt fortælle — at R. paa et langt 

senere Tidspunkt i sit Liv, da han som Præst i Lyngby 

havde Lejlighed til oftere at mødes med Goldschmidt, skal 

have stillet en direkte Opfordring til ham i saa Henseende, 

som G. da skal have følt sig lige saa saaret ved, som den

gang R. i hans Ungdom red bort „og lod ham blive det, han 

var“. — At R. i begge Tilfælde har handlet efter sin Sam
vittigheds Tilskyndelse, vil den, der har kjendt ham, ikke 

tvivle om.

En af P. R.’s gamle Disciple fra Borgerdydskolen i Kjø- 

benhavn, nuværende Etatsraad C. C. Burmeister, har udtalt 

sig saaledes for mig: „R. var en ualmindelig kjærlig Lærer 

og forstod i høj Grad at vinde Disciplenes Hengivenhed. Vi 

samledes gjerne hos ham eller en anden af vore Lærere, 

Cand. theol. H. K. Rask 1), Lørdag Aften paa Borchs Kollegium 

og tilbragte Tiden meget fornøjelig med Fædrelandssange, 

Fortællinger og Samtaler. Om Sommeren gjorde vi oftere

J) Han var en Broder til den bekjendte Sproggransker og endte 
som Præst i Viskinde i Sjælland. Han blev udnævnt til Alum
nus paa Borchs Kollegium samme Dag som P. Rørdam, i hvis 
Stambog der ogsaa findes et Blad fra ham (fra 183(5).
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Skovture med disse vore Lærere; vi mødtes da ude ved 

Søerne, hvorfra Turen gik tilfods til Dyrehaven og anden

steds“.
Et Par Breve fra P. R. til hans næstældste Broder fra 

hine Aar, da han færdedes som Lærer i Kjøbenhavn, skulle 

her meddeles, saa meget mere, som vi deri finde Vidnesbyrd 

om, at han, som saa mange andre af den unge Slægt, til 

en vis Grad var bleven paavirket af de liberale Ideer. Til

lige finde vi her den første Antydning fra hans Haand om 

en ny Virksomhed, der blev meget betydningsfuld for ham, 

idet det var den, der først bragte ham i Forbindelse med 

Prinsesse Caroline Amalie.

1.
D. 4. Decbr. 1884.

Kjæreste Hans!

Jeg længes efter at høre fra Dig, og Du maa ikke være 

for knap med at skrive mig til; Du skal ikke bryde Dig om 

Postpengene, jeg har gode Raad, og Du begriber dog, med 

hvilken Glæde jeg hører fra Eder; Fortællingen om Eders 

stille Liv, men tillige inderlige Fred i Gud, er saa rørende 

og gjø1’ et saa mildt Indtryk, at jeg læser dine Breve flere 
Gange; det er den Frugt, som følger af Guds Ord, at Sjælene 

forenes og holdes tilsammen, skjøndt fjernede i Rummet, og 

forstaae hverandre, om end de daglige Sysler og Omgivelser 

ere helt forskjellige.

Den meste af min Fritid anvender jeg paa den simple 

ligefremme Læsning af Biblen, baade det GI. og N. Testa

mente, og jeg befinder mig saa vel, idet det ene Lys gaaer 

op for mig efter det andet, at jeg har faaef næsten Ulyst 

til alle Commentairer, ligesom jeg ogsaa har erfaret, at 

h v e r  E v a n g e l i s t  s k a l  l æ s e s  for  s i g ,  fordi hver er 

et fuldstændigt Billede af Frelseren, og at al Umage paa at 

forbinde dem er et utaknemmeligt Arbeide. Biblen i For

bindelse med den Nordiske Historie er mit Arbeide tidligt og 
sildigt; dette sidste Studium er fremkaldt derved, at jeg
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læser Historie i Døttreskolen; derved har jeg gjort Bekjendt- 

skab med Saxo, som tiltaler mig meget. Som det er glædeligt 

at have en retsindig Familie, saaledes er det med det hele 

Folk; og om vore Forfærdre kan vi med Rette sige, at have 

deres Bedrifter ikke altid været glimrende, seer man stedse 

et agtværdigt, trofast Sind baade hos Konge og Folk; vi ere 

af et jevnt, skikkeligt, ærligt Folk. De smaa Piger i Døttre- 

skolerne erindre Dig endnu med Glæde; imellem maa jeg 

høre, at min Broder Hans var langt mildere end jeg, og den 

lille Heilbuth og Groth ere nærmest Skyld, at jeg skriver 

iaften; thi jeg har i otte Dage hver Gang sagt: ja naar jeg 

nu kommer hjem, skal jeg skrive og hilse fra Eder; jeg maa 

derfor bede Dig i næste Brev sende en Hilsen til dem igjen. 

I Roeskilde kom jeg paa et Bal i Efteraaret til at spille 

Kort med en Husarofficer Lützen, Du ogsaa havde læst med 

paa Academiet, og som jeg drak din Skaal med; han er en 

Søn af Kammerherren i Nyborg og ligger nu i R., men saa- 

vidt jeg erindrer blev han ikke Officeer i Søetaten, men gik 
ud i ældste Classe. Den lille Jomfru Matthiesen, Du læste 

med hos Fru Kuntzen, er bleven forlovet med et Menneske, 

Møller, jeg tror en Handelsmand.

Her har nylig været et temmeligt alvorligt Optrin mellem 

de theologiske Studenter og Prof. Clausen. Sagen er den, at 

det theol. Facultet, nu den nye Studiegaard, som er en saare 

pragtfuld Bygning, der i enhver Henseende staaer ved Siden 

af Frue Kirke, er bleven færdig, og det nye Auditorium 

skulde tages i Brug, forlangte, at Studenterne, forat man 

desbedre kunde controllere Enhvers Flid, skulde have num
mererede Pladser og beholde den samme Plads hele Semestret 

igjennem; herover rejste den ene Taler sig efter den anden, 

især udmærkede Krøyer, en ung Student, tilligemed den yngre 

Kierkegaard sig ved en sindig, men alvorlig Opposition. 

Consistorium har nu dømt i Sagen, at der Intet videre skal 

foretages, men Alt blive ved det Gamle. Du kan ellers 

troe, at denne Begivenhed, som indtraf samme Uge, som
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Valgene1) gik for sig, satte Liv i alle Gemytter, da de an- 

saae Striden at angaae Intet mindre end deres hele academiske 

Frihed. Vor nye Biskop har vi hidtil ikke mærket noget til; 

han lever stille og tager Vare paa sig selv. Clausen har i 

Maanedsskriftet recenseret Engelbreths Bog om Diævleforsagel- 

sen og Læren om Diævlen, og har dennegang været meget 

heftig.
Igaaraftes var der Lodtrækning i Kunstforeningen, som 

jeg er bleven Medlem af til min store Fornøielse, da den har 

faaet et eget Lokale, som er aabent 3 Dage ugentlig; men 

desværre, de Rige tog Gevinsterne, og vi Arme, som godt 

kunde trænge til en lille Gevinst, fik Nul. At Tante Sophia2) 

er bleven forlovet med Theodor Funch, som i denne Tid er 

befordret, jeg troer til et Kald i Nærheden af Horsens, blev 

mig fortalt igaar af en Mand, som havde talt med hans 

Broder; men selv har jeg ikke talt med ham. Ditzel er, 

Gud skee Lov! kommen heel og holden tilbage fra Sverrig3) 

og kan ikke noksom rose den svenske Konges og Kronprindses 

Opmærksomhed. Kongen kaldte vore Læger ved Afskeden: 

„mine Brødre, og rakte dem sin Broderhaand, forsikrende, 

at de i ham altid skulde finde en trofast Broder“; men Penge 

bragte Ingen af dem tilbage; de vilde ikke, at Svensken 

skulde sige, de vare komne for Fordelens Skyld, derfor de- 

penserede de hver Skilling, skjøndt de fik 7 Stof 3 daglig, 

i Landet; saaledes spiste Ditzel sin Vogn med samt sine 

Heste op i Helsingborg til den sidste Middag. — Schaarup 

voxer i Gunst hos Princessen4), og gaaer gerade til Holmens 

Provstie, at sige med Tiden; snart fremtræder han som For

fatter i dansk Ugeskrift om Asyler, og han og jeg have en *)

*) Til Provincialstænderne.
2) Præsten Vitus B. .Rørdams Enke (se foran S. 37). 
a) Fra Lægemødet. Om Ditzel se foran S. 17.
4) Caroline Amalie.
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stor Plan for, hvorved vi haabe at erhverve os en Borger

krone, thi alle ere Borgere og intet andet. Yi have nemlig 

tænkt paa at oprette et Asyl eller Planteskole for Smaabørn, 

men en gros.

Severine1) er nær ved sin Nedkomst; forøvrigt er hun 

ikke frisk. Nu har Casse faaet sin Disputatz antaget, og 

snart er den færdig.

Dersom Du vil sende en Skipper til mig, skal Du faae 

en deilig Psalmebog, Brodersens Troens rare Klenodie, som 

nylig er bleven oplagt. Knudsen arbeider raskt paa Dan

marks Geographie i Middelalderen og bliver maaske den 

anden Langebek. Moder lever Gud skee Lov godt, og alle 

vore Søstre ligesaa. Nu har vi snart den deilige Juleferie, 

men vi samles ikke mere som før i Ondløse!!! men i Guds 

Himmel blive vi vist samlede.

Bruns hilser. Carl v. Deurs skal have Bryllup og boe 

paa Frydendahl. Lautrup (erindrer Du hans graa Strømper) 

er ei heller langt fra at ægte sin Kjæreste.

Nu elskede Broder og Lotte, min fromme Søster, som 

gjør Hans saa lykkelig! Gud bevare Eder og han skjænke 

Eder Retfærdighed, Fred og Glæde ved den Hellig-Aand. 

Kan den lille Pige forstaae mig, saa hils hende og Lars og 

Line2) og Onkel3) og Tante.
Eders Peter.

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor H. Rørdam, Sognepræst til 

Harboøre pr. Lemvig.

Severine Andrea f. Engelbreth, gift med daværende Kancelli
sekretær A. L. Casse, som 1885 tog den juridiske Licentiatgrad. 
Fra hende er der et Blad (omtrent fra 1827) i P. Rørdams 
Stambog.

3) P. L. Husum, da Præst i Lomborg og Rom ved Lemvig, gift 
med Nicoline Betzy Birchedahl, en Søster til Hans Rørdams 
Hustru.

3) Præsten A. P. J. Teilmann i Bøvling og Flynder (se foran 
S. 14 f.).
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2.
. Den 28. Febr. 80.

Kjæreste Broder!
Med Reitzel har j eg ikke talt endnu, men Du kan værn 

ganske rolig, han er min gode Ven, og jeg skal stille ham 

tilfreds. — — Jeg har den Fornøielse, at Bolette er her i 

denne Tid, hun boer hos Krogh og morer sig godt. — Prof. 

Sibbern traf hende ifjor paa en Reise til Fyen og syntes saa 

godt om hende, at da han saae hende i Kunstforeningen i 

Lørdags, kom han hjem til mig om Aftenen og bad hende 

besøge hans Kone, hvor vi saa skal hen i Aften. Ja B. er 
en meget vakker og fornuftig Pige. — Jeg var i Roes kilde 

i Fastelavnen hos Moder, og vi havde det meget godt; 

men at blive Catechet, dertil synes mig ikke jeg har Lyst, 

jeg har ikke noget mod den Stilling, men jeg har heller 

ingen Tilbøielighed for den. Gnd maa dog give os Lyst til 

at søge et Embede, før vi gjøre det. Du veed vel allerede 

den Sorrig, at Søren1) fik haud ill.; det var forunderligt, 

hans Specimina stode alle, hvert eet, i fuldt Laud, og dog 

gik det galt, han mangler Mod; thi hvad Kundskaber og 

Grundighed angaaer, er han meget dygtig, han er et solidt 

Menneske. — Døden har raset stærkt i sidste Uge, Justitsraad 

Jacobsen (een af de fortrinligste yngre Mænd, Ørsteds Ven 

og høire Haand), Amtmand Treschow, Geheimeraad Brun, 

Skuespiller Frydendahl ere gaaede bort fra os. Treschow 

døde af Vattersot; Frydendahl sagde faa Dage før sin Død, 

da han stod og saae en Ligvogn kjøre forbi: „Skade, at den 

Vogn ikke tager Retour“; og Brun efterlader sig 22 Tdr. 

Guld. Mynster og Etatsraad Treschow ere Executorer og skal 

hver have 10,000 for Uleiligheden. B. begyndte sin Bane 

som simpel Boutiks-Dreng og har ofte maattet feie Gaarden.

Endelig er da Mynster kommet ind i en Feide, ogr 

hvad der er det underligste, ikke i en Religions-Strid, men i *)

*) Søren Johan Heiberg, der var forlovet med P. Rørdams Søster 
Engelke.
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en politisk, og hans Modstander er — ingen anden end 

Clausen. Det kan man kalde mærkeligt, at disse to Mænd 

nu skulle kæmpe ikke paa det religiøse men det statsborger

lige Gebeet. Aarsagen er de 9 jydske Præsters Klage, der 

stod i Aarhus-Avisen, hvortil M. gav en Erklæring i „Dagen“, 

som Cl. har besvaret i „Fædrenelandet“. Ogsaa i Studenter

foreningen er foregaaet en Forandring; deres Høvding og 

Leder, Lehmann, er falden, totaliter slagen: „hjem gik den 

tappre Peter med Bollen paa sin Bag“, og med ham Kjøben- 

havns-Posten, som L. i den senere Tid skrev, og Seierherren 

er den yngre Kierkegaard, som nu skriver i Flyvende* Post 

under Mærket B. Hans Broder, Doctoren, hvis Licentiat

Disputats med Nød og Næppe blev antaget af det theologiske 

Facultet, hvis Dom var „admissa“, viste ved de mundtlige 

Diskussioner, at han var Karl for sin Hat; thi i egentligste 
Forstand legede han Himmelspræt med Facultet og øvrige 

Opponenter, saa at han paa det meest glimrende fik en heel 

modsat Dom af Publikum. Fra 10 om Morgen til 9 om 

Aften varede Kampen. — Kierkegaard har givet mig en 

Disputats til Dig; uaar Lejlighed kommer, skal Du faae den. 

Paulli — erindrer Du ham fra Skolen, v. Westens — vedbliver 

at gjøre Lykke, og han er meget begavet og har en levende, 

barnlig Tro. Nu er Philopius*) da ble ven offentlig forlovet 

med Line Drakman, en net Pige. — Gud være med Dig 

elskte Broder og Søster og Eders Smaa, hils gode Venner og 

siig Onkel Teilmann, at jeg skal være driftig til at udføre 

hans Ønske. Din
P .

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor Rørdam, Sognepræst til 

Harboøre pr. Lemvig.

Medens P. R. altsaa endnu ikke følte nogen indre Drift 

til at søge Embede, kastede han sig med Iver ind i den i

) Hans Knudsen (se foran S. 39).
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hans Brev fra Decbr. 1834 antydede Virksomhed for Børne- 

asyler, der den Gang var noget ganske nyt her til Lands. 

Hans Ven, Gustav Schaarup, i mange Aar Lærer ved Sø

etatens Pigeskoler og uordineret Katechet ved Holmens Kirke, 
var vel nærmest den ledende; men den egentlige Tilskyndelse 

og Midlerne til at sætte Sagen i Værk udgik dog fra Prin

sesse C a r o l i n e  Ama l i e .  Det var, saa vidt vides, i Okto

ber 1835, at P. R. begyndte sin Virksomhed ved Asylerne, 

som han siden i en Aarrække var knyttet til dels som Lærer 

dels som Bestyrer. Hermed var ogsaa forbundet en Søndags- 

skolegjerning, som det bl. a. vil fremgaa af følgende tvende 

Breve til ham fra Prinsessen.

1.

Hr. Candidat Rørdam!

De vil tillade mig end een Gang at takke Dem paa det 

hjerteligste for Deres ypperlige Undervisning i Asylet om 

Søndagen og tillige modtage min gjentagne Forsikring om, 

at denne Undervisning ogsaa har tjent os, Deres voxne Audi

torium, til sand Opbyggelse!

Guds Fred!

den 3. Mai Caroline A m alie ,

1836. Prindsesse til Danmark.

2.
Fredag den 10. Juni 1836.

Hr. Candidat Rørdam!

De har ret glædet mig ved Meddelelsen om Administra- 

tion[s] Valget! Om de 3 Medlemmer veed jeg, at de be

gynde deres nye Gjerning i Herren; og derfor vil Han ogsaa 

velsigne den. Rørdam, Paulli og Skaarup ere Navne, hvortil 

jeg knytter store Forhaabninger for det elskede Danmark. 

Disse 3 s a n d e  Herrens Tjenere vil med den Almægtiges 

Bistand blive til riig Velsignelse for Fædrenelandet. Gud 

holde Sin Haand over dem Alle og velsigne Dem ogsaa med 

Hensyn til vores fælles Yndling-Sag med Viisdom, saa at de
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danske Asyler raaa vorde Opfostrings Skoler til sand Chri

stendom !
Jeg kunde misunde Tilhørerinderne i Asylet hver Søn

dag; i Aanden er jeg der stedse nærværende!

Guds Fred!
C aroline A m alie.

Mere Betydning for R.’s Liv end selve Asylvirksomheden 

havde det Baand, som under denne knyttedes mellem ham 

og Prinsesse Caroline Amalie. Det blev til stor Glæde for 

begge Parter, og den Forbindelse, som R. derved kom i med 

flere af de højest stillede i Samfundet, kom til at afsætte 

stærke Mærker i hans senere Livshistorie. Han kom derved 

ind i Forhold, der vare oplivende og tiltalende for ham.  

Uden at forandre sit Væsen og sin Natur færdedes han med 

Lethed i de høje Sale. Vi mindes, at han ved en Lejlighed 

fortalte, at da han engang, i den første Tid efter at han var 

kommen i Forbindelse med Prinsessen, var indbudt til en 

Hof kreds hvor han efter sin Velynderindes Ønske skulde for

tælle eller foredrage noget, blev han et Øjeblik greben af 

Forsagthed og forelagde sig selv det Spørgsmaal, hvorledes 

han skulde være og forholde sig. Da slog det ham: Du 

k an  jo  v æ r e  Di g  selv.  Og derved blev det. Han var 

sig selv ved denne Lejlighed og under alle Forhold, og hans 

Adfærd var ikke væsentlig forskjellig over for den højeste og 

den ringeste. — Følgende lille Brev tyder paa, at han 1886 

har prædiket for Prins Christian og Gemalinde i Lyngby 

Kirke, hvor han mange Aar efter skulde faa sin kjære og 
stadige Virksomhed.

Hr. Candidat Rørdam!

Den 9. og 16. October ere de tvende Søndage, Prindsen 

kan gjøre Regning paa at være i Lyngbye. Vi glæde os 

begge meget til at høre Dem præke.

Lørdag 1. October 
1886. C aroline A m alie.

6
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Efter at P. Rørdams Tid paa Borchs Kollegium var ud

løben i April 1836, boede han i nogen Tid hos Enke-Bispinde 

Boisen, hvis Sønner vare hans Yenner. Men da hans Moder 

og Søstre i Efteraaret s. A. havde taget Bolig paa Frederiks

berg, flyttede han senere ud til dem. Det anstrengende 

Liv med megen og livlig Tale og Undervisning, havde 

imidlertid angrebet hans Hals. Lægerne frygtede for, at det 

var en begyndende Strubetæring, og Ondet vilde ikke vige 

for de Midler, der anvendtes. En Rejse til Syden tilraadedes 

derfor. Men selv havde han ingen Midler og hans Moder 

lige saa lidt. Da var det, at Prinsesse Caroline Amalie viste 

sit Venskab for ham ved at skaffe ham Midler først til en 

Rekreationsrejse i Sjæland og senere til et længere Ophold i 

Udlandet. — Det nærmere erfares af følgende venlige Brev 

fra hende:

Hr. Candidat Rørdam!

Da de tvende indbydende Leiligheder at komme til 

Italien eller Grækenland bortfalde, og Deres Læge mere an

befaler Hvile end sydlig Climat, formoder jeg, at De for i 

Sommer bliver ved deres første Bestemmelse. Aufgeschoben 

ist nicht aufgehoben, siger Tysken, og de større Reiseplaner 

gjemmer De sikkert in petto for at udføre dem, efter som 

Fremtiden gestalter sig. Under disse Omstændigheder vilde 

det uden Tvivl være bedre at reservere sig Reisestipendium 

af Fonden ad usus publicos til en saadan T id1), og jeg vilde 

derfor proponere Dem i Sommer at disponere over 300 Rbd., 

som jeg tilfældigen kan raade over, som aldrig kunne bedre 

anvendes, og som De meget vilde glæde mig ved ei at afslaae!

Gud velsigne Dem i Tid og Evighed!

Den 18. April 1837. Caroline A m alie .

J) Et udateret Brev fra Prinsessen til P. Rørdam (som det synes 
fra 1887; indeholder bl. a. følgende Ytring: „Neppe var De 
gaaet, før jeg modtog et Besøg af Geheimeraad Mösting, som 
sagde mig, at Deres Ansøgning om Reisestipendium var i disse 
Dage indgaaet til Kongen“.
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Saaledes udrustet med det fornødne begav Peter Rørdam 

sig altsaa paa en Rejse i Sjæland henimod Slutningen af Maj 

1837, og da han har efterladt Optegnelser om denne, som 

det synes, meget fornøjelige Rejse, skulle vi meddele et Ud

drag deraf, saa meget mere som de Erfaringer, han ved Selv

syn gjorde med Hensyn til den forskelligartede kristelige 

Livsbevægelse i Egnen om Holsteinborg, sikkert ikke har 

været uden Betydning for hans egen Udvikling. Her fandt 

han de ungdomsfriske Spirer til meget af det, som siden har 

bredt sig over langt videre Kredse og har sat sit Mærke i 

den danske Kirkes senere Historie. Det særlig grundtvigske 

synes paa dette Tidspunkt forholdsvis mindre fremtrædende; 

thi skjønt de fleste af de opvakte Præster i Holsteinborg- 

egnen — som vi nylig have fornyet Bekjendtskabet med ved 

Udgivelsen af det sydvestsjælandske Broderkonvents Forhand

linger — tilhørte den grundtvigske Retning, havde de dog 

endnu ikke taget Afstand fra den Opvækkelse i mere pie

tistisk Retning, som væsentlig var baaren frem af Almue

ledere, støttet af de fromme Kvinder paa Holsteinborg, med 

hvilke nærværende Dagbog ogsaa gjør os bekjendt.

Dagbogen bestaar af spredte Notitser, som, hvis Rør

dam selv havde følt Kald til at udarbejde en Rejseberetning, 

vistnok vilde have afgivet en meget underholdende Læsning; 

men nu — korte og afbrudte som de ere — ikke altid ere 

saa lette at faa den rette Sammenhæng i. Adskilligt deri 

er dog ingenlunde uinteressant. Yi haabe da, at Læseren vil 

kunne finde sig tilrette i den lidt brogede Blanding af Topo

grafi x) og Dagbog. R. rejste som den, der ikke blot ønskede 

at lære sit Fædreland med dets Minder, men ogsaa Menne

skene at kjende, og begge Dele synes i ikke ringe Grad at 

være lykkedes ham. Som han selv ikke gjorde en Røverkule 

af sit Hjærte, saaledes havde han Gaver til at faa Folk til 

at udtale sig aabent og tillidsfuldt om det, der var deres

!) En Del af det derhen hørende kunne vi dog udelade.

6*
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dybeste Interesser. En Del af Optegnelserne udgjør korte 

Referater af Ytringer, han ved sine Spørgsmaal fremkaldte, 

eller som fremkom i de Samtaler, han førte med forskjellige 

Personer, som han besøgte paa Rejsen. Men her er der 

ganske vist den Vanskelighed, at skjønt R. sædvanlig lige

frem refererer de Ytringer, han. har hørt, blander han dog 

øjensynlig undertiden sine egne Tanker ind imellem, hvorved 

man altsaa mere faar et Indtryk af Samtalens hele Retning 

end af den enkelte Persons individuelle Meninger. At for

øvrigt en saadan Rejse, helt igjennem ledsaget af levende 

Tankeudvexling med en Mamgde Mennesker, som oftest 

aandelig udviklede Personligheder, raaa have været i høj Grad 

tiltalende og frugtbar, følger af sig selv, og giver os en god 

Porestilling om, hvorledes P. R. da og senere paa mange 

andre Rejser indsamlede et Forraad for sin Sjæl, der ofte 

syntes ham rigere end det, han kunde øse af Bøger. — De 

hist og her tilføjede Anmærkninger ere af Udgiveren.

Reise i Danmark i Sommeren 1837.

Alle Ting skal tjene dem til Gode, 
som elske Gud.

Den 26. Mai 37. Ny e g a a r d  ved Enden af Haraldsted 

Søe, sprængt i Luften med Krudt, og hele Søbunden er end 

belagt med Muurbrokker. H a r a l d s t e d  Sogn, Valsøe-Magie 

By, Humlebjerg, Haraldsted Søe, Slag mellem Hagbart og 

Alf og Alger. Humleore, en Bjergryg, begynder ved Harald

sted Søe og gaaer til Kiøge; men Humleore selv er det 

høieste Punkt i Qverkeby [Sogn]. — Haraldsted Søo, en 

Jetteqvinde tog et Forklæde fuldt af Sand, og deraf blev 

Søen.
Be e n l øs e ,  20 Gaarde, 70 Huse, og kun 10— 15 i 

Kirke; men Skjend og Utak. Usædelighed og Overtro.

Ri n g s t e d  Kirke eier sig selv, Begravelse for Kongerne 

fra Waldemar 1. — — — Midt i Kirken ligger en Borg

mester Lauritzen og hans Frue med saare mærkelige Ligstene,
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næsten som de vare støbte. 82 adelige Herrer med deres 

Fruer, flere Skaver, og saavidt jeg erindrer, er disse Slægter 

alle uddøde. — — Paa Torvet 3 store flade Stene fra Kong 

Kings Tid, og paa den største er udgravet et Tavlebord af 

Englænderne 1807.
S i g e r s t e d  Kirke tilhører Møllerkone Stang i Englerup 

Mølle, slet [holdt]. Skolelærer Olsen en vakker Mand, og 

behagelig Familie. lU Miil derfra ved Susaa (Næsby eller 

Stor Aa), hvor den kommer fra Broksøe forbi Sandby og 

Vrangstrup, er Hagbarts og Signes Gravhøi, meget stor, 

rund — nu dækker Græstørv to trofaste Hjerter — og 

Signes Buur og Brønd. 3 mindre Høie, hvorom intet Sagn. 

— Tvungen Skolegang; Skolen fuld, Kirken tom; før: fri 

men kun lempelig Skolegang og Kirken fuld.

F j e n n e s l e v  Kirke, smuk, med en Altertavle af Fru 

Ingemann. Bj er nede  Kirke bygget af Absalon i Form af 

en Bispehue.

Den egentlige Soldateske er H u u s m æ n d ,  som Intet 

har at stride for, ingen Eiendom, ingen Æ re, Prygl og 

Skjeldsord til Hove. — Almindelig Værnepligt1).

K i n d e r  t o f t e ,  ussel Kirkegang; 2 maadelige Formænd 

[i Præsteembedet]; Folk har travlt med egne Sysler.

S o r t e r  up Præstegaard; en yndig, mild lille Præste

kone bød mig et venligt Velkommen; to smukke og rene 

Børn legede paa Gulvet; saa kom Præsten, han ør en Chri

sten, ydmyg, kraftig, deeltagende Hensyn paa Andre, som er 

saa meget mere at prise Gud for, da O l d e n b u r g  af Na

turen — det kan man see — er stolt og satirisk. Jeg 

fulgte ham til Annexet Ottestrup, hvor jeg hørte ham præke 

om den rige og den fattige Mand. Herlig Bemærkning: at 

leve saaledes, at man kan vente Høsten i Evigheden, og 

vogte sig for Paradiset paa Jorden, som let kunde skaffe os

l) Paa denne Maade gjengiver K. jevnlig i Korthed Samtaler, 
han har ført med Folk paa sin Rejse, samt egne Resultater.
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et Helvede hisset. „Hvor venter Du dit Paradiis? Lader 

os gjøre et Skriftemaal!“ Offer-Skikken var ham imod.

Kirkegangen maadelig. — Barnedaaben maa for den Van

troende være den høieste Ufornuft! det ene Minut er Barnet 

uden for Samfundet, det andet har det annammet Synds

forladelse og Aandens Gave. — Der blev læst til Bords. 

Den lille Louises Yttring om hendes Broder, som boede 

bag Stjernerne: hun ønskede, han vilde træde et lille 

Hul * at hun kunde see ham, og at han vilde stige ned og 

lege med hende, da hendes Legekammerater vare saa smaa. 

Oldenburg og jeg læste 1 Cor. 2 sammen. — Sorgen over 

Synden er kun den negative Side af Christendommen; det 

Positive er Glæden og Frimodigheden i Herren. Livets Værd 

bedømmes efter Kraften, der viser sig; men Synspunktet efter 

Udsigterne. — Philosophie o v e r  Christendommen; men ved 

Philosophie kunne vi ikke komme til den. — Den Troendes 

Tilstand er egentlig det samme som en Udsigt til et Vid

underland, en Gaade, men som giver Fylde og Haab om Op

løsning. Derfor kan Troessætningerne vel forbindes, adskilles 

og ordnes, men egentlig ikke udvikles (Dogmatik), og bedst, 

om hvert Lem af Menigheden gav sit Bidrag; thi Een troer 

kräftigst paa Faderen, en Anden paa Aanden, en Tredie paa 

Christi Død, og atter kan Himmelfarten være mere levende 

for denne, medens hin seer stor Velsignelse af Nedfarten til 

Helvede. Da een Mand neppe har hele Troen i sin Fylde, 

kan een Mand heller neppe skrive en Dogmatik. — Gud giver 

et Land Konger, og en Menighed Lærere efter sin Naade, 

gode Konger og gode Lærere, naar de paaskjønnes. Kommer 

der saa en ond, være sig Konge eller Præst, er det en 

Prøvelse eller Straf. — Bastholm1) kan ikke lide, at Cliri- 

stendommen bliver til en Passion; paa sit Dødsleie vil han, 

at Bodes Sternkunde skal forelæses ham; først, naar han har

0  Præst i Slagelse. Han var et almindeligt Samtaleemne paa 
Grund af sit offentlige Forsvar for Rationalismen.
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faaet ret nøie Kjendskab til denne Jord, er han skikket til 

at gaae over til en ny Klode.

Naar man mødes med en Christen, siger man Farvel til 

en trofast Ven, med hvem man samles hos den fuldtro Yen 

hist bag Stjernerne. En yndig Familie har jeg der lært at 

kjende. Huusfolkene muntre og flittige. Avlskarlen læser 

Ingemanns Romaner og Saxo for de andre Folk.

[Sorø]. Tirsdag den 30te Mai. Morgenstunden tilbragte 

jeg med Læsning af 1 Cor. 3 og Molbechs Breve fra Sorøe. 

Jeg mener, først Gud, saa det Punkt af Jorden, vi staae 

paa. Saaledes gik jeg da ud efter at have befalet mig Gud i 

Vold; thi Velsignelsen kan jo ligesaa godt følge mig nu, som 

før, og Gud regjerer Menneskenes Hjerter, aabner og lukker 

dem for mig efter sit Velbehag; jeg bad Gud, at jeg maatte 

voxe i Yndest hos ham og Menneskene, vorde viis til Salig

hed — og gik saa ud, først til W a a g e 1). Mild og venlig

tog han mig imod og viisde mig hele Academ iet.--------

Skjøndt jeg kjendte W., var jeg dog uvis om, hvorledes jeg 

vilde blive taget imod; men, i fast Tro paa den hellige 

almindelige Kirke, blev jeg ogsaa mødt med Kjerlighed; dog 

underligt, vi talede ikke om Gud; dog naar Frugterne ere 

Figen, er Træet jo af Figenarten. Men der gives ogsaa den 

Frugt, man ikke ret veed, til hvilken Art den nærmest hører, 

saaledes ogsaa megen Tale. „Stræb, at din Tale altid maa 

fremgaae af den rette Kilde11. Det skeer stundom, at en 

fortrinlig Mening intet Gehør finder, fordi den fremføres med 

Heftighed, og det sidste skeer saa af Frygt for ikke at møde 

god Modtagelse, som i Selskab, hvor den Undseelige eller Flaue 

giver den friske Fyr, for at skjule sin Forlegenhed.

Academiets Have er smuk. Saa kom jeg da til I n g e 

mann.  Jeg studsede ved Synet af hans Kone; dog opdagede 

jeg snart et Par deilige Øine og et ædelt Physiognomie; 

men hendes Paaklædning kan jeg dog ikke ret forsone mig

J) Director for Sorø Akademi.
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med, den er paafaldende. Han er jevn og fidel; stundom er 

hans Blik meget smukt, hans Øjne spille. — Talen faldt paa 

Ordsprog, som han meget prisede som et Billede af Nationens 

populære Philosophie, f. Ex. som man er klædt, er man hædt, 

sagde Skrubtudsen, den hop ud af Fløde - Potten, — — og 

at man deraf saae den humoristiske Tilbøielighed, der er hos 

os. Men Ordsprogene maa bruges; dog er der ogsaa mange 

falske. Den bildende Kunst ansaae han for nyttig, og troede, 

at med Nødvendighed vilde den udvikle sig hos den Nation, 

af hvem en stor Kunstner var fremgaaet. Phidias — et 

kunstelskende Grækenland; Thorvaldsen — et kunstelskende 

Danmark, ligesom, hvor nationale Digtere fremtræde, ud

vikler sig ogsaa national æstetisk Sands.------- I Begyndelsen

af 2den Mosebog kalder Gud sig Jehova (das Sein) den Væ

rende. — Gud er en fortærende Ild — paa Sinai, ved Korah’s 

Oprør og Sodom osv. — Moses saaer, Josva høster (den 

Ringere faaer Lønnen paa Jorden, den Større Besværlighederne; 

Jesus og hans Disci pier), men Gud sørger for, at den samme 

Aand gaaer gjennem begge Tjenere. — Sjelene bortfare, 

Aanden er igjen, og den fornyer, hvem den aander paa, saa 

at den samme Gjerning udvikler sig og faaer sin Fylde. — 

Biskopperne Balle og Plura til Søes, til Christiansø *)! Pram 

glemte sit eget Navn. — Selskab kom, Talen afbrudt.

Onsdag 31. Mai1 2). Med Student Schölten3) seilede jeg 

til Bøgholm, en lille 0  i Sorø Søe, før fuld af Traner; saa 

til Parnas, hvor Parnas-Manden spillede for os, mens vi nød 

Melk og Kaffe i det Grønne. — Besøg hos Br e d a h l ;  milde 

og reenlige Børn midt i Fattigdommen. Digteren var krura- 

bøiet af Gigt, fattigt paaklædt, stort Skjæg, sort Mundskjæg, 

Hagen graa, Panden blændende hvid, deilige blaa Øine, 

ravnsort Haar, og en yndig Mund med et fortryllende Smil,

1) Vi vido ikke, hvortil denne Notits sigter.
2) I Kanden staar: P. C. A. (o: Prinsesse Caroline Amalie); for

modentlig har K. skrevet til hende og fortalt sine Oplevelser.
3) Nuværende Kammerherre, fhv. Byfoged i Hillerød.
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da han kom til at tale om Poesien. — Religionen [bør være] 

fri. Overtroen: Bondekonen og Dukken. Syner: den gamle 

halte Kone, den graa So. — Selv var B. ikke christelig. — 
Knud den Hellige — hvad vil straale skjønnere i Mindets 

Krands, end at Knud har indført Tienden! Æ dle: Dan

marks Taarer1)! — „Der er et indre og et ydre Maal“; 

den er størst, som er ædel i Usselhed, thi han har saa 

meget større Fristelser at overvinde. — Smaa Fortællinger, 

der nærme sig det Overtroiske, uden at [B. dog synes] 

hylde det. — Hans Kone er min Tante, en Jomfru Vita 

Bertelsen2). Den hele Familie3) er nu næsten død og borte. 

Graven kastes, Vuggen gynger — Aanden er igjen4). — 

„Hovmod og Feighed, Sødskende af Bekjendtskab med For

nemme og Forbindelse med Fattige og Usle“.

Torsdag den 1. Juni. P e d e r s b o r g ,  ved Sammenløb 

af Sorø- og Tule-Søe, har sit Navn af Peder Thorstenson, en 

drabelig Helt og snild Raadgiver for Kongerne Svend Grathe 

og Waldemar 1. — — Kirken ligger paa en høi Bakke om

givet af Levninger af den Vold, Slottet før var befæstet med, 

tilhører Sjellands Stifts - Øvrighed og er godt vedligeholdt. 

Altertavlen er Lidelseshistorien udskaaret i Træ, Figurerne 

store. Paa Prækestolen staar 1655. En yndig Udsigt inde 

fra Kirken gjennem Kirke-Porten ud over Sorø-Søe, By og 

Skoven, som ligger hiinsides Søen. Skolelærer Povelsen, en 

Christen, talte med Begeistring om Westengaard5), hvis ven

lige Modtagelse, saavelsom hans Kones Kjærlighed, var ham *)

*) Selvfølgelig en satirisk Ytring af Bredahl.

2) Var en Datter af Alhed Ingeborg Friborg, der atter var en 
Datter af Vita Rørdam, en Søster til P. R.’s Farfader.

3) Her menes vistnok Familien Friborg (se Kirkehist. Saml. 8. R. 
II, 50 ff.).

4) Dette er neppe nogen bredahlsk Ytring, men en grundtvigsk- 
ingemannsk Reminiscens.

5) Havde indtil 1880 været Præst i Pedersborg og Kindortofte, 
hvorfra han kom til S. Hans Kirke i Odense.



90

uforglemmelig. Skolegangen god og Kirkegangen upaaklagelig. 

Der var Ingen bleven mulkteret i et heelt Aar. Præsten 

ckristelig i sine Prækener. Her vare Forældrene meget op

mærksomme paa Børnenes Fremgang, og ofte vare de Skole

læreren til betydelig Hjælp.

B e s ø g  hos  H a u c h ;  en vakker Kone, 26 Aar, 5 yndige 

Børn, det ene smukkere end det andet, især den lille Dreng, 

som laae i Vuggen, Adam Oehlenschläger. Faderen har maa- 

skee det skjønneste Hoved, jeg har seet paa nogen Mand. 

Den hele Familie var i høi Grad naturlig og frigjort for 

Former, Mennesker, der levede for Ideer og vare glade ved 

Livet. De elskede Tyrolerne, og havde i dem seet, hvad

Enhver kunde og skulde være — dem selv og ingen anden.

Hauch lader sine Børn udvikle sig i Naturen og taler med 

dem, mener, at som Dyr ikke maa bære Byrder, før de naae 

en vis Alder, bør Børn heller ikke føle noget til Besværlig

heder, før de naae en vis Udvikling1). Han priste den

Præst, i hvis Huus han var opdragen til sit 12te Aar; thi

med Undtagelse af 2 Timers daglig Undervisning havde han 

gaaet frit om mellem Bjerge eller ligget paa Søen. Frem

deles, at Mythologie og Sagn og Viser var den egentlige Føde 

for Børn —  Snorro er i [Norge i] hver Bondes Huus — fordi 

Børn har Phantasie, som bør næres og reguleres for ei at blive 

forvildet og overtroisk. Men intet kan være mere nærende 

for et dansk Barn som dygtig Borger her paa Jorden, end 

hvad Nationens Barndoms Digtere har tillagt deres Heroer; 

det er jo Alt, hvad de Ædleste enten have udrettet eller 

ønsket at udrette. Sæt ogsaa, de kom til at leve i dette 

Hedninge-Liv, det er historisk vist, at Hedninger, naar de 

kom til Skjels Aar, ere bievne gode Christne; og hellere en 

ret dygtig, ædel Hedning end en lunken Christen. Hos os

) Som Modsætning kommer man uvilkaarlig til at tænke paa 
et Ord fra Lovens Folk: Det er godt for en Mand, at han bar 
Aa g i sin Ungdom. (Jer. Begr. 3, 27.) Udg.
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veed jeg kun een Mand, som bar l e v e t  i Hedningelivet, og 

det er Grundtvig, af hvem der er blevet en Christen, som 

hverken Danmark eller den christne Kirke eller den Herre 

Jesus vil undsee sig ved 1). Poesien — kun Noveller yndes 

og franske Theaterstykker — altsaa bevæger den Poesi, som 

nu er, sig i det nærværende. Menneskene skye det Alvorlige, 

Erindringen om det Store. Men hvor Erindringen ringeagtes, 

udebliver ogsaa Haabet; kun en kraftig Erindring fremkalder 

det lyse og [freidige] Haab. Kun den, der har Mod til at 

betragte og leve med sin Tids Æ dle2), haaber ei blot at 

naae dem, men ogsaa at overgaae dem. Det skeer saa let, 

at vi bilde os ind, at hvad vi kan see og høre hver Dag, er 

ikke stort. — En Saga-Mand og en Digter [virke begge for] 

at Erindringen og Haabet maatte komme til Live iblandt os; 

thi hvad Danmark har været, kan det atter vorde, saasandt 

som Aanden er endnu levende, hvoraf Fortidens store Mænd 

udsprang. — Hvad vil Folk sige? dette kraftødelæggende 

Spørgsmaal maae vi see at faae ud af Hovedet, og i det 

Sted: Hvad vil Gud sige, og Efterverdenen dømme? Det 

giver Mod og Frihed. — Tillid giver Tillid, Mod Mod, Kjær- 

lighed avler Kjærlighed, og Liv føder Liv. — Det Formelle 

[spiller en altfor stor Rolle] i Livet. Hos Sydboerne kjendes 

ikke Undseelse, alle fri, belevne. De kan ofte hverken læse 

eller skrive, men tale begeistret. Her [skeer det ofte, at] 

den, som skriver godt, taler daarligt. Grundtvig taler bedre, 

end han skriver. — Ofte tør man ikke tale til en Mand, 

fordi man ikke veed hans Titel. Franskmændene har den 

samme Tiltale [til alle]. Tyrolerne sige Du. Hvorfor ikke 

enes om en bestemt Tiltale, naar vi ere udenfor Embeds

forholdene, og Mennesket møder Mennesket. Af Frygt for 

grove Folk indmure vi os og forskandse os med saa rigt et 

Ceremoniel, at vi neppe kan skjelne Daaren fra den Forstandige.

J) Det er neppe Hauchs Ord, men R.’s Tanke.
3) Først var skrevet: mindes sin Slægts Ædle.
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Samtale med F r u  I n g e m a n n  om Evangelisten Jo

hannes: „Dersom vort Hjerte fordømmer os, er Gud dog 

større“. Om Ordsprogenes Indflydelse paa A lm uen.--------

Samtale med S o g n e f o g e d  J a c o b  J e n s e n  i F. om 

Skolegang. Lysten driver Værket. Selv havde han med 

7 Sødskende aldrig gaaet i Skole; var vel bevandret i Hi

storien.

[Samtale med] Ha uc h .  [Om] Historien. Nationens 

forskjellige Aldere gjennemgaaes. Kun den, som er stærk i 

Erindringen, er glad i Haabet. Nutidens Folk er Nydelses

Mennesker. Geniet forplanter sig ikke. Holberg, Evald osv. 

barnløse. Først det Comiske (fra Norge), saa det Alvorlige, 

saa det Dagligdags. De forskjellige Digtere vise os et Folks 

forskjellige Elementer.

Lørdag 3. Juni. (R. besøgte Sor ø  K i r k e ,  om hvis 

forskjellige Minder han gjør aforistiske Bemærkninger. „Hol

berg smiler endnu som i Livet. Meursius’s Grav og Portrait 

er her ogsaa, et deiligt Billede, som forkynder den stærke 

Aand“. Ved Nedstigningen i Gravkapellet ytres: „Til de 

Døde stiger man ned, men til Christus op“. Tilsidst be

mærker han: „MenKirken mangler en Præst; GudsOrd lyder 

ikke her. Forfædrene byggede Templerne og efterlode os 

Guds Ord, varmt og stærkt; vi lade Templerne falde ned og 

Guds Ord forsvinde“).

I n g e m a n n  talte om det evige Liv; Freden og Hvilen 

var kun den skikket til, som havde arbeidet sig træt; kun 

den trætte glæder sig til Søvnen. — Jacob var religiøs og 

feig; Esau rask, men manglede Religiøsitet; og i Jacob var 

Elementerne til alt det Gode og Onde, som senere saaes hos 

Folket, hvis Bestemmelse var at frembringe en Maria, og 

gjenncm hende en Forløser. — Om Mythologiens Brug for 

Børn var han af samme Mening som Hauch. Et Barn kjører 
i sin Skammel til Kjøbenhavn, eller rider paa sin Hest til 
Bedstefader.

Hos Prof. R o t h e  mødte jeg en saare behagelig Mod-
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tageise. Hans Frue spillede gamle Sange paa Harpe, og var 

fuld af Ingemanns Poesier. Jeg havde nær blevet hos hende 

hele Dagen x).

B r e d s d o r f f  — med ham gjennemgik jeg mit Skole

liv 2). Ingen af mine Skolekammerater har gjort synderlig 

udvortes Lykke. Endeel ere Præster.

W a a g e  er meget oprigtig, men mangler L iv3). Han 

har dog Lyst til, at Musik og Dansk skal vinde ret Indpas 

ved Academiet.

Den 4. Juni. W a a g e ,  R o t h e  og jeg kjørte sammen 

til L i unge.  — Fruentimmer gaa især i Kirke til Høimesse, 

Mændene til Aftensang. — Overtroen (Sagn om Nisser — 

Nestved Banker) er bedre end intet. Hvor Tro paa disse 

Sagn er fortrængt af Vantro, er fast al Aandelighed uddød.

Vi kom i Liunge Kirke. Kirken fuld, Sangen stærk og 

Præknen yderst mærkelig. Mage til Liv og Simpelhed har 

jeg ikke hørt. En udeelt Opmærksomhed. „Om Kaldelsen“, 

men hentydende paa Alt, hvad der skede i Menigheden. Ved 

Nadveren hørte Sangen op, hver Gang Velsignelsen lystes 

over dem, som forlod Bordet. F e n g e r  er ydmyg og seer 

næsten ene paa vor Herre. Alle Slags Folks samledes efter 

Gudstjenesten i hans Stue og omgikkes saa net, uden Persons 

Anseelse. En yndig Kone, og hele hans Huusgesinde er saa 

ordentlig og stille.

Søndag Aften. Aftensamling hos N i e l s  L a r s e n .  

Luthers Huus-Postil og Kingos Psalmer. Christendoflimen

J) Der var 1837 to Lektorer af Navnet Rothe ved Sorø Akademi, 
nemlig August R ., Lektor i Fransk, og Vilhelm R., Lektor i 
Religion og Moral. Det maa være den første, her menes. 
Vilhelm Rothe var paa den Tid nemlig Enkemand.

2) J. H. Bredsdorff, LektoT i Botanik og Mineralogi, havde været 
P. Rørdams Lærer i Roskilde Skole.

3) Denne Bemærkning karakteriserer vistnok mere Nedskriverens 
daværende Stade end den Mand, om hvem den er fremført. 
Jvfr. foran S. 66.
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gjør Folk veltalende og skjønne. Niels Larsen med den høje, 

brede Pande. Væveren Jørgen Christensens Strid, da han 

vilde præke. Men hverken har Lægmand et guddommeligt 

eller menneskeligt Kald. Disse Folk vare mere levende og 

ivrige end de fleste andre, jeg har truffet. Jeg misunder 

dem deres Troes-Kraft, saa og deres Kjærlighed. Den deilige 

Bondekone; hendes Yttring om Dommedag, da hun i Torden- 

veiret sad med sit Barn paa Skjødet. — Jørgen Christensens 

Reise til Holsteinborg, [Forbindelse med] Rasmus Ottesen1). 

Hans Utrættelighed i at vaage hos de Syge.

Mandag 5. Juni. (Denne Dag synes R. at have tilbragt 

i Selskab med J. F. Fenger.) Besøg paa Næsbyholra. Over

farten over Susaae. Besøget hos Enken i Suserup. [Sam

tale om] Biskop Balle og Psalmebogen og Forklaringen. Fri 

Skolegang. Fenger mellem Tyrene i Campagnen og [mellem ] 

Røverne i Grækenland. En Barne -Vei og [en] Røver-Vei 

til Herren. Omgang med Verdens Mennesker, besværlig for 

F(enger), for mig oplivende Kraft-Anstrengelse.

(Tirsdag 6. Juni gjorde R. en Udflugt til Slagelse, og 

besøgte H. B a s t h o l m ,  Præst ved St. Peders Kirke, der 

som Rationalist i nogle Aar havde ligget i Fejde med op

vakte Præster i Omegnen. R. havde en længere theologisk 

Samtale med ham, men synes ikke at have været meget op

bygget af den, da han ender sine aforistiske Notitser om 

Besøget med den Dom, at B. stod „aldeles udenfor Christen

dommen og ingen Tillid havde til Apostlene“. Til hans Ros 

anføres dog, at „han talte venligt om sine Troesmodstandere“. 

Fra Slagelse gik Turen videre til P e t e r  F e n g e r  i Slots

bjergby, hvor R. ogsaa traf Præsten E. T. Clausen fra Gim- 

linge. Her ytrer han: „P. Fenger er en meget alvorlig 

Mand, synes at kunne slaa Dommedags-Slag mellem Folk. 

Han paastod, at Bastholm var en Løgner, og fortalte, at B. 

havde gjort Østrup [tidligere Kapellan i Slagelse, var død

) Den bekjendte opvakte Bonde (s. ndf. S. 105 ff.).
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1833 som Præst i Gjørlev og Bakkendrup] det Forslag at 

være ham behjælpelig til at faae ham til Eftermand, hvis 

han vilde underskrive adskillige -Punkter, f. Ex. ikke præke 

om Jesu Død“. Endvidere fortælles: „Fengers Kone er som 

et Flor, seer ud som en forklaret, og hendes Dage ere neppe 

mange 1)„ Der læstes til Bords. Hver Søndag til sidst 

Gudstjeneste har Fenger Forsamling hos sig. Epistelen 

forklares, og et Par Psalmer synges. Men hans Tilhørere 

ere fra 7 omliggende Sogne, ogsaa fra Fyen. Faa ere fra 

hans egne“).

Onsdag d. 7de, Formiddag arbeidedes glubsk* 2). Jeg 

læste G.’s Correspondance med O. „Ofte har det Kors, vi 

bære paa, Lighed med den naturlige Straf eller laaner sin 

Form af de Synder, vi have begaaet; men for den, som troer 

paa Christus, er Straffen borte, og Korset tilbage, som er 

helligt“. „Den nuværende Tids Straf er, at føle sig ulykkelig 

uden alle egentlige Lidelser“ 3); thi alt her i Verden straffer 

Gud. [Det er] „en moralsk Søesyge“.

Om Eftermiddagen kom I n g e m a n n .  Han bragte Asyl- 

Morgenpsalmerne med, og var ret fornøiet, fordi baade Fenger 

og jog syntes om dem. Han er en Mand, som taaler Ros, 
uden at blive fordærvet, men ikke Dadel; han anseer sin 

Skribentvirksomhed for ubetydelig, og er i den Henseende 

ofte heel mismodig. Han ahner ikke selv, hvormange Hjerter 

han glæder. — Vi talte om Bedrifternes Død, og han klagede 

ret, at Bedrifterne havde siden 1801 været ingen, saa der 

maatte altid tygges Drøv paa det Gamle; og Bedrifter i 

Kunst og Poesie vare sjelden saaledes, at Sang herom kunde 

begeistre Folket, som forlanger Daad, og det er rigtigt, thi

J) Hun blev dog en meget gammel Kone og overlevede sin Mand.

a) R. synes at være kommen tilbage til J. F. Fenger i Ljunge.

3) Citatet er fra en tydsk Forfatter og anføres andensteds i Op
tegnelserne saaledes: „Das Fluch des gegenwärtigen Geschlechts 
ist aber, sich ohne alles besondere Leid unselig zu fühlen“.
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een Handling vidner meer end 1000 Ord. Det gjælder om 

Enkelt-Manden, at hans Mod indvortes opflammes i samme 

Grad, han er sig mange Seire bevidst; men man kan og seire 

over Synden og af disse Bedrifter faae Styrke. — — —

Torsdag d. 8de besøgte vi (o: R. og J. F. Fenger) Ni e l s  

L a r s e n 1). Yi læsde om „Glæden i Herren“ — det under

lige at høre „glæder Eder“ midt i denne Jammerdal, hvor 

Suk og Taarer rinde uden Tal — og „om Adams Fald“. 

Tabe vi det mindste, f. Ex. 1 rbd., stor Ærgrelse og Sorg, 

men miste vi vor Gudsfrygt, vor Tro og Kjærlighed, ere vi 

ofte ganske rolige, blot Ingen seer eller mærker det. Som 

vi ere komne af Jorden, saa faae vi og al vor Føde saavel- 
som Uldent og Linned fra Jorden2). Konen sagde: Lad os 

bede for hverandre. Manden flittig. — V æ v e r e n  [Jørgen 

Christensen] var vi ogsaa hos. Drømmen om Jesus, som 

kom ridende paa et Føl. — Hans Liv havde været frygteligt; 

nu en stille, driftig Arbeider.

Besøget paa F r e d e r i k s k i l d e  hos Kammerraad N(ye- 

gaard). Lunden med det gamle Tingsted, som ligger ganske 

lavt, saa Søen (Tystrup) ei har været større ([modsat] Hypo

thesen, at Vandmassen forringes). Indskrifter af forskjellige 
udenlandske, især engelske Digtere. Unatur at foretrække 

det Fremmede. — Deilig Musik, fiirstemmige Dame-Sange: 

Velkommen igjen Guds .Engle smaae [componeret] af den 

ældste Datter, Korah, en interessant Personlighed. — — 

Fra sit I l te  Aar har hun componeret; dannet er hun: 

„Tanken er som Sædekornet, indeholder 1000 Tanker, men 

Tanken maa være frisk og fremtræde i Ord, ledsaget af 

Aand. Een Dag kan være saa rig med Hensyn til indre 

Udvikling, en anden saa fattig. Stundom føler Sjelen, naar 

den vaagner, ligesom Tyngden af den Masse af Tanker, der 

fremgaaer. Dersom to Sjele kun eengang mødes, men mødes

D Se ovenfor S. 93.
a) Formodentlig Referat af N. Larsens Ytringer.
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med Liv, med Begeistring, smelte de sammen og ere uad

skillelige, saa man i Grunden nok veed, med hvem man 

staaer i Samfund, deels om Himlen, deels om Jorden; thi 

[ogsaa] om Jordelivet kan man smelte sammen“. — Korah 

er en udviklet, aandelig Personlighed, rig paa indre Liv, 

yndig, veltalende, naturlig1).
Fredag d. 9de. Afskeden [fra J. F. Fenger]. Morgen

bøn, Psalmen. [Samtale om] Biskop Balles og den ældre 

Grundtvigs sidste Dage. Den gamle Adam maa og skal 

dødes, ellers blive vi hans Trælle, og Satan gjør just en 

Christens Feil hæslige, at han kan forarge Gud, og Menig

heden have Skam. Derfor vaag og bed. — Topshøi: „Wil- 

lum mødtes med Kong Svend — Her paa Topshøi Banke — 

Døden rev ei Yen fra Yen — Kunde dem kun sanke“. Den 

Gang gik Landeveien over Skjelskjør. Her er endnu en 

Huulvei, hvor man siger, at Skarerne mødtes. ,,De mødtes, 

som vi vide kan — At David mødte Jonathan11. — Suserup, 

ogsaa i Liunge Sogn, det Første, som Skjalm Hvide gav til 

Sorøe. Eneste Bøgen. Ankomsten til Frederikskilde. Nye- 

gaard gik med Dannebrog og et Valdhorn, og med Kaas, 

Frøken K. og Augusta steg vi om Bord paa den yndige 

Tystrup-Søc. Den ene Side tæt Skov op ad Bakker, den anden 

Smaabuske. Tystrup Kirke kan sees i otte forskjellige Situa

tioner, da den ligger paa en Banke. Præsten Stabel der, 

en gammel Nordmand, er Sognets Læge, Prokurator, Con

sulent, raader over Stort og Smaat; men til de Opvakte siger 

han: „kom ei til mig, ellers skal I smage baade mine Næver 

og min Stok“. — Ingemanns Dom over Grundtvig: „Nu 

kjører jeg, og hvem, som vil, kan saa hænge paa. Du er 

den eneste Digter, i hvem der er Malm“. — Fenger har 

bereist den ene Deel af Jorden, den sydlige og vestlige. 

Nyegaard America og England og Holland, saa disse to Mænd *)

*) Cora Nyegaard var da 25 Aar gi. Hun blev senere gift med 
Præsten A. C. Petersen i Jydstrup, og er død i Aar (1891).

7
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har sect fast hele Jorden (den cultiverede). — Næsbyholm 

Klint. — Den skjønneste Sommerdag, speilklar Søe, naturlige 

og aandfulde Damer. [Samtalen førtes om] Natur og Kunst; 

Forventning, Nydelse og Erindring. — Gunnersløv Skov, 

Kastrup Overdrev. Vi steg i Land ved Tadse Mølle, ved 

Hekkenfelts Huset. — Kjærminder under Bøgen. De 6 gamle 

Bøgetræer, som udstrakte deres Grene til een Side; et andet 

rundt — Eensidighed, Alsidighed — et andet mod Himlen, 

og et mod Jorden. — Tingstedet selv er 83 Al. fra 0. til V. 

langt, og 14 Al. bredt, med en Gravhøi, 30 Al. fra den 

østlige Side, med 46 store Steen paa den nordre og 33 

lignende paa den syndre Side — forskjellig fra Druidernes, hvor 

een stor Steen ligger vippende paa 2 og sættes i Bevægelse 

med en stor Stang (Nyegaard). Paa Brune Mose Marker er 5 

store Steenhøie, det ene [Tingsted] ligesom det i Gunnersløv 

Skov, kun lidt mindre: 33 Al. 1. 14 Al. br. med 2 Gravhøie, og 

2 meget lange, det ene 168 Al. langt, 12 Al. bredt fra N. 

t. S. med store Steen ved begge Ender, det andet 151 Al. 1. 

og 12 Al. br. ligeledes fra N. t. S.

Samtale om Hollænderne. Studenterne der ligne vore, 

de spise 6 Gange daglig, drikke aldrig Brændevin, dog muntre 

og oprømte — — Altertavlen i Sorøe. Judas. „Begeistring 

for det Ondeu. — Afskeden. — —

K i r k e r  up Skole og Hospital [Indskrifter].

C6.
Se Himlens Forsyn selv 
Og Kongers nidkjær Naade 
Har denne Skole bygt 
Til Sjele-Gavn og Baade.
Sit rette Øiemed 
Gud lad den altid naae;
Gud lad den blive ved.
Saalænge Skoler staae.

Sjels og Legems bedste Læge,
Jesus Eders Sind bevæge,
At I ikke slet forglemmer 
Dotte Huses arme Lemmer.



99

Sør by magl e .  [Præsten] T h o r k i l s  en , en Bonde

søn, [Student fra] Horsens Skole. Hans Kone en Jødinde, 

opdraget hos Oehlenschläger. „De Opvakte ere begeistrede 

for Gud; de har en virkelig Inclination for Gud, og som en

hver Elsker er ubegribelig for Andre end selve Elskeren, 

maa disse Folk forekomme Enhver, der ei deler deres Passion, 

for gale Mennesker“ 1). Her i Sognet er mange store For

brydere. Sognefogden anklaget for Deelagtighed i et inten

deret Mord. Opvækkelsen er begyndt. Thorkilsen talte over 

Acta 20, 28 og fik Fred tilveie iblandt dem. „Det kommer 

kun an paa, at man er deres Elsker, og saa at man ingen 

klodset Elsker er“, saa gaae de, hvorhen man fører dem. — 

Eva vilde ei forsage Djævelen ei heller troe. [Om] Daaben: 

vi blive bevidste 3 Aar gi., saa og, naar vi vare voxede 3 

Aar i Aanden (uafbrudt). — [Om] Historie og Poesie. Chri- 

stendommens Historie, et Heltedigt, hvor Helten er steget til 

Himmelen, hvorhen alle hans Riddere see for at følge ham. — 

G(rundtvig) og M(ynster) Naboer. Yi synes, at M. er kold; 

han, at vi ere for varme. De Opvakte, at Præsterne ere for 

kolde; men Præsterne, at de Opvakte ere for varme. Men 

vi maa passe paa at bevare gode Naboer. — Konens Yttring 

om Thorkilsen: „om De slog et Menneske ihjel, Deres 

Sognefolk vilde dog troe, at De gjorde en god Gjerning“. — 

Bonden siger: Saa Meget skal jeg udbetale, Resten er min. 

Vi: saa Meget behøve vi til Fornødenheder; det vil vi have, 

enten Creditorerne faae Noget eller ikke. — Bonden er 

Kjernen, af ham leve vi alle.

Thorkilsen vilde gjerne have præket Latin, og ønskede 

at være saa hjemme i Danmark, som han havde været i 

Roms Antiqvitetér.

„Den, som kun omgaaes med Faar, troer sig let en 

Hyrde“; men søg Omgang med de dygtigste Hyrder, og Du 

vil erfare din Ringhed.

0  Dette, som andet i det følgende, er Ytringer af Thorkilsen.
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Lørdag 10. Juni. Thorkilsen og jeg besaae et gammelt 

Tingsted. Eieren af den Mark havde hørt, at de Hellige der 

vilde have deres Forsamling; men, tilføjede han, i det Til

fælde sløifer jeg Høien og lader Stenene skyde. Nutidens 

Ikke-Hellige staae i Forhold til de Opvakte som de gamle 

Hedninger til de christne Præster. De kan ikke fordrage 

det Liv, den Bekymring for Sjelene, som de see omkring sig. 

Da Præsten vilde føre et Slags Forsvar for de Hellige, at 

det dog var uskyldigt at synge og bede, svarede Bonden: Har 

Fader ikke Lyst til at see min Raps! Historier om Høien 

kjendte Manden ikke, men paastod derimod at have hørt 

Pengekister klinge i Høien, ligesom hans Naboer ofte havde 

seet Lys brænde omkring den. — Thorkilsen var meget glad 

ved Opvækkelsen, som havde begyndt i hans Sogn, og var 

ivrig for den. — Th. var en Discipel af den gamle Worm 

og ivrig Forsvarer af de gamle Sprog. Der har jo ogsaa 

været store Philologer, som har været udmærkede Mænd; men 

et Spørgsmaal er det, om de bleve store Mænd, fordi de vare 

gode Philologer. „Erfaring havde endnu ikke lært, at en 

dansk-historisk Dannelse havde frembragt dygtige Mænd“, og 

han (T.) turde ei gjøre sine Børn til Læreklude. Han lærer 

endog sin Datter Latin, og Konen med — en latinsk Fa

milie. — —  Folkeaanden fulgte Napoleon fra Begyndelsen; 

tilsidst brugte han Armeen til at dræbe den russiske Folke- 

aand, hvad der gik galt. — Geniet forplantes ikke, men vel 

jordisk Dygtighed. Menneskene ere ligesaa store nu som

fø r .------- Oehlenschlæger er nordisk, Ingemann dansk Digter,

læses ei meget i Jylland.

D. 11. Juni. G i ml i n g e .  C l a u s e n s  Prædiken var 

meget god. Den dreiede sig om Daaben, Nadveren, Budene, 

og havde til Indledning Rom. 8, 1. — C.’s Udvikling1).

J) D. e. Rørdams korte Notitser om, hvad Præsten Lic. theol. 
Emil Th. Clausen fortalte ham om, hvorledes han var bleven 
kristelig vakt.
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Livet hos Neander. Tholuck i Rom. [F. E.] Boisens Brev 

[til ham] i Florents om Guds Rige. Hans Forhold til Fader 

og Broder [og] Mynster. Hans Kone, Barn og Ven døde i 

eet Aar. — Hans Avlskarl Niels: „Gud har en vis Drifts

plan11, nu har han taget Bønderne med; — — „Vi ville 

gjerne tro, at vi ere Syndere, og føle (erfare) Naaden; men 

Gud forlanger det Modsatte, at troe Naaden og føle Synden“. — 

Forsamling var jeg til. Synderinden, Luc. 7, hendes mange 

Taarer, naar hun kunde væde Jesu Fødder. Det deilige 

Amen, som fortsattes snart af En, snart af en Anden. For

samlinger holdes nu i 15 Sogne, og det er kun 3 Aar, siden 

de begyndte. — (Samtale med C. om græsk og nordisk, 

hedensk og kristelig Kunst). — Aften - Passiar om Mynster. 

„De har overskredet hans Linie og er kommet ned i de tro

piske Egne“. Aarsagen til Mynsters Opførsel er hans For

hold til den gamle M .1).

Den 12te. Morgen-Samtalen var om det evige Liv. 

Den rige Mand kjendte Lazarus, og Abraham den rige Mand, 

skjøndt de ikke før havde seet hinanden, saa det er rimeligt, 

at vi strax ved Overgangen kjende hinanden.

Feilberg fra Varde kom2). Vi besøgte Mau og H a h n 3). 

Hahn er ivrig for historiske Forsamlinger, fortæller sine Folk 

Kirkehistorie, og Læsebørnene Bibelhistorie. „Spørg, saa 

bliver Du klog“, altsaa er det den Yngre, som skal spørge 

den Ældre, ei omvendt, hvorfor Fortællingen maa indrettes 

saaledes, at den kan fremkalde Spørgsmaal, og paa Øinene 

kan det altid sees, om Ordet er forstaaet. — Feilberg 

[ytrede], „at Præken og Psalmebog var nu saa lempelige, 

Helvede tilmuret“. — Mau læsde høit til Bords. *)

*) Mon Biskop Fr. Miinter, Mynsters Svigerfader?

2) Den ovf. S. 48 omtalte N. L. Feilberg, da Præst i Alslev ved 
Varde.

3) E. Mau, Præst i Haarslev, og J. G. V. Hahn, Præst i Hyllested 
(døde allerede' 1840 i en ung Alder).
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D. 13de Juni. F l a k k e  b j e r g ,  Bygning og Jorder 

[have kostet] 15000 rbd. En lille Herregaard kunde være 

kjøbt for den Sum. Endnu kun 18 Børn, og naar Indret

ningen vorder fuldtallig, 40 Børn, men saa udfordres et Til

skud af 2300 rbd. aarlig. Møller og hans Kone fortræffe

lige Folk. Børnene sang godt. Bøgerne vare ordentlige. 

Deres Udtryk var godt, paa 2 nær; det Skumle borte. En 

Dreng havde Christus paa Korset prikket paa Brystet. 

Haandværker var forbundet dermed (o: med Anstalten) — en 

Snedkersvend [var Lærer], tillige vilde man have en Træsko

mand og en Kurvemager. — Jeg raadte meget til Danmarks 

Historie og Kæmpeviser.

D. 14de Juni. [ H o l s t e i n b o r g .  Præsten Lic. theol.

J. A. L.] Ho l m yttrede sin Taknemmelighed for den store 

Naade at leve ret i Samfund med Brødrene (dog syntes det 

mig, han indskrænkede Begrebet noget, idet han forstod det 

kun om Præsterne eller dem, som stod paa lignende Ud

viklingstrin, og dog kunne vi oplyses, overbevises, rettes og 

dygtiggjøres af alle dem, som troe paa Herren, de Ringeste 

som de Største, ogsaa de mindste Brødre og Søstre), men 

tillige, at af hvem Meget er givet, kræves ogsaa Meget. — 

Holm er en lærd og dygtig Mand, og hans Efterretninger 

om Missionen har kirkehistorisk Værd.

_ Jacob Fisker fra Bisserup (født blandt Kulsvierne) er 

den første Opvakte der paa hele Egnen. Han havde i flere 

Aar talt med en anden Mand om Guds Rige, men ikke 

kunnet komme paa det Rene. Endelig kom Pastor Holm, og 

da Lars (den Anden) havde hørt ham, kom han til Jacob og 

sagde: Jacob kom og hør! Dog blev han først rigtig oplyst 

ved Rasmus Ottesen.
Grevinde H o l s t e i n  er en from og behagelig Kone, 

Frøken Scheel ret levende og har meget tilfælles med Frede

rikke Pechlin. Vi besøgte den stakkels Udrider, som hun 

daglig læste med, og det glædede mig ret meget at see et
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lOaarigt Menneske bære saa stor Modgang med det Mod og 

den Glæde. — —
Med Holm kom jeg til F u i  re n  dal i l .  S t e p h a n s e n  

er den behageligste Mand, jeg har truffet paa hele min Reise. 

Han er rigt begavet af Gud, hans Sjel fuld af Billeder, og af 

Glæde og Fred. „Ere vi kun Eet i Troen, er de smaa For

skelligheder kun som Ansigts Træk“ . Treklangen gjør sig 

gjældende ogsaa i Bølgeslaget, „hver 3die Bølge er stor“, 

og paa Stene og Strandbred or indgravet en Treklang. Ogsaa 

Jylland selv er en Trehed, mod Yest Sand, i Midten Hede, 

og i Øst frugtbare Marker. Men den jydske Nation døer 

efterhaanden ud, først fordi Folket fordærves ved at ligge i 

Garnison — der miste de deres landlige Uskyld, lære Hor 

og Dovenskab; dernæst fordi Skolelærerne ere vantroe og ikke 

som før valgte af Folket. Fordum valgte Byerne en Lærer 

for deres Børn, men kun den, som havde gjort sig gjældende 

som en skikkelig og dygtig Mand. Nu derimod paatvinges 

dem en ung Seminarist, som neppe kan være Lærer for sig 

selv, end sige for Andre, en Mand, som ikke har levet med 

den Menighed, han kommer til, og derfor ikke endnu veed, 
om han kan eller vil leve med den. Læreren maa absolut 

leve aandelig med sin Menighed. Derimod er Conventer af 

Præster og Skolelærere [skadelige], hvorved de snarere ad

skille sig og komme ligesom til at udgjøre en egen Stand. 

Apostlene holdt Concilium, men det var kun, naar noget 

ganske Særegent mødte; men her møder jo ikke slige Mærke

ligheder hver Maaned. Naar Menigheden derimod erfarede, 

at det var Præsten om at gjøre at komme sammen med den, 

vilde den aabne sig for Præsten. Yed disse Conventer er 

det for Menigheden, som Præsteskabet vilde udgjøre en Stand, 

en Magt, som vilde regjere Sjelene, og Præsterne ere dog 

kun Hyrder. Præstén skal først søge Forsamling, levende 

og ærlig, med sin Menighed. — Som Skolemand lignede han 

mig, gjorde ikke af Catechisation, men talede til Hjertet; 

„den som ikke paa Øinene kan see, om det Foredragne er



104

forstaaet, faaer ingen Oplysning ved Svar“, eller det Barn 

kan ikke svare; hvad der kommer ud, er saa kun Mekanik. 

Det Onde skal ad Helvede til, at Sjelen kan komme til [at 

udfolde sig]. Disse fordærvede Børn vare alt Practiserende 

i Synden, Andre ere kun Theoretikere; men Spirerne ere de 

samme i alle Børn. — Om Sang yttrede Stepharisen, at han 

anseer det for unaturligt at holde Børn til at synge; det var 

det samme som at holde dem til at være glade, Sang er et 

Udtryk for Glæde. Børn (i Naturen) synge kun om humori

stiske Gjenstande, f. Ex. Ulen, Dulen, Dof — Agerhøne, Ager

høne; i Ungdommen om deres Kjærlighed — de digte da 

endog gjerne — og som Mænd er det [om] Bedrifter. Man 

maa aldrig ved Kunst fremlokke Skinnet — hvad endnu er 

ufødt — det forhindrer den virkelige Fødsel. Men er der 

en Sanger, som er virkelig begeistret, og Børn høre ham, da 

udvikler Musikken sig af sig selv. — Stephansen var en 

Bondesøn fra Jylland, havde været Lærer fra sit 14V2 Aar, 

haft mange Vanskeligheder at overvinde, inden han kom paa 

Seminariet, senere som Institutbestyrer i Aalborg; han kunde 

ei modstaae Tidens Forfængelighed og gik [derfor] bort [fra 

Aalborg], Hans Kone skal være et Mønster af en Qvinde. 

Skade, hun var borte. St. er ogsaa en god Botaniker og 

Mathematiker, kan levende Sprog.

R a s m u s  S ø r e n s e n 1) er en Islænder i sit Væsen, 

Tankegang og Underviisningsmaade (Stephansen: som en 

Kæmpevise), hans Skolebørn vare overordentlig godt oplærte, 

og hans Katechisation var glimrende forstandig og grundig. 

Han har smukke Øine, og Steph. roste ham saare som den 

stærke Mand, der bar og overvandt enhver Hindring, og hjalp 

sine Venner til det Yderste. Han var, sagde S t., ret en 

Sjelesørger. Mig forekom han som en Flintesteen, af hvem 

der bestandig fløi Gnister. Han har store Gaver til at for

tælle Historien fra et religiøst Standpunkt (Fr. 3) og mod V)

V) Den bckjendte Skolelærer i Venslev (siden Rigsdagsmand).
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Børnene var han mild. — Hans Bymænd give ham et godt 

Vidnesbyrd: „en deilig Mand, men hvad han vil, det vil 
han“.

D. 16de Juni. Hos Holm kom en norsk Bonde, E l l i n g  

E i e l s e n  fra Bergen. Der holde Borgerne Forsamling uhin

dret af Geistlighed eller Byfoged. En gudfrygtig Bisp i 

Tronhjem er Bugge. „I 30 Aar har jeg ret arbeidet paa at 

faae Eenfoldighed i mit Indre, at ogsaa min Tale maatte 

blive simpell)“ , og da de Geistlige klagede over Forsam
lingerne, at Folk løb saa meget omkring, svarede Bugge: 

„Naar en Pige vil have reent Vand, maa hun stundom gaae 

10 Steder, inden hun finder det“. I Sverrig suspenderes 

Præster paa 1—3 Aar for „ Strömteri“ (Mysticisme). Eielsen 

var en besindig og meget beleven Mand, lignede Jacob Fisker. 

— — De opvakte Folk, jeg har talt med, har været meget 

behagelige. Hos dem seer man dog en Begeistring, som ikke 

fremgaaer af Haab om Penge.

K a s m u s O t t e s e n  er smuk, veltalende, forstandig, fuld 

af Vittighed, har store blaa Øjne og brunt Haar, som falder 

godt omkring det runde Hoved. Han er anden Gang Enke
mand, skjøndt kun 34 Aar, og sidste Gang var han giQ; med 

en Præstedatter (Hvalsøe), hvad der gjorde, at han fik sin 

Gaard indrettet mere smagfuldt, og sine blaa Klæder finere 

og mere ziirlig end alle de øvrige Bønder — skjøndt Snittet 

er, som Bønderne bruge det — saa at han ogsaa i det Ydre 

forraader en høiere Gang. Fra sin Ungdom, jeg troer 18 

Aar, har han været opvakt og er bleven det ved Forsam

linger. Indtil da havde han levet strengt lige fra Barn

dommen, efter Loven, stræbt af al Magt at holde Budene, 

og var derved, da han saae, det var umuligt, altid bedrøvet 

i Hjertet, hvorvel han ved sin Munterhed og gode Lune var 

alle Menneskers Yndling. Da han var 20 Aar, blev han [en] 

af de troende Fyenboer. „Øvrigheden“ , sagde han, „kalder *)

*) Dette er Ord af Bugge (refererede af E. Eielsen).
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os altid Kjerteminde-Secten; men jeg har bestandig sagt, at 

skal vi kaldes en Sect, da maa det være de Nazareners Sect, 

thi endnu har aldrig enten den verdslige eller den geistlige 

Øvrighed kunnet paapege et eneste Punkt, hvori vi vare for- 

skjellige fra de christne Fædre; kun dette var vor Lyst at 

føre Troen med os ind i Livet, og at den skulde ledsage os 

fra Morgen til Aften. Vi stod op, mens det øvrige Huns sov, 

og da vi sang og bad og prækede om hvad der bevægede 

Hjertet, bad de os holde Mund, da vi forstyrrede dem, og de 

bleve meget vrede, fordi vi fornøjede os ved Livet“. [Han 

blev] udnævnt til deres Talsmand og reiste derfor til Kjøben- 

havn, hvor han foredrog Sagen for Prinds Christian *), der 

bevirkede, at de Troende fra den Tid have haft Fred, idet 

det befaledes, at den Præst, som angav Forsamlingerne, maatte 

finde sig i, at hans egne Embedsforhold bleve strengt under

søgte; og da det kun er uchristelige og skjødesløse Præster, 

som har villet hæmme Forsamlinger ved Stevnemaal, Mulcter 

og Arrest, har disse fra den Tid af holdt sig ganske rolige. 

— Ottescn præker næsten hver Søndag. Om Formiddagen 

gaaer han selv i Kirken, men om Eftermiddagen holder han 

Forsamling, sjælden i sit eget Huus, da han er buden ud, 

nu til Denne, nu til Hiin, hvor saa hans Tilhørere samles. 
Jeg spurgte, hvormed han vilde godtgjøre sin Ret til at 

præke. Han svarede, hans Samvittighed vidnede ved den 

Fred og Glæde, han følte, at det var Ret, hvad han gjorde, 

og da hans Jevnchristne nu bestandig ønskede at høre ham, 

og han paa disses Forbedring havde en god Indflydelse, vidste 

han ikke, hvorfor han skulde høre op. Luther forlanger af 

dem, som paa deres egen Haand, uden Kirkens Ordination, 

ville præke, at de ved Tegn skulle stadfæste deres Kald. 

Alle Præsterne i hele Egnen maatte erkjende, at Bonde

prædikanterne forholdt sig til troende Præster som Hyrde-

0 I Randen tilføjes: Pastor Hvalsøe [i Allerup] havde alt iforveicn, 
da Prindsen spiste hos Biilow paa Sanderumgaard, oplyst Prindsen 
om, at deres Tro var den gamle Christendom.
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hunden til Hyrden (men var Præsten vantro, gik Hyrdehunden 

i Hyrdens Sted); thi, sagde O., det er dog os, som egentlig 

vækker Folket; først naar de Troende ere bievne vakte ved 

os, som gaae stadig omkring, komme de i Kirken og i For

bindelse med Præsten; fremdeles, at de ordinerede Præster 

vel have Kaldelse fra Kirken, o: de gaae ben til en Bisp, 

naar de have faaet Embedet, og blive af barn indviede; men 

mange blandt Præsterne have ingen indre Lyst til at præke 

eller sørge for Sjelene — de modtage det udvortes Kald 

uden at have ctøt indre — de kan altsaa ikke fortryde paa? 

at den, som med Glæde bærer Omsorg for Sjæle — lad ham 

være den ringeste Bonde — bar større Tillid blandt sine Na

boer. Det er, sagde han, som med Lægerne; Kongen an

sætter ogsaa Distriktschirurger omkring I Landet, men ved 

Siden af dem nedsætte sig andre Læger paa deres egen Haand. 

Naar nu de sidste blive meest brugte, fordi de ere dueligere, 

blive de kongelige Læger vrede; men det var dog Uret, at 

en Syg skulde bruge den daarlige Læge, blot fordi han var 

ansat af Kongen. Saaledes ogsaa angaaende Sjelene. Hvor

for maa Bønderne ikke holde sig til den Sjelesørger, som 

bedst helbreder? — Ottesen er saare oplyst i Biblen og i 

Danmarks Historie og Poesien, og lever i bedste Forstaaelse 

med sin Sognepræst, Hahn, skjøndt denne slet ikke ynder 

Forsamlinger, da han paastaaer, at formeget Sukker kvalmer, 

og at den, som for Alvor vil eftertænke og for Livet optage, 

hvad han har hørt i Kirken, neppe behøver mere den Dag. 

Imidlertid har Hahn ikke kunnet overbevise Ottesen; men i 

Hyllested er ingen Forsamlinger.

H a h n  er den af mine Bekjendte, som har vundet meest 

ved Ordinationen. Han er bleven et heelt nyt Menneske, og 

han taler saare godt og kjækt, behandler Sproget med Dri

stighed og Elegants, og studerer med stor Lyst den danske 

Poesie og Historie. Han var den gladeste af alle Præsterne, 
fuld af Haab. Han driver af al Magt paa Historien, ligesom 

han stadig i sine Catechisationer gjør Hentydninger til Dan
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mark: „Sodoma var som en Herrens Have — Danmark lige- 

saa“ . Holger Danske læste han atter og atter, og havde sat 

Musik til flere af Sangene. Hahn er formuende, men bruger 

sine Penge som en anden sin Forstand, saa at han ofte ikke 

har en eneste Skilling.
Da jeg kun havde talt saa lidt med Grevinde H o l 

s t e i n ,  reiste jeg tilbage til Holsteinborg efter at have mod

taget et meget venligt Svar paa min Forespørgsel. Det or 

den Familie, som i denne Egn længst har tjent Herren; alle 

Præsterne her ere yngre, og Skolelærerne. Den afdøde Greve 

har baaret Omsorg for Ansættelse af christelige Præster og 

christelige Skolelærere. Han har antaget sig endog de i 

andre Egne fordærvede Børn (Flakkebjerg, Fiurendahl), og 

endelig andre Landes Hedninger (Missionsvæsenet). Derfor 
efterlod han sig ogsaa et hæderligt Minde, og begrædes endnu 

af Enker og Faderløse. En ganske simpel Gravhøi, uden Ind

skrift, dækker denne redelige og kjærlige Mands Støv. Hverken 

i Livet eller i Døden elskede han Pragt. Grevinden er en 

from Sjæl, ydmyg imod Gud, mild og kjærlig imod Menne

skene , uden Persons-Anseelse; aabent og frimodigt lægger 

hun sin Tro for Dagen — Elling i Korsøer for Amtmandenl ). 
Hun var ogsaa kjæk. Det var ridderligt handlet, da hun 

hørte, at Elling skulde arresteres, at beholde ham paa Hol

steinborg: „ja, saa kan han blive her, til Byfogden sender 

Bud efter ham“. Og uforglemmelig er mig det ydmyge For
svar, hun førte for Elling, og den Vedholdenhed, hvormed hun 

talte hans Sag baade for Amtmanden og Prindsen. Den 

stakkels Amtmand, der han stod og knugede sin Sabel sam

men, og disse to fromme Damer2) bestormede ham ret af

D «Elling Ejeisen, en norsk Lægprædikant, blev arresteret paa 
selve Holsteinborg (hvor han paa Grevindens Opfordring holdt 
Forsamling) og kastet i Fængsel i Slagelse, hvor fra han først 
kom ud, da Kronprinsessen, den senere Dronning Caroline 
Amalie, lagde sin Indflydelse i Vægtskaalen til Fordel for ham* 
(Boisen, Præsten F. E. Boisens Levned, S. 105). 

a) Prinsesse Caroline Amalie og Grevinde Holstein.
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Hjertets Fylde. Hvad mon Christus vil sige til liam paa 

Dommens Dag; thi Elling var i Fængsel og fremmed; ikke 

Amtmanden , men Grevinde Holstein og Prinsesse Caroline 

Amalie kom til ham og tog ham til sig. — Frøken Scheel 

er — siger Folket her — det Bedste paa hele Grevskabet, 

hun er usigelig agtet og elsket. „Engle følge med Menne

sker“ , Pr. C. A .1), „og forskjønnor deres Ord og gjør deres 

Nærværelse fortryllende“. „Antichristens Eige er størst, naar 

Jesus kommer igjen, derfor kan der ikke her paa Jorden 

blive een Hjord og een Hyrde“. Præsternes2) Mening om 

Missionsvæsenet: først naar vi blive rigtig dygtige Christne 

her hjemme, kan vi have Grund til at gaa ud og fortælle 

Hedningene, at det er en Glæde at høre Christus til, og at 

det christne Samfund er godt. Men Paulus gik fra Ephesus, 

da endnu mange der vare Hedninger, og Ansgar fra Tydsk - 

land, da der ogsaa var mange Hedninger. Hvorimod Grev

inde H. og Frøken S. vil, at Pengene skal gjøres frugtbrin

gende, og sender derfor deres Bidrag til Barmen. Og Mis

sionærer kan dannes ligesaagodt som Præster. Det er dog 

muligt, at een eller anden af dem, der saaledes dannes, duer 

noget. Frøken S. læser og synger med Hans3) og den syge 

Inis, og er meget underdanig mod Grevinden; dog er denne 
meget kjærlig imod hende, og der er et christeligt Forhold 

imellem dem. Frøken Sch. gjør alt muligt for at begeistre 

mig for Missionsvæsenet — og isandhed, hvad vi læse i 

Apostlenes Gjerninger om Aandens Gaver [og] om Kjærlighed, 

gjentager sig; kun mangler jeg Sproggaven og Mirakelgaven.

Mi s s i o n s - Mø d e t  i G i ml i nge  d. 22. Juni. Et smukt 

Samliv mellem disse Præster. Clausen prækede over Salomos 

Bøn, de første Ord om Missions væsenet, og Jonas, den første

*) Det er formodentlig Frøken Scheels Ytringer om Prinsessen, 
der refereres, ligesom en Del af det følgende er Frøkenens Ar
gumenter for Missionsvirksomheden. 

a) Vistnok særlig de opvakte Præster i Holsteinborgegnen.
3) Maaske Grevindens Kudsk (s. ndf. S. 112). *
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Missionær. Hahn oplæste Missionsberetningen fra Vestindien, 

og F. Fenger fortalte ret opbyggeligt, at det var Selskabets 

Hensigt at skaffe Grønland en Dannelses-Anstalt for indfødte 

Præster, ligesom Island, da de danske aldrig lærte Sproget 

og strax vilde tilbage; men, at Missions-Collegiet var derimod 

(fordi Sagen kom fra Holsteinborg-Kanten), samt at Pengene 

ventede paa den Missionær, som de baabede, Gud vilde sende. 

Derfor bed, at Gud vil udsende Arbeidcre! De havde flere 

Gange forsøgt at danne En, men det var mislykket; nu vilde 

de vente, til der kom En af sig selv.

Provst B e y e r  var 97 [Aar gammel], havde talt med 

4 Konger, 6 Bisper, og med min Oldefader.

Provst M o n r a d  og Kone vare meget venlige Folk. 

Børnene vare saa ordentlige. Faderen læste selv til Bords. 

Alt var der saa smukt ordnet. „De Bønder, som søge For

samling, læse mere i Andagts-Bøger end i Biblen“.

Tholuck: Vi staae mellem Verdensfolk enten med Elias’s 

Følelse „at ville gaae bort fra dem“, eller med den Følelse, 

som Jacob og Johannes havde, der de bad: „lad Ild falde ned 

og fortære Samaritanerne“; eller som Pharisæerne: „Gud skee 

Lov, jeg er dog bedre end Hine“.

D. 25de Juni. Præsteconvent hos Holml). 1. Sjunge.t

en Psalme. 2. Samtale om Menighedens Tilstand. 3. Præ
ken til næste Søndag gjennemgaaet. 4. Samtale om Mis

sionen. 5. Psalme.

Onsdag d. 28de. Fest for Fiurendahl Børn i Anledning 

af Prindsessens Fødselsdag, med Ringstikken, Kaprenden og 

andre frie Kunster. — Elling [har] den indre Overbevisning, 

[at Herrens Ord til Peder gjælder ham]: „naar Du er bleven 

omvendt, da styrk dine Brødre“. Han har Gave til at tale 

i al Stilhed til Folket om Gud og Jesus, men trænger sig 

ikke ind til at bestyre Sakramenterne; er saa langt fra at *)

*) Det syd vests jællandske Præstekonvent begyndte sin Virksomhed 
netop i -Aaret 1837.
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oprøre Menigheden imod Præsten, at han selv af al Magt op

muntrer til Kirkegang, hvor der er troende Præster; [han 

mener,] at de Fleste, som ere opvakte, vare bievne det ved 

Samtale (udenfor Kirken), og at Kirken især opbyggede dem, 

som alt elskede Gud og troede hans Ord. Det Sidste viste 

især, at Folk behøvede En, som kunde tale til dem ganske 

smaat om Gud, hvem de kundo spørge og fortælle Alt, hvad 

der laae [dem] paa Hjertet. — Var det ikke godt at sende 

Elling til Boeslunde, hvor Pastor Quistgaard er sovet 

ganske ind?

Stephansen: „de moralsk fordærvede Børn nyde mere 

Omsorg end de, som endnu ikke ere faldne; og dog, heller 

anvende sin Kraft paa en Johannes end [paa] en Judas, 

[hellere] paa den grønne Qvist end [paa] den tørre Pind. 

Hvilke Borgere i Landet, om den samme Omhu viisdes de 

ufordærvede Børn!

Bisp — vi har ingen1). Ordinationen gik til Grundo 

med Hans Tausen. Bugenhagen, som kun var Præst, ind

viede Bisper, altsaa gik Haandspaalæggelsen, som var gaaet 

i Arv fra de ældste Tider, og med den Velsignelsen ud af 

Livet. Rettest at hente en Bisp fra England, eller sende 

Præster dido ver. Og efter 1 Tim. 3 skulde jo kun den være 

Bisp, som af de Troende havde et godt Vidnesbyrd; vi skulde 

have Bisper, hvis huuslige Liv kunde være til Exempel, hvor 

man kunde gaae hen og glæde sig ved en ret christelig Om

gang — nu lader man sig melde hos en Bisp som hos en 

Minister. ,

Ellings Dom over mig: Du er ellers et godt Menneske; 

men nu har Du faaet Skrupler af de Andre.

Afskeden fra Holsteinborg. Spadseretour med "Frøken 

Scheel. „Dverge og Dødfødte i Guds Rige“. For at komme 

til at staae med det rette Sind imod ugudelige Mennesker,

l) Dette og det følgende er vel Stephansens Ytringer (eller mulig 
P. Rørdams egne Tanker). .
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som man endnu ikke selv har forsøgt at omvende, er det 

nyttigt at sige sig selv: Jeg selv med alle mine Skavanker 

maa være Gud langt ubehageligere, end det værste Menneske 

kan være mig.
Grevinde H. glædede sig til, at ogsaa vi to nu skulde 

i Fremtiden leve sammen i Herren og bede for hverandre. 

Dertil hjælpe mig Gud!

Underligt at see Carl N .*) paa Holsteinborg, Verden 

midt i Guds Rige! og dog er han maaskee Gud ligesaa kjær 

som nogen af os andre.

Den 29de kjørte jeg langs Beltet gjennem Karrebek til 

Nestved. Hans2) fortalte, at Fyenboerne vare langt ordent

ligere, flittigere og reenligere end Sjællænderne, som sees af 

deres Gaarde, Haver og Huusfiiden, der i Fyen er langt 

større.
I Ne s t v e d  var jeg ganske fremmed. — — Men Gud 

har ogsaa her aabnet mig Hjerter. Jeg er i den By, min 

Bedstemoder3) er født i. Nu er hele det Old, med hvad den 

Gang glædede og bedrøvede, aldeles forsvunden. Er det, som 

nu lever, gaaet frem til det Bedre, ere vi stærkere i Aanden? 

eller, hvad ogsaa skal vides, er jeg idag dygtigere end igaar?

— Pastor P e t e r s e n 4), en smuk og behagelig Mand, hvis 

Gaard, Have og Meublement forraadte Smag, Sands for Kunst 

og Naturen. Han var Enkemand, mistede paa fjorten Dage 

sin eneste Datter og Kone, som han havde elsket saare højt

— det gjør ogsaa godt at see, at de Afdøde have været 

elskede. Sin Opmuntring havde han fundet i Arbeide. Han 

er en meget flittig Mand og har store Fortjenester af Nestved

*) Vistnok Godsejer Carl Neergaard fra Gunderslevholin. Han var 
1819 bleven Student fra Roskilde Skole, og P. Rørdam har alt- 
saa maaske kjendt ham fra Skolen.

2) S. ovf. S. 109. P. Rørdam plejede sædvanlig at underholde sig 
med sin Kjøresvend.

3) Den ovf. S. 4 omtalte Cathrine Margrethe f. Samsøe.
4) Morten Henrik Petersen, Præst i Lille Næstved (Herlufsholm) 

og til S. Peders Kirke i Næstved.
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Fattigvæsen. Et Arbeidshuus med en Klædefabrik li ar han 

faaet oprettet, og Resultatet deraf er følgende: i Aaret 1827 

var Fattigvæsenet i en Gjeld af 2500 rbd ., nu er Gjelden 
betalt, og 700 r. er i Behold, og Fattigskatten nedsat 25 p. c. 

Klædet, som der forarbeides, er meget ordentligt. — Skole

væsenet er ikke godt ordnet; der er ingen ret Liv, da der 

mangler en Catechet. — Pastor T h o m s e n 1) er nidkjær for 

Asylerne. Kirkerne, St. Peders, rigt doteret af Borgerne, og 

St. Mortens, en mærkelig Altertavle af Eeg. Asylet i god 

Gang, 57 Børn, en vakker Forstanderinde, [de] kunde godt 

Bibelhistorie.
Oberst G u l d b e r g  er ærlig og kjærlig, saa og hele 

Familien. Uhyre Forskjel paa Fyenboere og Sjællændere i 

Henseende til Orden — Je g  er en stakkels Lollik2)“ — og 

skal en [Sjællænder] være Underofficeer, maa han lære at 
skrive heelt forfra. Guldberg erkj ender, at i Nest ved er megen 

Død, men haabede Glæde af Asylet („Træet skyder sine 

største Skud i de første Aar, jeg tror, at Skuddene blive med 
hvert Aar mindre“) og af en Tegneskole, som var bleven op

rettet for Haandværkere; flere Underofficerer leverede gode 

Arbeider, en endog udmærkede. Et Bibliothek var ogsaa op

rettet for Borgere og Militaire; men, see hvor sørgeligt, Saxo 

Gr. [og] Snorre vare ikke rørte. De sagde, det var Løgn; 

derimod slugte de med Begjærlighed, hvad der var om Na

poleon og hele Nutiden. (Heller ikke Boyes Psalraer, som 

vare bievne kjøbte der til, læstes.) Maaske de skulde levende- 

gjøres ved den nærmeste Tids Historie. Alle Folk [bør] øves 

i at bruge Vaaben. Bevidstheden giver Mod og Modet Lykke; 

og den, som godtgjorde at kunne gjøre sine 3 sikkre Skud, 

være fri for videre Øvelse. Ere Borgerne udygtige til at 

skyde og træffe, er hele Corpset til Latter. Men træffer de

1) Præst ved S. Mortons Kirke i Næstved. 
a) Det er, som man let ser, Guldbergs Ord.

8
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Centrum, ere de farlige1). Ogsaa Lege og landlige Fester 

[bør fremmes]; nu er der fast In tet, de tage med sig fra 

Barndommen. Det gjælder at faae Legene og Sangene og 

Festerne til at udvikle sig indenfra, thi „klinet paa, det regner 

af“. Børn [bør levendegjøres] ved Sagn og Mythologie, fordi 

Børn har Phantasie; men Ældre ved den nærværende Historie, 

thi de har Forstand. Ældre læser ikke Poesie, ifald de ei 

har faaet Lyst dertil fra Barndommen. Bønder sætte ofte 

Vers i Classe med Løgn — Digter og Løgner. Og kan man 

ikke faae Folk vakt paa den ene Maade, maa man [forsøge] 

paa den anden. Livet er rigt; men til Livs maa man Men

neskene.

Paa Reiser møder man ofte 2 Slags Folk, dem, som 

dieblikkelig glæde sig ved et fremmed Menneske, blot fordi 

han er fremmed, og dem, som vil nøiere kjende den Frem

mede, før de indlade sig med ham; ofte er Begyndelsen med 

det sidste Slags ubehagelig, men Enden god; med det første 

Slags derimod er Begyndelsen ofte Henrykkelse, og Slutningen 

Kjedsomhed.

Paa H e r l u f s h o l m  befandt jeg mig ikke vel. Der var 

ingen hyggelig Tone ved Bordet. De fleste læste, nogle 

Aviser, andre Romaner. Bygningen, den gamle, er skjøn, den 

nye pragtfuld, gode Samlinger, physiske, som [og] af Bøger; 

men Menneskene, dem jeg traf paa, gjorde intet behageligt 

Indtryk paa mig. Jeg sporede ikke, at de havde egentlig 

Begeistring for deres Stilling, og naar en Mand ikke har det, 

gjør han et bedrøveligt Indtryk, han udfylder slet ikke sin 

Stilling.

Inde i Kirken sees Herluf Trolle og Birgitte Gøe knæ

lende hver paa sin Side af Alteret; .selv hvile de bag Alteret. 

Deres Lyst var at gavne, og B. Gøe opofrede Alt for at fremme 

sin Mands Plan. (Bønnen, hun med egen Haand havde skrevet

J) Som man ser, har Skyttesagen allerede 1837 været i Guldborgs 
Tanker.
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for H. T .: „til hvem Du har knyttet mit Hjerte, og hvem jeg 

elsker over Alt næst Dig“). — Arild Hvitfeld er optaget og 

lagt i en moderne Kiste, hvad der slet ikke passer sig; den 

Mand, hvis Fortjenester vi skylde Danmarks Historie, havde 

jeg troet, var behandlet med større Ærbødighed. — Kirke

gaarden smuk. [Her hviler] Melchior, „Barndommens kjær

lige Yen og vise Leder“. Men til en Kirkegaard hører Kirke, 

og, hvor Liget nedlægges, ønsker jeg en Grav, intet Blomsterbed.

Samlivet med Pastor Petersen: Glæden er lig en flygtig 

Ven, som paa en Reise man finder o. s. v. — „De norske 

Bønder have 3 Themata: deres Præst, deres Koner og deres 

Heste1)“.

Gaunøe.  Malerier af Adelige; de have efterladt sig et 

Navn og eiet Land, været store paa Jorden. — [Navnene* 

paa et Par samtidige store Jordegodsejere anføres med det 

Tillæg: ere simple Personligheder.]

Hauch* i 2): den Ild og Kraft, der af og til glimter op hos 

Oldingen, lærer os, at Oldingen har lukket sin Dør i for 

denne Verden, men har dog Fylde i sig for en bedre. Da 

see vi og, at enten Furier eller Engle gribe Mennesket. Ol

dingen gaaer altid i de Kræfters Ledebaand, han var styret 

af i tidligere Dag.
Hos G(uldberg) fandt jeg ærlig Omgang og yndig Musik, 

den catholske Kirkemusik udført fiirstemmig af Damer; under

ligt, at vi ikke forlængst har optaget den catholske Kirke

musik, og endnu forkeertere, at i vore Kirker Poesien saa- 

velsom Musiken staaer udenfor Livet. Jeg troer aldrig, jeg 

har seet nogen læse i Psalmebogen3 4) , eller hørt en Choral 

synge *).

*) Pastor Petersen havde tilbragt sin Barndom og første Ungdom
i Norge, derfra disse Minder.

2) P. Rørdam har formodentlig atter truffet Hauch i Næstved hos 
Oberst Guldberg, med hvem Hauchs Hustru var beslægtet.

3) Man erindre, at det var «den evangelisk-christelige Psalmebog-, 
som da brugtes.

4) Nemlig i Hjemmet.

8:
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Den 2den Juli forlod jeg Nestved. [Derefter gik Rejsen 

nord paa til Herlufmagle, hvor den som Stiftsprovst i Kjø- 

benhavn siden bekjendte Tryde da var Præst. Datering 

mangler i det følgende].

Tr yde ,  en Christen, tillige Philosoph, vakker Mand med 

megen Holdning og saare behagelig at omgaaes ved sin 

Friskhed og Sikkerhed. Skandinavisk Philosophie — Tænk

ning, [dog] Gemyttet og Troen ukrænket. Nordisk Specula- 

tion over Troen, at denne maa vorde klarere, og jeg maa 

være mig bevidst den Fylde, hvormed jeg er udrustet, idet 

jeg er bleven troende. Troen er Livet og det første, og hvor 

den ikke er, bliver Philosophien tør eller udtømmes, f. Ex. 

P. Møller. Men hvor Troen lever, vil Betragtning over den 

(o: at føre Troen fra Hjerte til Hoved) gjøre Nydelsen dobbelt, 

idet Sandhedsfølelsen tilfredsstilles derved, ligesom Kjærlig- 

hedsfølelsen. Men hvem der nyder baade af Kjærlighed og 

af Sandhed, har større Fylde i sig end den, som kun glæder 

sig ved Kjærlighed. [Samtalen førtes derpaa ind paa Aands

livets forskjellige Ytringer]1). Grunden til, at Menneskene 

ei tragte efter Guds Rige, er, at de ei kjende det. — Myn

sters Mening (Tanke) klar, men [hans] Personlighed dunkel. 

— Guds Personlighed bliver os bevidst ved Bønnen, da træder 

en Person frem og taler til en anden Person.

F e n s m a r k .  [Besøg hos Pastor G. E. Gøtzsche.] Ar- 

beiderne paa Holmgaard [Glasværk] ere norske, svenske og 

tyske; de arbeide fort Søgn og Søndag, 14 Timer i Rad 

med 1 Times Ophold. Den ordentligste og netteste Familie 

var dog en dansk (hvoraf der kun er 2). Tørvemosen og 

Teglovnen. Disse 3 Dele styres af Grevinde D(anneskiold), 

ligesom hendes Søster styrer et Brænderie, Schäferie og Land

gaarden. Skolegangen er dog god, og G(øtzsche) præker Tydsk 

for Tydskerne. De har deres eget Fattigvæsen, som aldrig 

bliver stort, da de Uduelige maa reise til det Land, de kom

J) Optegnelserne ere for aforistiske til at kunne gjengives.
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fra. De 3 store Høitider staaer Værket, og alle ere fri. — 

I Fensmark selv er kun 1 Gaard, de øvrige Boelssteder, og 

kun 4 fattige Familier, for hvem nu var opført en Bolig. — 

G(øtzsche) var meget fornøiet med sin Menighed (Fenger be

drøvet). Beskyldning imod det hellige Lands Præster, at de 

ved deres Passion for Christendom tvang Folk til religiøs 

Affectation (Hyklerie), og at de glemte, at Christendommen 

ogsaa er en Yæxt.

Samtalen med Jomfru Schou: „at Gud ei brød sig om, 

at den Enkelte gik til Grunde“ , og at hun havde bedt om 

det, hun ansaae for sin Lykke, men intet faaet; „at En 

maatte lære hende at bede“. — —

V e s t e r  E g e d e  [og G i s s e l f e l d t ] .  Orgeltonerne i 

den store Kirke er som Lærkens Slag. Borgen er en herlig 

Bygning fra 16. Aarhundrede, da man saae mere paa Kraft 

og Varighed, mindre paa Prydelse og Beqvemmelighed, mindst 

paa Glimmer. [Dette] forsvandt under Christian 4 med 

Riddertiden. — Belysningen — som en Egns Skjønhed beroer 

paa Lyset, hvori den sees, saaledes er Dommen over et Men

neske ofte afhængig af de Forhold, hvorunder vi see ham. — 

Sværmende Bier — af den spredte Mængde bliver en Een- 

hed, af den igjen sød Honning. Saaledes naar et Menneskes 

Tanker have haft Frihed til at bevæge sig, da først kan der 

opstaae Eenhed og Holdning, og derved igjen de honning

søde, belivende Ord. — Det Naive — paa en klippet Hække 

sees stundom en Green, som paa sin egen Haand er brudt 

ud og slynger sig efter sit eget Hoved uden Hensyn til 

Orden.

Beyer [Præst i V. og 0. Egede] mere tænksom, end jeg 

ventede; hans Kone er en Elskerinde af Saxo og gamle 

Viser. Venligt modtagetl). *)

*) A. Beyer var noget yngre end P. Rørdam. De kjendte sikkert 
hinanden fra Universitetet. For Resten siger P. R. om Præ
sterne i Egnen om Gisselfeldt, at de vare «ikke ivrige«.
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Gisselfeldt forholder sig til Bregentved1) som Marie 

E(ngelstoft) til Tora T(oft), hist Smag, her Bekostning.

Holsteinborg, Gisselfeldt og Bregentved har hver sit 

Physiognomie: H. et christeligt, G. et menneskeligt, B. tyder 

paa Rangvæsen.

D a l b y ,  Pastor L u p  l au :  „en Betingelse for Tolerance 

er at ansee sig selv for den største Synder“ (Paulus). „Gud 

trykker os i Støvet med den ene Haand, mens han med den 

anden hæver os over Stjernerne“ , [han] nedtrykker og op- 

høier. „Synds-Erkjendelse kommer, naar vi selv speile os i 

Guds Lov, og Guds Aand rører os“. Sartorius, Beiträge zur 

Vertheidigung der Rechtgläubigkeit der protestantischen Kirche.

— Luplau og Willemoes see ikke det Eorkeerte i, at Lægfolk 

prædike. Stefanus holdt en skjøn Tale uden at være Apostel. 

Lægfolk [kunne] forrette Daab, hvorfor da ikke Nadveren? 

Og saalænge Christus er Menighedens Herre, vil han nok 

styre, selv om han synes at give slap Tømme. — „Fra Adam 

er der Ingen, som har gjort een eneste god Gjerning, selv i 

det Bedste er der noget, hvorfor vi maa bede om Forladelse“.

— Angaaende Sabbathen er Methodisterne og Verdensbørnene 

Yder-Siderne. — Luplau har 10 Naboer, men kun een ret

troende; dog omgaaes han dem alle. — Christendommens 

Modstandere have aldrig følt den Salighed, det er at troe 

paa Christus; en Christens Aasyn burde altid smile af Glæde.

Altertavle og Messeklæder mangle i alle Grevskabet 

Bregentveds Kirker.

H e r f ø l g e ,  W i l l e m o e s ,  en vittig og underholdende 

Mand. Han havde 13 Børn, 7 Døttre og 6 Sønner. „Hvor

for hører Guds Rige smaa Børn til? fordi de ere tilbøielige 

til at tro og lade sig døbe (til at omvende sig). Et Barns 

Fortrydelse er dyb og inderlig; men saasnart det har faaet 

Forladelse, troer det ogsaa Forladelsen og er glad“.

*) Ogsaa her ses P. R. at have været. Om Gisselfeldt har han 
for øvrigt flere Bemærkninger, bl. a. om de «driftige og dygtige» 
Damer, hvis Spor kjendes i forskjellige Foranstaltninger der.
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Udsigten fra Herfølge-Møllebakke, Præsteskoven. [For

tælling om] Bonden, der tilbad Solen, og Troldmanden, der 

forlokkede uconfirmerede Børn til sig.

(Efter at have besøgt Yallø og andre Punkter i Stevns 

Herred, hvorom topografiske og historiske Notitser findes 

antegnede, kom P. Rørdam til L y d e r s 1 e v , hvor han var en 

kjærkommen Gjæst hos Provst W. F. E n g e l b r e t h  og til

bragte en Søndag.)

Engelbreths Tale: „heller Intet, og Himlen aaben, end Alt, 

og Himlen lukt“. Deilige Vers i hans Præken. — Just de 

Orthodoxe eller troende Christne ere de Undersaatter, som 

lyde Øvrigheden for Samvittighedens Skyld, og som fordre: 

frygt Gud, ær Kongen. Men disse er det, som Birch M for

følger. Hvorimod Rationalisterne, hvis Væsen det er at ville 

selv regjere, og som ingenlunde sige, at Øvrigheden er af 

Gud, men som stadig opponere mod Øvrigheden, de ere Birchs 

gode Venner.

Christus handler mod dem, som troe paa ham, som en 

trofast Ven: han laaner sine Venner hvad de trænge til. 

Vennerne have Synd, han Retfærdighed, saa tager han vor 

Synd og giver os sin Retfærdighed. — Den tydske Aand, 

baade den gamle og nye, er større og dygtigere end vor. 

Luther, Arent, Hengstenberg, Tholuck. Hvem har vi? af 

Ældre: Brochmann; og af nyere: Grundtvig og Mynster. — 

Den ene Gjerning er som den anden. Det kommer kun an 

paa Troskaben; en Grøftegraver, en Contormand, en Minister, 

en Præst, en Philolog, som grunder paa de gamle Grækeres 

Tøfler eller Ildsteder, kunne alle udvikles ved deres Gjerning, 

dersom de ere troe. — Naar den ene Halvkugles Mennesker 

sove, vaage de paa den anden. Gud er som en omhyggelig 

Moder, der skikker nogle Børn til Sengs, mens hun endnu 

beskjeftiger de andre, og saa, naar disse ere bievne trætte, 

lægger hun dem i Seng, mens hun vækker de sovende. Men

J) Provst D. S. Birch i Storeheddinge.
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selv vaager hun altid. Underligt maa det være at se en 

halv Verdens Mennesker sovende — ganske stille; men under

ligere at see dem arbeide, fulde af Ildbildning om deres Gjer- 

nings Vigtighed, som Børn (Frits og Edvard).
Engelbreth — saa vidt Øiet kan naae, opdager det ikke 

Stolthed hos denne Mand. Han er ikke bange for at give, 

og han giver yndigt (15 Species). En Gave bør man mod

tage, om man end ikke behøver den; man kan altid lade den 

gaae videre.

*  •  *
*

Endnu nogle Dage færdedes Peter Rørdam i det østlige 

Sjæland, besøgte Storeheddinge, Højrup, Stevns Klint og 
Gjorslev. Allevegne gjorde han sine Iagttagelser over Natur, 

Historie og Mennesker — ogsaa over sig selv. De sidste 

vare just ikke de behageligste. Da han saaledes i et stort 

Selskab, livlig og opvakt, som han var, færdes ved Klinten, 

finder han bag efter Anledning til at nedskrive: „Jeg bliver 

ofte saa hovmodig, naar jeg kommer blandt mange Fremmede. 

Gud fri mig fra denne Djævel“.

I Storeheddinge havde han bl. a. truffet to Venner, F. L. 

T. Gotlieb, en Skolekammerat fra Roskilde, der havde taget 

theologisk Attestats samtidig med ham og hidtil havde været 

personel Kapellan hos Provst Birch i Storeheddinge, men nys 

var kaldet til Sognepræst i Sønder Omme i Ribe Stift, samt 

Frits Boisen, der da endnu var Kateket i Storeheddinge. I 

Forening med disse to unge Mænd besluttede han at gjøre 

en Tur til Sydsjæland. Over Vemmetofte gik de til Faxe, 

hvorfra de sejlede over til Præstø.

I Faxe havde han beundret „den yndige Udsigt“, havde 

besøgt Kalkbruddene, om hvis Forskjel fra dem i Daugbjerg 

han gjør Bemærkninger1). Kalkstenen i Faxe mener han at

J) I Daugbjerg Kalkgruber havde P. R. været et Aar eller to for
inden paa en Sommerrejse, paa hvilken han besøgte sine Brødre 
og andre Venner i Jylland.
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være „forstenet Søgræs“. Han traf en gammel Kone, der 

sang for ham: „Der stander et Slot i Østerrig“ , og da han 

havde vundet hendes Tillid, fortalte hun ham sine Sorger og 

„græd over sin Søn, der var bleven gal af Kjærlighed, som 

hun kaldte Narrestreger“. Smaa komiske Træk tager han 

med: da saaledes den samme gamle Kone saa en Kurv med 

Rejer (der den Gang ikke synes at være saa almindelig kjendte 

eller benyttede som nu), udbrød hun: „Skulde det være Skar- 

lotter“. Sligt morede ham; men navnlig gik han paa Spor 

efter gamle Sagn. Kvinderne og Børnene, som paa Stranden 

under Stevns Klint havde været sysselsatte med at „digte“ 

Garn, havde han saaledes udspurgt, men var kommen til det 

Resultat: „Sagn var der ingen af uden om den hedenske 

Ridder“. Andensteds fik han rigere Udbytte. Han optegnede 

i Reglen ikke, hvad han saaledes hørte; men bevarede det i 

Hukommelsen og forstod at gjengive sine Oplevelser, eller 

hvad han havde hørt, med saa meget Lune, at han derved i 

høj Grad bidrog til Oplivelse af sine Omgivelser, noget der i 

ikke ringe Grad forklarer den forunderlige Tiltrækning, som 

hans Selskab øvede paa de mest forskjellige Mennesker.

Da R. kom til Præstø forefandt han „Brev fra Sch(aarup), 

der meldte, at Pr(indsessen) havde, med stor Deeltagelse hørt 

om hans Sygdom og tilstaaet ham Reise-Penge“. Den 19de 

Juli kom han derfor tilbage til Kjøbenhavn.

Saa indholdsrig og oplivende Rejsen i Sjæland havde 

været for R ., saa havde den dog altsaa ikke bragt nogen 

Forandring i hans Sundhedstilstand, skjønt Dagbogen jo ellers 

ikke tyder paa nogen Svaghed eller indeholder Beklagelser.

Opholdet i Kjøbenhavn var ikke langt, thi allerede i de 

sidste Dage af Juli 1837 begav han sig paa Rejsen til Ud

landet, foreløbig for at søge Helbredelse ved Kursteder i 

Tydskland. Et Møde med Prinsesse Caroline Amalie inden 

Afrejsen har givet ham Anledning til følgende Udtalelse i 

Dagbogen: „Prindsessen har været yndig, maatte jeg kun 

være taknemmelig imod hende; men ach! det gaaer saa ofte
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saa, at vi i liver ny Velgjerning, istedetfor at voxe i Yd

myghed, seer Anledning til en ny Fordring. Saaledes gaaer 

det mig i mine onde Øieblikke. Vi troe, vi ere saa ud

mærkede, at det vilde være en stor Ondskab ikke at hjælpe 

os, ja at læse i vore Hjerter, hvad vi kunde ønske — haarde 

Halse og uomskaarne Hjerter — og naar jeg seer herpaa, 

bliver jeg bange14.

Slige Bekjendelser, hvori P. R. gaar i Rette med selv, 

findes jevnlig i de Optegnelser, han har efterladt fra sin 

Rejse i Udlandet. Et Uddrag vil antagelig ikke savne Inter

esse, naar man kan forsone sig med den noget aforistiske 

Form. Man ser bl. a. deraf, at han har søgt at skaffe sig 

et nærmere Fjendskab til de forskjellige Bestræbelser i kri

stelig og filanthropisk Retning, der i Udlandet den Gang vare 

videre fremme end her til Lands. Derved kom han i For

bindelse med ikke faa aandelig udviklede, kristelige Person

ligheder. For øvrigt have hans Optegnelser noget mindet os 

om Lavaters Rejseaforismer fra Slutningen af det 18de Aar- 

hundrede1), noget, der vistnok mere hidrører fra en Lighed 

i aandelig Stemning mellem disse to ejendommelige Person

ligheder, end deri, at Peter Rørdam skulde have taget La- 

vater til Forbillede. Yi vide ikke engang, om han har kjendt 
hans Skrifter.

Rejse til Ems 1837.

Søen er mit Element. Havet er levende til Bunden; 

saaledes skulde ogsaa Menneskene være. — Den Dame, som 

talte saa smukt Dansk. Jeg gjorde hende en Present af det 

Stykke af Luthers Bord, jeg havde faaet af Baronesse P(ech- 

lin), og da jeg siden fik at vide, det var en Kammerpige,

J) F. Ex. Reise nach Kopenhagen im Sommer 1793. Auszug aus 
dem Tagebuch. Durchaus blosz für Freunde von Johan Caspar 

Lavater.
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blev jeg vred. Hvorfor? Dum Forfængelighed! Maaskee 

kommer Kammerpigen i Himlen, mens Fruen staaer udenfor.

L y b e k ,  en gammel, gothisk By, fortrolig, venlige Folk, 

fromme Inskriptioner: „frels vore Skibe fra Sørøverne“. Der 

har hver Præst kun et Tusind Sjele. — Min første ordent

lige tydske Samtale var et Skjænderi med en Postmester.

H a m b u r g .  Af Keiser lærer man først Ydmyghed; 

man behandles som et oekonomisk Object; saa frigjøres man 

fra en spidsborgerlig Tankegang; thi det Frygtelige seer man 

nu i værre Former, det Gode i bedre; endelig Holdning, thi 

man bliver sig bevidst som virkende blandt de øvrige. — 

Her lever ingen Genier, Digtere eller Componister, jeg veed 

heller ingen Malere.

Forholdet mellem Mystikerne og Rationalisterne er langt 

skarpere her end i Kjøbenhavn. (R. fortæller om de kirke

lige Forhold i Hamborg, om Besøg hos Wiehern i „das rauhe 

Haus“, hvor han fandt „Orden og Glæde“ — Træk af Virk

somheden her meddeles — i Cand. Flottbecks Søndagsskoler 

og i Asylerne, om hvilke sidste bemærkes, at de „her kun 

gaae ud paa at hindre det Onde, derfor er Undervisningen 

saa godt som ingen“.)
A m s t e r d a m .  Der regner det næsten hele Dagen 

smaat; det ene Øieblik skinner Solen, det andet er man 

ganske vaad. Uhyre stor Orden, Reenlighed og Stilhed. Der 

er ikke den Støi som i andre store Stæder, og alle Folk ere 

simplere end i Hamburg. Mange kjøre i Slæder med een 

Hest. Forresten er Folk smukke, især brune Øine, og langt

fra saa phlegmatiske, som jeg havde troet.
Blinde - Institutet. Børnene der lære endeel Haand-

værker; de flette Kurve, Stolesæder af Siv, Rør og Spansk

rør, Jagttasker, Punge baade af Silke og Traad, Pibe-Hytter 

af Messing-Traad. Pigerne vævede, spandt, syede o. s. v., og 

Alt gik som i rauhe Haus skifteviis, saa det Hele gik ud 

paa at lære Børnene at arbeide, ikke at være Haandværks- 

folk. Det mærkeligste er iøvrigt, at Børnene baade læse
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og læse færdigt, NB. alene i Lucas Evangelium, hvoraf flere 

Exemplarer var trykt med egne Bogstaver. Det var en For- 

nøielse at see disse Børn, uagtet deres Blindhed vare de 

glade, og af den Art Glæde, som er ovor Mennesket, naar 

han arbeider og gjør Gavn.

Her er megen religiøs Bevægelse. En Menighed, der 

kalder sig den hergestelte lutherische Gemeende, har separeret 

sig fra den anden. En Mand, jeg spurgte om Aarsagen og 

.Eorskjellen, svarede: Vi vil forsage Diævelen, de andre ikke; 

vi vil komme til Himlen, som Gud forlanger det, de andre i 

Tøfler og Slaabrok. Samme Mand raadede mig at høre en 

Præst Meyer, og det var en god Tale, [jeg hørte,] over de 

Ord: lever jeg, saa lever jeg Herren, døer jeg, saa døer jeg 

Herren; derfor, enten vi leve eller døe, saa høre vi Herren 

til. Daaben skede som hos os, akkurat (den samme Tro), og 

hele Gudstjenesten sluttede med Velsignelsen. Det var smukt. 

Jeg kunde godt forstaae Præsten og Psalmerne med, men 

Melodien var mig ikke bekjendt; og i deres Psalmebog, som 

er af hollandske Digtere (dog ogsaa Oversættelser) — samlet 

for en 70 Aar siden — er tillige hele det N. Test. og Lu

thers lille Catechismus og den augsburgske Confession. Bogen 

er paa deiligt Papir og nydeligt udstyret.

Skolerne fik jeg ei at see. Slottet, førRaadhus, foræret 

den nuværende Konge. I en Sal var et Malerie i fuld Le

gemsstørrelse, som forestillede den unge 29aarige von Speig, 

som satte Ild i Krudtkamret og sprang i Luften for ei at 

falde i Hænderne paa Belgierne.

Overalt paa Contorer var Fruentimmer, paa Politikamret 

og Postcontoret. Det giver det Hele et huusligt og reenligt 

Udseende. Og Familielivet skal i Amsterdam være saare 

hæderligt. (Intet offentligt Pavillon-Liv som i Hamborg.)

Den 3. August. Reise til Nimvegen med Pastor Valen

tiner. [Hos] de Orthodoxe „Varme og Lys“, [hos] Rationali

sterne „Lys uden Varme“. — —

Fattigvæsenet. Do Fattige sendes til Overyssel. Der
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er anlagt 2 F attig -Colonier. Ingen Fattige paa Gaderne. 

Her er indenlandske Missionairer, som ogsaa udbrede Biblen

i Belgien.------- [Besøg hos] Köppels i Nimvegen. Fru Kikke

og hendes Datter. Bøn, Sorg for Sjelen, om vi ogsaa høre 

til Naadens Rige x).

Den 4. Aug. Fra Nimvegen til Cöln. Det var første 

Gang2), jeg gik paa 2den Plads og kom derved til at spise 

med en TJnderofficeer og en Tjener. Hvad er det? paa Kirke

gaarden kommer jeg mulig til at hvile mellem 2 Skarnagere, 

og i Dommen gaaer mulig Tjeneren og Underofficeren foran 

mig. I Dag saae jeg, at Penge og Ære havde alt fra min 

tidlige Barndom været min Fristelse. Derfor havde jeg aldrig 

kunnet beslutte mig til at frie til Petrea3) fordi hun var 

fattig og havde de mange Søstre. Men fra min Barndom har jeg 

hørt, hvor mange Sorger Fattigdom gav Anledning til. Der

for, Herre Gud! frels min Sjel fra Begjærlighed efter Penge 

og Æ re, og fyld mig med den evige Kigdom og med Ære 

for Dit Aasyn!

Den 5. August. I Cölns Domkirke seer man ret den 

høie, rene Aand, som kan hvile over en Bygmester. Gud 

giver ogsaa her sin Gave til hvem han vil. Underligt, at 

denne Gave ikke staaer nævnet 1 Cor. 12. — —

Yndig Tour til Bonn; her seer man først Bjergene. 

Naturen er frodig, deilige Accasie-Træer og Vinhaver. — — 

Tyskerne er et syngende Folk og de synge smukt. Hvorfor 

maae vi ikke synge paa Gaden hos os? Sang fornøier og 

udvikler Sjelen. — —

Fra Bonn til Coblents slynger Rhinen sig mellem deilige

J) Formodentlig Samtalens Gjenstand.
3) Uden Tvivl ogsaa sidste Gang.
3) Datter af den tidligere omtalte Ejer af Kongsdal, Jacob Benzon 

Resch. I P. Rørdams Stambog findes et med Vandfarver malet, 
smukt Billede af en med Grave omgiven Borg, hvorunder staar: 
„Kongsdahl d. 30. Sept. 1827. Petrea Resch“. — Hun ægtede 
1840 den gamle Major og Gymnastikinspektør Nachtegall.
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Bjerge, Siebengebirge, og paa Toppen af Bjergene ligge 

Ruiner af de gamle Borge, ofte Røvertaarne; Drakkenfels er 

især skjønt, ogsaa Rolands-Eck; nedenfor Nonnenwerth, livor 

Ridder R.’s Brud boede, som gik i Kloster, da hun ei fik 

det lovede Tegn; Roland var blandt Korsfarerne og kunde 

intet Bud faae til sin Brud. — — Paa Dampskibet traf jeg 

en Russer, som talte Tydsk og var Protestant. Han klagede 

meget over den haarde Lov, at naar en Bekjender af en 

anden Religion gifter En af den græske Tro, da skal alle 

Børnene være græske. En Finner, som reiste hjem og lod 

sine Børn døbe i Finland, blev nødt til at separere sig fra 

Konen. Præsterne i de østersøiske Provindser ere Tydskere, 

som komme derind som Hovmestere hos de Adelige og blive 

saa endelig ansatte. Denne Russer yttrede, at Danmark nok 

var et meget lykkeligt Land, og jeg svarede: det lykkeligste 

under Solen, for alle de Smaa-Uenigheder, der kan opstaae, 

de jevnes dog let, naar man blot taler ligeud med hver
andre.

Ehrenbreitstein er næsten skjult i Jorden. Jeg kan 

ellers ikke sige, at de preussiske Provindser ere behagelige 

at bereise, for overalt vrimler her af Soldater; smukke er de 

rigtignok, og en herlig Holdning har de; men jeg synes dog 

ikke om altid at see Krigsfolk. Med de Militaire følger der 

saadan Støi, uden at man mærker Bedrift. Ogsaa bliver 

man hvert Øieblik overløbet af Toldere, som vil eftersee en

hver Ting; og Passene skal stadig paategnes. — —

Coblents er en smuk By. Her kommer Mosel til, men 

dens Vand er endnu styggere end Rhinens. Allevegne savner 

jeg det blaa Hav. Saaledes som Havet er en Sommeraften 

langs Strandveien, har jeg ingensteds seet det. I Nordsøen 

er det ogsaa hvidagtigt.

Den 7. August, en Mandag, kom jeg til Ems. Paa Post

huset modtog jeg et yndigt Brev fra Gr(evinde) H(olstein), 

fuldt af Trøst og Opmuntring. Gud velsigne den Sjel for 

den Glæde, hun skjænker mig! Dr. F. [Badelægen] var en
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behagelig Mand; min Vertinde er en gammel skikkelig Kone, 
og nu er jeg som hjemme. — —

*
*

*

Sit Liv i Ems har P. R. skildret i følgende Brev til sin 

ældste Søster:
[Ems] d. 12te Aug. 87.

Kjæreste Gine!

Saa kom jeg da ikke til Dig i denne Sommer; det havde 

været min Plan med Schaarup at tage til Eder fra Æ rø*), 

og saa vilde jeg ret have fornøiet mig ved at see alle Dine 

søde Børn. — — — Du tænker vist meget over Børne

opdragelse — vist er det, at en omhyggelig Opdragelse frier 

fra meget Ondt, derfor tænk kun! Men een Feil har jeg 

bemærket hos os alle, ligefra Bedstemoder af, og det er, at 

vi istedetfor faa Ord bruge mange Ord — — og det er en 

slem Vane. Det falder mig ind, at Gud gav Adam og Eva 

eet Bud, og mon man ikke skulde gjøre noget lignende ved 

Børn? Saaledes er den Regel, at Gud seer og hører Alt, og 
er en stor Hader, ja straffer al Løgn, vist et Indbegreb af 

tusinde Regler, og jeg troer, at naar Børnene kun gaae med 

den Tanke, at de ingenlunde ere ene, skjøndt baade Du og 

Heiberg ere ude, saa har de nok, og tillige megen Frihed.

Det er ellers underligt nok, saaledes at tilbringe en 

heel Sommer, uden at gjøre det ringeste Gavn; forresten er 

jeg nu saa vant til det, at jeg synes midt i mit Otium at 

have uhyre travlt. Her er en Mand, som jeg saa gjerne 

vilde omgaaes med, men tør ikke begynde paa det, da jeg 

har paalagt mig Tavsheds Løfte (det troer jeg er baade det 

naturligste og tillige eneste Middel mod min Sygdom) og det 

er Olshausen, ja Du har nok aldrig før hørt hans Navn 

nævne, men spørg Heiberg om ham, saa vil Du høre, det er 

en yndig Mand. Han er meget syg. Ellers ere alle de

*) Schaarups Fader var Præst i Marstal. I Tranderup paa Ærø 
var P. R.’s Ven P. L. Husum Præst siden 1885.
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øvrige ganske fremmede for mig, jeg liar aldrig hørt et 

eneste af alle disse Navne, og her er dog over 1000 Men

nesker fra alle Verdens Hjørner, fra Petersborg og Odessa, 

Constantinopel, Presburg, Dublin. Tyrker og Hedninger, 

Græker og Jøder, Munke og Erkebisper, idetmindste er her 

En, som gjerne kunde være Erkebispen af Cöln, saa højtidelig 
seer han ud, altid bliver han fulgt af en gammel Tjener med 

trekantet Hat, hvide Strømper og Støvler; og Tjeneren, kan 

man see, har heele Magten, skjøndt han gaaer bagefter, og 

bærer Bægeret. Et Bæger og et Esel er de 2 Redskaber, 

Enhver maa lægge sig efter, især spiller Esler en stor Rolle, 

baade de paa 4 og de paa 2; for her spilles ganske uhyre. 

Sex Eranskmænd har forpagtet den store Cursal,# hvor der 

spilles Pharao og Rullet, og det ikke om smaa Summer, 

stundom holdes der 100 L.d’or, og hver 7 9t&( S Og det 

er ikke blot Herrer. Damer, unge, smukke Piger, med deres 

Pengepung nok saa elegant udstyret og fyldt med Guld

stykker, staae omkring Spillebordet og tabe med en ganske 

mageløs Rolighed. En Dame, ung Pige, kom med en fuld 

Pung, og i 5 Minutter var den tom; men det var ikke at 

see paa hende, ikke en Mine. Kl. 5 staaer man op, indfinder 

sig ved Kilden eller, som den kaldes, Brønden Kl. 6, drikker 

saa et Glas lunkent Vand hvert Qvarteer og spadserer Tiden 

der imellem frem og tilbage med langsomme, gravitetiske 

Skridt til Kl. 8; saa spreder dette uhyre store Selskab sig, 

[ligejsom Musikken ophører (for Kl. 6 begynder deilige blæ

sende Instrumenter Psalmen: „Nun danket Alle Gott“, det 
er skjønt, det glæder) og hver spiser sin Frokost, Melk og 
Brød, og tilbringer saa Formiddagen til 1 efter Behag, meest 
i Stilhed, for her mellem Bjergene er meget varmt. Kl. 1 

spises i den store Cursal og i et andet Hotel, og derpaa 

gjøres saa Partier til Vogns, Fods, Hest op mellem Bjergene 

indtil Kl. 6, da Vanddrikken atter gaaer for sig til Kl. 8; og 

naar vi komme til 9 , ere de fleste i Seng. Her leve nu 

mange raske Mennesker, som kun er her for at more sig i
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denne Vrimmel af Tungemaal og Forskjellighed af Sæder og 

Skikke — — — og for dem maa det være meget fornøie- 

ligt; men da jeg gaaer stum som Fisken (det er i Halsen; 

jeg har endnu for kort siden spyttet Blod, men det maa Du 

ikke sige til Moder) saa var det i Begyndelsen ikke ret rart; 

nu arbeider jeg som ellers, og Tiden gaar godt for mig. 

Baronesse Pechlin gav mig Adressen til en Veninde, Frøken 

Wattenbach fra Lybeck, som er her med sin Svoger, Senator 

Bauer fra Altona, og hun læser for mig om Eftermiddagen 

efter Bordet og vil nu ogsaa fortælle mig en Historie hver 

Dag; vi har gjort et Eselridt sammen og har aftalt adskillige, 

men jeg spiller den Stummes Rolle; idag læste hun et Brev 

for mig, hun havde faaet fra Athenen; den unge atheniensiske 

Dronning er meget afholdt, taler smukt græsk og klæder sig 

paa græsk; men Sygdom raser der stærkt. — Schubert var 

i de Dage kommet fra Palæstina til Athen og boede paa 

Slottet.

Det var mig, kan Du troe, en uhyre stor Glæde, da jeg 

kom hertil og stod her mutters ene mellem alle disse Men

nesker, at her laae saadan et deiligt Brev til mig fra Grev

inde H(olstein). Du maa troe, det er en gudfrygtig Kone, 

og hvor hun taler smukt om vor Herre, og hun skriver 

akkurat som hun taler. Et Par Dage efter fik jeg Brev fra 

Nina og Frederikke Pechlin, N. P. er den yngste Søster, 

hende lærte jeg at kjende i Hamborg, nu jeg var d e r1). 

Jeg maatte græde af Glæde, da jeg læste Grevinde H(olstein)s 

Brev, det var saadan en venlig Hilsen fra det kjære Dan

mark. Jeg har ellers gjort en yndig Tour, over Hamborg, *)

*) Til denne Dame synes P. R ., trods det korte personlige Be- 
kjendtskab, at have følt sig særlig hendragen, I sine Dagbogs
optegnelser fra Hamborg skriver han nemlig: „Hvorfor er dog 
N. P. saa gammel? Var hun 10 Aar yngre! Hvorfor har 
Alderen den Indflydelse, den har, naar det er Sjælen, vi elske? 
Hvorfor vil de færreste Mænd, at deres Brud skal være ligesaa 
gammel som de?“

9
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Holland og heelt ned ad Rhinen. Det skal jeg fortælle Dig, 

naar vi mødes, hvor yndigt, hvor stort, baade mildt og alvor

ligt, ja skarpt; og [jeg] har været i den stolte Cölner-Dom- 

kirke, der hørt Messen, og i Bonn, hvor jeg fik en Præken 

af Nitsch; men som den Mand kunde bede! man maatte 

uvilkaarlig knæle, saadan en Ydmyghed udgik der fra ham, 

og man følte, da han bad, at han stod for Guds Aasyn. 

Baade i Hamborg og Amsterdam er stor religiøs Bevægelse, 

og Bevægelsen har ganske andet Liv end hos os, og jeg 

kommer dog baade fra Kiøbenhavn og Holsteinborg; i Amster

dam *) gaaer det saa vidt, at naar der søges Tjenestefolk, 

faaer de tilføiet: af den eller hiin Tro. Her gjorde jeg Be- 

kjendtskab (for da talte jeg endnu) med en le Clerk, Director 

for det nederlandske Matskapei (Handel, vort Maskepi), som 

læste baade Grundtvig og Oehlenschlæger, og med en ung 

Mand i hans Hus, som var indenlandsk Missionær, præker 

og uddeler Bibler i Belgien; og i Hamborg med Wiehern, 

Forstander for das rauhe Haus, og Pastor Rautenberg1 2), 

prægtige Folk.

I Slutningen af denne Maaned reiser jeg til Badet i 

Weilbach, mellem Frankfurt og Mainz; send mig saa derhen 

et lille Brev over Hamburg, blot min Adr. og poste restante, 

saa henter jeg Brevet paa Posthuset.

Gud gjøre Eder stærke til at gjøre Herrens Gjerning og 

bære Verdens Byrde! Hils Halds og Piesners!

Eders P.

Naar Du erindrer, hvorledes Vandet piblede op i Bunden 

af den store Kilde i Klostermarken i Roeskilde, veed Du og,

1) I Randen: Er det ikke morsomt, at det første Capel i Amster
dam var helliget til Kong Olaf i Norge. Sproget ligner Plat- 
tydsk og Dansk.

2) Om denne bemærkes i Dagbogen, at han „hyldede Friheden, 
absolut“.
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hvorledes Bunden af Lahnfioden seer ud, kun at Kilderne ere 

saa varme, at der ordentlig opstiger en Dunst.

En Nyhed gjorde i Dag stor Bevægelse mellem alle 

Damerne, og det er, at nu er vide Ærmer atter Mode, og de 

snævre banlyste. . Den unge Prindsesse af Orleans (fra 

Mechlenburg) har saa uhyre magre Arme, at hun ikke kan 

udstaae de snevre Ærmer, og alle Pariserinder har efter en 

kort Modstand (thi Modstand skede der virkelig, og Partierne 

skal have været temmelig lige) overgivet sig. Her er ellers 

ikke saa Faa, der gav deres Ord paa, til Trods for de Pariser

Damer, hele Vinteren at ville bruge snevre Ærmer.

Fra Ems er endnu følgende Antegnelse i Dagbogen:

Den 23. [Aug.]. Da Dr. Fr. sagde, at jeg skulde have 

en Haarsimo gjennem Halsen, blev jeg ilde tilmode. Det var 

mig, som skulde jeg træde ud af de Sundes Tal og ind i 

Krøblingernes. Men til Lykke læste jeg saa i Colossenser 

Brevet, at Jesus havde skabt Alt, altsaa ogsaa Chirurgen, 

som foretager Operationen, og Kniven, hvormed det skeer; og 

er nu Jesus selv død for mig og har givet mig sit Legem 

og Blod, skulde han saa ikke styre Chirurgens Haand, saa 

det maa skee forstandig og vel lykkes. Jesus pleier ogsaa 

at bruge ringe Personer. — Jeg blev vred paa Fr., da han 

ei selv vilde sætte mig den Haarsime. Gud tilgive ham den 

Persons-Anseelse, og Gud fri mig for at have Hensyn til 

Personer!
* *

*

Hermed slutter denne Dagbog, og da det varede noget, 

inden R. begyndte en ny, kan her indføres nogle Breve fra 

Prinsesse Caroline Amalie, der vise den levende Deltagelse, 

hun og andre Venner havde for den syge unge Mand , til 

hvis Liv de knyttede store Forhaabninger.

9*
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1.
Sorgenfrei den 2. September 1837.

Hr. Candidat Rørdam!

Jeg er nu i Besiddelse af Deres tvende kjære Breve fra 

Ems, og iler at bringe Dem min hjærteligste Tak for begge. 

Det bekymrede mig at erfare, livor lidet velgjørende Reisen 

fra Hamborg til Ems havde været, og jeg beklager, at Emser- 

kuren tager paa Deres Kræfter; dog er dette, haaber jeg, 

mere en tilsyneladende end en virkelig Mathed, som vil føde 

flere Kræfter for Fremtiden. Imidlertid beder jeg Dem huske 

paa, at for Øieblikkct er det Deres Pligt at vegetere, og 

hellere undværer jeg Deres Breve — i hvor usigelig gjerne 

jeg modtager dem — end som at njaatte frygte, at De an

strengte Dem i mindste Maade ved at skrive dem.

Ventelig er De nu ankommen til Weilbach. Gud give 

ret sin Velsignelse til denne Cur! Gud give ogsaa Brønd

lægerne et saa rigtigt Blik, at De med Bestemthed kan vælge 

Dem det Opholdssted for Vinteren, der baade for Legemet og 

Sjælen kan være Dem det gavnligste. Sjælen spiller en 

saadan Hovedrolle i Deres Væsen, at denne vist ogsaa bør 

komme i Betragtning, naar det gjælder om et Ophold for 

hele Vinteren. Jeg havde i den Anledning en Samtale med 

Skaarup igaar i Byen. Begge ønskede vi at kunne trylle 

München hen under en blidere Zone, og dette Ophold vilde 

da være som skabt for Dem. Jeg vilde ønske, at Brønd

lægerne corresponderede med Steenberg1) om Deres Tilstand, 

men at De ei selv fik Lov til at læse det. — —

Man har givet mig et Andragende til Dem, som jeg 

ikke maa forsømme at udrette; det er fra een af mine Ven

inder, min bedste, næst den, jeg har mistet for 6 Aar siden; 

hun hedder Mamselle Delolme og er for øieblikket i Brunswig *)

*) Læge paaVallø, i sin Tid en meget anset Practicus, som P. R. 
vel altsaa tidligere har consuleret.
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hos hendes Moder; er en af vor Herre og Mesters trofasteste 

Disciple og lider meget aandelig, det hedder sand christelig, 

Hunger og Tørst i sin Familie og dennes hele Kreds. Hvis 

De paa Deres Hjemrejse skulde komme igjennem Brunswig, 

da vilde De ret glæde baade hende og mig ved at opsøge 

hende (bei der Witwe Delolme). Ligeledes anmoder hun Dem 

om, hvis De kommer gjennem Hannover, da ogsaa at søge 

Pastor Niemanns Bekjendtskab og ligeledes en theologisk 

Candidat Schram, begge Herrens nidkjære Tjenere. I disse 

Dage er denne kjære Veninde netop i Besøg hos Niemann, 

der Vinteren 33 forberedte min Niece af Hessen til Con- 

firmation, og ved den Leilighed blev bekjendt med Mamselle 

Delolme, der var Gouvernante hos mine Niecer. For kort 

siden har Niemann givet et Bind af sine Prækener ud, jeg 

har faaet et Exemplar og bestilt en Deel flere til at uddele 

blandt Venner. Jeg skal nok gjemme e t  til Dem, naar vi 

atter samles.

Den kjære Fru Zytphen1) ventes hjem imorgen. Raf- 

fard2) har endt sin Cur og glæder sig over, at den er til 

Ende, og at han uafbrudt har kunnet præke desuagtet. 

Prindsen kom hjem igaar fra en Tur til Fyen paa 14 Dage. 

Vi have nu, synes det, taget Afsked med Sommeren, men den 

har ogsaa været yndig, og vi have det gode Skudsmaal at 

give os selv, vi Sorgenfrijanere, ret at have nydt den.

Gud være med Dem.
Caroline Amalie.

U d s k r i f t :  Dem Herrn Rordam, Candidat der Theo

logie, in Weilbach im Nassauischen. *)

*) Generalinde Zytphen f. Pechlin hørte til de i religiøs Henseende 
stærkt bevægede Naturer. P. Rørdam stod hende nær i mange 
Aar og var hende til stor Trøst under hendes stærke aandelige 
Anfægtelser. Ingen Søn kunde antage sig sin Moder med større 
Kjærlighed. Mangen Gang er han, efter at have prædiket i 
Lyngby, redet til Kjøbenliavn for at fortælle hende sin Prædiken. 

a) Fransk reformert Præst i Kjøbenhavn. Hørte til den Kreds, 
som samledes om Pr. Caroline Amalie.
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2.
Sorgenfrei den 23. September 1837.

Hr. Candidat Rørdam! '

Jeg haabede saa sikkert Brev fra Dem i Onsdags, Svar 

paa mit Brev fra 2. September adresseret til Weilbach, og 

var bekymret for, at en Forøgelse af Ildebefindende kunde 

have foranlediget Deres Taushed; men saa glædedes jeg igaar 

ved Efterretningen fra Grevinde Holstein, at hun havde havt 

et muntert Brev fra Dem, fra 10. Sept. dateret Weilbach; og 

beder nu af Hjertet, at Gud vil lade det blive ved Bedring 

bestandig. Angaaende deres Vinterophold i Syden har Skaarup 

tilskrevet Dem og foreslaaet Dem Florenz, især med Hensyn 

paa den Ven af Dem, som opholder sig der i Vinter, og 

hvilket er Deres Moder og alle Deres Venner en stor Be

roligelse, at vide Dem ikke ganske forladt i saa lang en Tid. 

Men nu Cholera nærmer sig Florenz saa meget, finder jeg 

det dog betænkeligt just nu at reise didhen. Madeira var 

af alle Climater vist det, der passede bedst for Dem, men at 

De skulde reise derhen ganske ene, var vel heller ikke godt. 

Havde De blot en Broder, en Søster, en Ven, som havde den 

Frihed at kunne ofre Dem denne kommende Vinter, da var 

det sikkert fornuftigst for Dem at reise til Hamborg og 

derfra at indskibe Dem til Madeira med en saadan Ven, der 

herfra mødte Dem i Hamborg. Nizza er et fortræffeligt 

Climat for astmatiske Tilfælde, men jeg troer ikke for Deres 

Sygdom. Igaar talte jeg med Grevinde Criminil om Dem, 

og hun bad mig endelig gjøre Dem opmærksom paa et 

Middel, der havde hjulpet een af hendes Bekjendtere, som 

var i samme Tilfælde som De. — — —

Gud inspirere nu Dem Selv og Deres Læger til at vælge 

det viseste i denne Henseende. Dette ligger os Alle, der saa 

ubeskrivelig holder af Dem, saare paa Hjertet. — Paa Ons

dag indgiver jeg Deres Ansøgning om Reisestipendium.
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Skaarup havde forfattet den sidste Onsdag, men efter mit og 

Adlers Raad skriver han den om til næste Onsdag; man 

troer nemlig at burde give Deres Reise et mere almennyttigt 

Motiv. Jeg veed, at det Allernyttigste er at skaffe Dem 

Deres Helbred tilbage, for at De ved Deres Tale kan virke 

paa Gemytterne, især paa hele Børneverdenen. Gjerne under

holdt jeg mig længere med Dem, men jeg har ei Roe dertil. 

Hvor er dog Skrivning (Correspondence) fattig mod den 

levende Samtale! Ret inderlig længes jeg efter en saadan 

med Dem! Prindsesse Vilhelmine har bedt mig hjerteligen 

at hilse Dem og sige, hvor meget hun vil savne Dem i 

Vinter1). Ja tilvisse, det'vil vi Alle! Fru Zytphen samles 

jeg med hver Onsdag i Byen, og da er De ret ofte Gjen- 

standen for vores Samtaler. Hun har havt en suur Tid med 

hendes stakkels Søn. — — Et sligt Kors maa dog være et 

af de haardeste for Forældre. Naar De kan, da skriv til 

den rare, fromme Kone; jeg veed, hvilken Glæde hun har 

havt af Deres ene Brev til Adlersborg. Nu Guds Fred! 

Og bed for mig og mine, at vi ogsaa maae faae denne 

Fred!
C aroline A m alie.

Baronesse Pechlin, Elise, hilser Dem paa det hjerteligste 

og siger Dem, at hun tænker meget paa Dem, skjønt hun ei 

forventer, at De holder saa meget af hende som af hendes 
Søstre.

Reent glemmer jeg at takke for det sidste kjære Brev 

fra Ems, den Dag De endte Curen, langt mere endnu at 

besvare det.

U d s k r i f t :  Dem Herrn Rordam, Candidaten der Theo

logie, in Frankfurt am Mayn. *)

*) Ogsaa med denne høje Dame var P. R. kommen i Forbindelse 
ved sin Virksomhed for Asylerne.
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3.

Sorgenfrei den 17. October 1837.

Hr. Candidat Rørdam!

Da jeg nn netop føler mig ret oplagt til at skrive, vil 

jeg underholde mig med Dem i denne Aftenstund, paa hvilken 

Tid jeg saa ofte havde mundtlige Samtaler med Dem. Naar 

disse Linier naaer Dem og hvor, er mig ubekjendt, men 

Deres to sidste Breve give saa rigt et Emne til Underhold

ning, at det er vel [at] begynde disses Besvarelse, noget før 

den afsendes. Deres Brev fra Weilbach opfyldte os Alle 

med sand Glæde og inderlig Tak til Gud. At det Onde 

flytter sig fra een Side af Halsen til den anden, er vist et 

godt Tegn, og vi vil heller ikke tabe Modet, fordi De atter 

i en Uges Tid har spyttet Blod; jeg troer sikkert, at Syg

dommen egentlig ligger i Kirtlerne, og haaber til Gud, at et 

længere Ophold i mild og reen Luft fuldkommen vil helbrede 

Dem! Dog beder jeg Dem aldrig at dølge noget, men stedse 

saa oprigtig som hidindtil at underrette mig om Deres Be

findende !

Deres Beskrivelse om Rhin Egnene gjenkaldte mig disse 

alle ret levende, skjønt det er 18 Aar, siden jeg sidst be

søgte dem. Mit første Bekjendtskab skeete fra Ems af 1818; 

vi roede langs ad Lahnen ud i Rhinen, og min første For- 

næmmelsc, da vi vare midt i den stolte Flod, var Ønsket at 

omfavne hele mit Reiseselskab! Jeg følte som en Slags Be- 

geistring [ved] at see dette mit Barndoms og Ungdoms liden

skabelige Ønske opfyldt; jeg sværmede end mere for Rhinen 

ved dens nærmere Bekjendtskab, og husker, at jeg i Man

heim, lig Dogen af Venedig med det Adriatiske Hav, for

mælede mig med Rhinen med en Ring, som jeg kastede i 

den fra Slotshaugen af. Hvor det glæder mig, at De skal 

lære at kjende disse yndige Egne; hele Storhertugdømmet 

Baden er eet fortryllende Landskab. I Heidelberg levede jeg 

1819 i fjorten Dage og beboede Landstedet lige ved Broen
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paa den høire Bred af Neckar, hvorfra man har den smuk

keste Udsigt til det gamle Slot. Mine Brødre og Grev 

Blücher opholdt sig den Sommer i Heidelberg, og jeg besøgte 

dem, medens Prindsen gjorde en Tour til Schweitz med den 

afdøde Hertug af Glücksborg. Der studeredes ikke meget i 

Heidelberg, undtagen hvorledes man skulde føre Eappierene, 

og Grev Blücher hændte det, da han hos Professorerne bad 

om Attest, at han havde besøgt Forelæsningerne, at faae til 

Svar: „mein Herr, ich kenne Sie nicht“. Derfra reiste jeg 

til Eheingau og boede 4 Uger i Elfeldt, og senere 4 Uger i 

Frankfurth, inden vi belavede os til den italienske Reise. 

Alle de Egne ere mig saare bekjendte, og inderlig beklager 

jeg, at De ikke har seet Rhinen mellem Coblenz og Bingen, 

hvilket unægtelig er den meest romantiske Deel af samme. 

Meget vilde det have glædet mig at faae en Blomst plukket 

paa det Sted, hvor Carl den stores Vugge stod! Ja  ikke 

sandt, Domkirken i Köln er høitidelig ved den store Harmoni, 

som aander ud af denne Bygning. Bygmesteren maae ende

ligen have været from; og uden at elske Gud kan Menne

skene dog ikke udrette noget rigtig Stort. Fremfor Alle bør 

derfor Kongerne være fromme; en hver Regjering gjennem- 

trængt af christelig Aand; alle dem, som Staten bruger og 

som faae Indflydelse paa samme. Ligeledes i alle offentlige 

Stiftelser burde den christelige Aand være som Sjælen i det 

hele. Tænk Dem alle Universiteter, alle Skoler byggede paa 

christeligt Fundament, og hvert Facultet besjælet af Kjærlig- 

hed til Gud og kuns stræbende hver ved sit Fag at fremme 

Guds Ære! Hvilket Lys, hvilken Styrke vilde der da komme 

i Verden. Oh at ret, rot Mange vilde indsee, hvilken Ret

ning hele Samfundet burde tage!

At Professor Clausen ikke blev til Festen i Göttingen, 

men reiste derfra, inden den begyndte, kaldt hjem formedelst 

Faderens Sygdom, anseer jeg ret som en Guds Styrelse. Hvo 

veed, i hvilke rationalistiske Forbindelser han ved et længere 

Ophold der kunde have ledet os. Gud være med det kjære.
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k.jære Danmark og vogte det for enhver skadelig Berøring 
ndenfra!

Sistleden Prindsesse Yilhelmine var herude, og vi gjorde 

en Spasere-Tour til Nyemølle (om De kjender denne Egn), 

mødte vi Clausen der i Skoven, og Prindsessen maatte ret 

sande Deres Ord: „en deilig Mand“. Hans Physionomi gjorde 

[paa] hende et særdeles Indtryk. Gud aabne een Gang denne 

begavede Mands Øine for hans videnskabelige Stolthed! God 

Nat. Gud have Dem i sin Varetægt.

Den 18. October.

Hvilket Minde! Hvilken Glæde opvakte for 24 Aar 

siden Efterretningen om denne Dags Tildragelse! Jeg 

erindrer, at min gode Fader kom listendes ind til mig en 

Eftermiddag for at fortælle mig Rygtet om de Allieredes 

store Seier mod Napoleon, listendes siger jeg, dette var af 

Skaansel mod min Moder, der hørte til det modsatte Partie; 

hun var stedse en ivrig Tilhænger af Napoleon. Opvoxet er 

jeg under politiske Discussioner og Dissentioner! I politisk 

Henseende har den 18. Octobers (1813) Begivenheder ikke 

havt det Resultat, man dengang ventede, men kuns et langt 

høiere, som den ogsaa havde en langt høiere Betydning end 

blot at skaffe Staterne den constitutionelle Regjeringsform: 

Religionen vil i Tiden blive Basis for Politiquen! Det 

religiøse Røre, det religiøse Liv i Tyskland er saare glæde

ligt. Hvor det gefaller mig, at den unge Dame - Forening i 

Frankfurth ogsaa aandeligen sørger for sine Fattige, at de 

læse i Biblen for dem og bede til Bords for de gamle Koner. 

Slige Foreninger skulde vi ogsaa have i Kjøbenhavn, hvilket 

nyt Liv vilde der da opgaae for de unge Damer, der nu 

kuns kjende til at tage imod Besøg og aflægge Visiter, og, 

tillad mig det Udtryk, tiadre hele Dagen igjennem om de 

ubetydeligste Ting! De fornemme Circler i Kjøbenhavn høre 

til det meest insipide, jeg kjender! — —

Anschauungs Unterricht er netop den, jeg saa gjerne
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indførte i mit Asyl. Der er af Kønne *) stundom gjort For

søg derpaa, men ikke vedholdende, ikke udbredt nok. Men 

jeg skal tænke derpaa, naar vi nu kommer til Byen. Om 

Sommeren sover mit Asyl let ind, om Vinteren, naar vi ofte 

have Comiteer og hyppigere besøge Asylet, er der mere Liv 

og Aand i samme. Stakkels Madame Feilberg har fristet 

den Sorg at miste hendes yngste Datter, den opvakte lille 

Jensigne, som, den Vinter De læste i Døttreskolen for Skaa- 

rup, selv var blandt Deres Elever. Moderen viser en ægte

Gudsfrygt ved dette T a b .--------Skaarup og Kønne fulgte

hende til Kirkegaarden, og der skal Skaarup have holdt en 

deilig Tale, som ret har rystet alle Tilstedeværende, og en 

Kector Nissen, Svoger til Madame Feilberg, skal have yttret, 

k u n s  af Mynster at have hørt en saa skjøn Ligtale.

Den 21. October.

Navnet Mynster i nederste Linie minder mig om en 

Samtale, vi havde ved Bordet om Latinen. De har nok seet 

i Bladene, at Professor Thiersch fra München har været i 

Kiel til en pædagogisk Forsamling. Her har han fortalt, at 

man i Rhinlandene, i det Badenske, er kommet ind med Be- 

gjæringen, at Latinen atter maatte indføresf hvor den siden 

10 Aar var fortrængt af Realskolerne. Man har nemlig 

fundet, at af alle dem, der ved de offentlige Forhandlinger 

holde Taler, tales bedst, grundigst, mest logisk af dem, der 

ere classisk dannede, og mindre klart af dem, der ere dan

nede i Realskolerne. Mulig jeg har taget feil, og at det 

gjælder om Würtemberg istedenfor Baden, ellers var De nu 

selv paa Stedet, og jeg haaber, De gjør Dem ret bekjendt 

med alle Erfaringer i denne Henseende. Dette er af stor 

Vigtighed for det kjære Fædreneland, hvor Latinen har saa

A) Marcus Clod R ., Lærer ved Prinsessens Asyl, var Præst, sidst 
i Magleby ved Skjelskør; levede sine sidste Aar i Lyngby og 
blev begravet samme Dag som Peter Rørdam.
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heftige Modstandere. Ikke alene af Kjærlighed til Fædre

landet, men ogsaa af oprigtigt Venskab for Dem ønsker jeg, 

som jeg alt tidligere har sagt Dem, at Alt, hvad der kunde 

være ensidigt i Deres Omdømme, maatte s vinde mere og mere, 

og at de maatte opnaae en saa klar Skuen, som det er men

neskelige Evner mulig! At jeg herved ogsaa kommer til at 

tænke paa det levende Ord og døde Bogstav, ahner De nok. 

De maae tillade mig at tro, at det døde Bogstav dicteret af 

den Hellige Aand har løsnet mange Tunger, som uden dette 

Ord havde været stumme alle Dage. Naar en Vens skrivt- 

lige Ord kan flyve ind i Sjælen, hvor langt mere da Guds 

Ord til hans Børn.

24. October.

Havde jeg fulgt min første Beslutning, da havde disse 

Linier nu vist været i Deres Hænder. Jeg vilde nemlig 

have skrevet strax efter Modtagelsen af Deres sidste Brev af 

5. Octob. i Frankfurth og adresseret det til Manheim. Prind- 

sesse Wilhelmine fortalte nemlig igaar at have havt et Besøg 

af een af Deres Søstre, den forlovede1), som ønsker Legatet; 

hun havde fortalt; at De endnu senere end 5 Octob. havde 

skrevet til Deres Moder fra Frankfurth. Jeg længes ret efter 

at høre, hvor De er, og hvor vore Breve finde Dem i 
Vinter!

Paa Fredag tage vi ind til Byen for at blive. Samme 

Dag seer jeg Professor Hauch, der kommer fra Engeland, 

hvor han har faaet sig en ny Fod, og jeg skal da ret tænke 

paa alt, hvad De har skrevet mig om Deres Samtaler med 

ham i Sorøe. Ingemand har skrevet sit Levnetsløb, hvilket i 

Manuskript roulerer blandt enkelte i Kjøbenhavn. Fru ZUt- 

phen har læst det og fortalt mig en Deel derom. Han skal 

yttre sig med nogen Bitterhed mod Etatsraad Ørsted, mod 

Hjort og især mod Molbech som 3 Mænd, der særdeles have *)

*) Engelke, forlovet med S. J. Heiberg (s. foran S. 78).
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været ham fiendlig sindede. Dette bedrøver mig; tlii jeg 

interesserer mig meget for Ingemand og ønskede derfor, at 

al Bitterhed maatte falde bort, især paa Prent, da ethvert 

godt Ord svækkes, naar der staaer et bittert ved Siden. De 

har saa Ret, ja lad os stræbe efter at forbinde hos os selv 

Løvens og Lammets Natur. Bed De for mig, at jeg ret med 

Al v o r  maa stræbe efter dette Maal! Gud velsigne Dem.

C aroline A m alie.

Et Brev som det sidst meddelte viser os Prinsessen ikke 

blot i den Skikkelse, hvori hun almindelig er kjendt, som 

Kvinden med det rige Hjærte og den levende Sympathi for 

enhver menneskekjærlig Bestræbelse, men ogsaa som den 

intelligente og tænkende Dame. Særlig interessant er den 

Maade, hvorpaa hun tager Afstand fra Angrebene paa Latinen 

og fra Grundtvigs stærke Udtalelser om det levende Ord og 

det døde Bogstav, og søger at bringe P. Rørdam, som overfor 

hende rimeligvis havde været disse Tankers Tolk, til at se 

Sagen fra et mindre ensidigt Stade. Hans Breve til hende 

existere neppe mere. De vilde sikkert ellers have baaret 

Præg af ikke mindre Aabenhed, og netop herpaa, i Forbin

delse med en Overensstemmelse i Sjælenes Grundretning, hvi

lede det Venskab, der uforstyrret forbandt disse to i ydre 

Henseende saa ulige stillede Personligheder i over 40 Aar.

Fra Tidsrummet 24. Aug.—7. Okt. 1887 findes der ingen 

Dagbogsoptegnelser af P. R. Efter at have afsluttet i Kuren 

i Ems havde han (som Prinsessens ovenfor meddelte Brete 

vise) opholdt sig en Tid i Weilbach og derefter i Frankfurt 

am Main. I Begyndelsen af Oktober træffe vi ham i Heidel

berg. Hans legemlige Befindende havde ikke bedret sig ; 

derimod havde han været saa heldig at træffe paa Mennesker, 

til hvilke han i Kjærlighed kunde slutte sig. Navnlig synes 

flere Præstefamilier i meget Venskab at have aabnet deres 

Hjem for ham. — Hans næste Dagbog indeholder Optegnelser 

fra 8. Okt. til 10. Novbr. 1837.
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Fra Heidelberg til London.

Vi vide, at alle Ting skal tjene dem 
til Gode, som elske Gud.

Rom. 8, 28.

I denne Overbevisning begynder jeg atter en Dagbog 

d. 8. Octbr. 1837 i Heidelberg, og Gud give, at jeg daglig 

maa voxe i den Tro!

Under mine sædvanlige Morgenbeskjæftigelser aabenbaredc 

Gud mig ved sin Aand, at jeg var uforskammet, uartig mod 

Tjenestefolk; jeg saae, at jeg, foruden at begaae Uret, alt 

havde et Par Gange haft Ubehageligheder deraf, og at jeg til 

samme Tid var feig, da jeg dog frygtede for, at de skulde 

see, at jeg bad til Bords, og lee ad mig.

Præknen var ret god: „Hvad der er født af Gud over

vinder Verden, vor Tro er det, som overvinder Verden“.

Spadseretouren i Neckar-Dalen med Zimmers. Samtale 

om Forskjellen mellem Danske og Tydske. Ruinerne af Hei

delberg Slot. Det store Vinfad. — En behagelig Aften. Vi 

skiltes ad i stor Kjærlighed.

Mandag d. 9. Octbr. Fra Heidelberg kjørte jeg til Mann

heim med en Frue fra München og rimelig en tydsk Student. 

Jeg vilde ret ønske, at jeg var fri for Persons-Anseelse, og 

behandlede Alle eens. Dennegang troede jeg, at denne Kone 

var simpel, høit en Skomagers Gemahlinde, og erfarede, hun 

stod i nøie Forhold til fyrstelige Personer og havde en Datter 

gift med en Kammerherre. Omvendt har jeg behandlet en 

Kammerpige som en Grevinde. Sligt ærgrer, fordi man deraf 

mærker, hvor lidt man kan bedømme Folk. Det er ogsaa 

Uret. „Vi see kun til det Ydre“. — Damer fortælle med en 

misundelsesværdig Livlighed og Anskuelighed; de male Alt, 

hvad de tale om.

Reinhard1) blev glad, da han saae mig; han er ædel, 

gjestfri, og vil gjerne fornøie sine Venner. — Jeg consulerede

M Præst i Mannheim.
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en Læge, og kom, da han beundrede mit gode Humeur, til 

at sige, at jeg ogsaa var det lykkeligste Menneske paa 
Jorden.

Jeg foreslog R(einhard) at reise med til Madera. Nu, 

Gud veed, hvad han beslutter. Jeg har overlagt den Sag 

med Gud, og synes allerede at være temmelig sikker i min 

Beslutning. De to Vanskeligheder, at jeg ikke kan Fransk, 

og at det er noget sildig paa Aaret, har jeg fortalt den kjære 

Fader i Himlen, og sagt tillige: nu kjære Fader! jeg staaer 

her som Eliezar fordum, sig mig nu, hvad vil Du, jeg skal 

gjøre; viis Miskundhed imod mig; hvor skal jeg drage hen? 

Reisen selv — skjøndt jeg gyser, naar jeg tænker paa at 

være paa Havet i fjorten Dage og Nætter — muntrer mig 

op, da den harmonerer med min gamle Lyst til Eventyr, og 

jeg tænker mig allerede at holde mit Indtog i Kjøbenhavn 

efter at have gjennemreist Ægypten, Palæstina, Grækenland 

og Italien. Ja det vilde være en Fryd!

Tirsdag d. 10de. Læsde R(einhard) og jeg paa Land

kort, men kom ingen Vegne. Besaae Asylet: deilige Billeder, 

Klokke at kalde Børnene sammen, smuk Sang, deilige An

sigter. Damen kunde ei tie med, at hun kjendte Fyrstinden, 

og at hun var en af de ivrigste. Da jeg spiste x) , var jeg 

bange for, at Disputen skulde blive ført over paa mig om 

Biblen. Feig er jeg. Herre styrk mig, giv mig Kraft til at 

erkjende Dig, i Kjærlighed, Sandhed og Frihed. (Om Efter

middagen besaa han Stadens Mærkværdigheder, Jesuiterkirken, 

Slottet og Museet. De skjønne Ædelstene, som fandtes her, 

førte hans Tanker hen paa „Ædelstene i det himmelske Jeru

salem“. Ogsaa Mineralsamlingen gav ham Anledning til 

aandelige Betragtninger.)
Den I lte . Fra Mannheim reiste jeg i det deiligste 

Humeur og blev bestandig muntrere af Vognens raske Fart. 

„Enhver Overbeviisning virker kraftigt, hvormeget mere maa l

l) Formodentlig ved Table d’hote.
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da ikke Evangeliet. Det maa efter sin Natur virke gud

dommeligt“ .

En behagelig Time tilbragte jeg hos Grevinde Hoph- 

garten. Hun styrkede mig i min Beslutning at reise til Ma

dera, hvad jeg ogsaa i Guds Navn vil gjøre. Det er dog et 

Middel; ellers gaaer hele Vinteren, og jeg gjør Intet for at 

blive raskere. Nu derimod gjør ogsaa jeg, hvad der staaer i 

min Magt. „Vi maa slet ingen Passioner have, Jesus vil 

ganske regjere“.
Neckar-Dalen er yndig, høie Klippestykker bevoxede med 

Skov. — Reinhard blev vred, da jeg ikke vilde blive staaende 

og see paa Tholuck.
En herlig Aften med Z(immers) og Barnbeck. Nu fryder 

min Sjæl sig ved Livet; jeg veed, at jeg daglig skal blive 

stærkere i Kjærlighed, Sandhed og Frihed, og at just i Døden 

skal Livet blive fuldt og saligt. Nu øiner jeg Havn paa 

Dødens Hav og Udgang af min Grav som af et Sovekammer. 

Det er min Beslutning at ville glæde og fornøie Jesus. Han 

fornøier mig daglig. Nu vil jeg være taknemmelig. Jesus 

vil trøste min Moder, det veed jeg, og beskærme alle mine 

Venner, og han vil hellige mig, at min Mund maa være tro, 

og mit Hjerte reent, naar jeg skriver til Prindsessen, at vort 

Samfund maa glæde os ogsaa i Himlen. Naar jeg overveier, 

hvorledes jeg imod min Villie *) er kommet i Forbindelse med 

hende, er det muligt, Gud vil, at jeg skal have Indflydelse i 

Landet. Derfor, stærke Gud, gjør mig stærk i Aanden! Lad 

mig aldrig holde Kjød for min Arm, eller mit Hjerte vige 

fra Dig!

Torsdag d. 12te Octbr. Jeg betragtede de stolte Ruiner 

af det gamle Heidelberg-Slot. Røgen steg lodret op fra det 

lille Bondehuus, som laae i Udkanten af Skoven paa Skraa- 

ningen af Bjerget. Jeg vilde besøge Prof. Ullmann, men

’) I Randen: Jeg havde altid glædet mig saa meget til at besøge 
min Moder og Søstre om Søndagen.
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traf ikke ham, men det yndigste Barn, som sagde: Vater ist 

schon fort, aher Mutter ist hier; og i det samme kom en 

mild, huuslig Kone, som i simple og sanddrue Udtryk sagde, 

det gjorde hende ondt, at hendes Mand ikke var hjemme- 

Gud glæde den Moder og det Barn!

I  Diligencen var en Officeer og hans Brud, et Par, glad 

og lykkeligt. Hvor Kjærlighed dog gjør Menneskene smukke. 

Den fordriver al Hæslighed og giver en egen Kraft.

Jeg blev modtaget med synlig Glæde af alle Folkene1), 

og Blissenbach havde nær kysset mig.

Fredag d. 18de Octbr. Jeg fik Kraft til at bede til 

Bords; nu gaar det meget godt. Gud styrke mig! saaledes 

faaer Sjælen bestandig nye Kræfter. — Pechlin2) blev meget 

bestyrtet, da jeg kom med mit Andragende om Penge; det 

var ogsaa Uret af mig at vælte hele Reisen over paa ham. 

Imidlertid tilbød han mig 20 Louisdorer, og bad mig over

lægge Sagen til næste Morgen. — Det er underligt med os, 

hvor nødig vi vil sætte os ind i Andres Forfatning. Han 

fra sin Side havde Grund til at finde mit Andragende under

ligt. Jeg gik ret mismodig; thi jeg vilde nødig fornærme en 

Orm, end sige en Broder til mine kjære Veninder; og i min 

Kød kaldte jeg da, saa godt jeg kunde, paa min Fader, og 

sov, Gud skee Lov, ind uden ringeste Had. Ja  Gud hjalp 

mig endog til at bede ret inderligt for ham.

Jeg vaagnede tidlig Lørdag Morgen, og Gud skee Lov! 

min Sjæl var uden ringeste Uvillie. Bad min Morgenbøn 

med stor Opbyggelse, og fik saa paa engang den glade Tanke 

at skrive mine Omstændigheder til Prindsessen, den kjærlige 

Sjæl, og vente Svar i Paris. Jeg løb, alt hvad jeg kunde, 

og Tortalte Pechlin min Beslutning, og bad ham om For

ladelse, saa venligt det var mig muligt. Han syntes ogssa 

god, og Gud vil nok give ham et andet Sind; han forandrede *)

*) I Weilbach, hvor R. jo tidligere havde været. 
3) Dansk Gesandt i Frankfurt.

10
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Esaus Hjerte. Dog tik jeg den Bemærkning, at jeg skulde 

lægge en fast Plan, som jeg kunde forsvare mod mødende 

Indvendinger. Ja , det vilde jeg med største Glæde; men 

naar jeg nu ikke er kommet saa vidt endnu, livad skal jeg 

saa gjøre? Jeg kan dog ikke høre op at leve, fordi jeg ikke 

ret kan føre mit Liv efter en vis Plan. Livet er jo en Strøm, 

og der kommer mangt et stærkt Vindstød. Ja  en Plan, et 

Maal — det haaber jeg rigtignok at naae, thi jeg øiner 

Havn paa Dødens Hav, og haaber Udgang af min Grav som 

af et Sovekammer. Men at kunne sige bestemt: nu gjør jeg 

det, nu det, imorgen gaaer jeg derhen — det kan jeg ikke 

gjøre endnu.
Jeg har været til Skrifte, og hørte der til min For

undring følgende Spørgsmaal: 1. forsager Du alt Ondt? 2. 

troer Du, at Gud vil forlade Dig dine Synder? 3. vil Du 

elske dine Fiender? Det sidste var drøit; men jeg saae op 

til Jesus og sagde: Ja, hjælp Herre den Ukjærlige! — Der

ved faldt det mig ind, dersom Gud vil beskikke mig til Præst, 

at ville gjentage Spørgsmaalene fra Daaben til Skriftebørnene; 

thi det er dog det, vi skal prøve, om vi ville blive i vor 

Daabs Pagt.
At være blandt Rigets Børn er et yndigt Udtryk. Gud 

bevare mig blandt sine Smaa, saa er jeg i gode Hænder. 

„Frels mig fra det Onde“ , ogsaa fra Fristelserne; lad dem 

snart faae en Ende! — Fru S. sagde: „Jeg fortæller Gud 

min Nød, bruger min Fornuft, og saa gaaer det“ .

Mandag d. 16de. Jeg var til Alters igaar. Til Velsig

nelse har det Naademaaltid været mig. Nu veed jeg, at 

Christus vil sønderrive alle de Traade, hvormed Satan holder 

mig, og at min Sjæl skal blive fri. Hvor det er en salig 

Følelse, at vide sig forligt med Gud, at kunne sige: Abba 

Fader! Ja  nu troer jeg, at hverken Liv eller Død skal skille 

mig fra Guds Kjærlighed i Christo Jesu.
I Catholicismen glæder Musiken og Andagten mig. „Hvor 

jeg gjernc vilde knæle rigtigt dybt, saa Gud kun saae mig“.
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„Jo mindre vi selv ere, des mere regjerer Gud i osu ; jo 

større vi ere i vore egne Øine, des mindre er Guds Eige i os.

Fra Keinkard fik jeg intet Brev, men min Plan steg 

altid i Kraft. Jeg brugte det Middel at overveie, om jeg 

turde fortælle Jesus mine Grunde til Keisen, naar han kom 

igjen at dømme — og det tør jeg. I den Overbeviisning og 

Beslutning sov jeg ind og vaagnede med største Glæde og 

Sikkerhed i at reise. Ja, ved Morgenbønnen gik min Beslut

ning over til den frieste Tillid i Gud. Jeg følte mig ret saa 

lykkelig og stor i Gud; just at skulle reise ene fornøiede 

mig; thi des fastere holdt jeg mig til Gud. Just fordi jeg 

slutter mig saa tæt til Menneskene, taber jeg derved noget i 

min Tillid til Gud. — Jeg tænkte just paa at gaae til Pfarrer 

Bonnet og faae Anbefalingsbreve til London, da Portneren 

kom med Brev fra E(einhard), der af Chelius var aldeles fra- 

raadet at gaae til Madera, og han raadede mig nu ogsaa til 

det Samme. Hvad er nu at gjøre? Paa den ene Side: den 

glade Overbeviisning, som Gud havde givet mig, med den For

visning, at han vilde trøste min Moder; paa den anden: Che

lius’ Eaad. Bonnet raadede mig at skrive hjem. Men man 

skal ikke give Andre sine Byrder at bære. Jeg gik ud og 

spadserede langs Main Floden en deilig Formiddag, talede 

med Frøken Passevant, som meente, jeg kom afsted; med 

Pfarrer Zimmer og Familie, som vilde, jeg skulde reise til 

Italien; med Dr. Spies, som sagde: reis til Madera; med Gud, 

som atter gav mig min glade Tillid, at jeg skulde reise, men 

atter tog den midt i Bønnen, og det var mig, som skulde 

jeg blive i Wiesbaden.

Tirsdag d. 17. besøgte jeg med Pfarrer Zimmers Familie 

Fabrikant Z. (i Offen bach). Paa Veien hørte jeg, at Sachsen- 

hausen har sit Navn af Sachser, som Carl den Store førte 

herhid, og Frankfurt af Franke og Furt (et Vadested). Floden 

Main var saa lav her, at det blev den sædvanlige Overgang, 

naar de drog til Frankrig. — —

D. 18. Festdag, Erindring om Slaget ved Leipzig og

10*
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Constitutionens Fornyelse. Hele Skole-Ungdommens Sang. 

Jeg besluttede ved den Leilighed at glæde Pr. C. A. paa 

hendes Kronings-Dag; saa skal Grundtvig skrive Ordene og 

Bachhorst føre an. — Brevene ere afsendte, og i Guds Navn 

reiser jeg til London. Om Morgenen er jeg modig, om Af

tenen forsagt.

Torsdag d. 19. Naar et Menneske ingen Originalitet 

besidder, stræber han at tilegne sig Skinnet ved at give sine 

Klæder et eget Snit. —  Jeg spyttede idag meget Blod; dog 

Gud skee Lov, nu seer jeg derpaa med mere Ko. — En 

yndig Afsked fra Pfarrer Zimmer; ach Lisette var borte, jeg 

er vis paa, hun erindrer mig.

Fredag d. 20. Afsked fra Bonnet. Hans Kone er yndig, 

andægtig. Deilig Sang. Første Gang jeg talede Fransk; det 

gik dog.
Den kjære Zimmer kom til Vognen og sagde mig Farvel. 

I Himlen sees vi; dog mulig ogsaa her; thi jeg troer ikke, 

at Herren vil lade mig drukne. Mit Liv har været rigt paa 

Kjærlighed. Gud give, jeg maa forlade Jorden saa elsket, 

som jeg nu forlader de Mennesker, jeg har levet hos. Dog, 

Gud vil lade mig voxe i Yndest hos Menneskene.

Lørdag d. 21. Paa Dampskibet (ned ad R hinen)-------

I Dag bad jeg godt til Gud; men da jeg saa spyttede Blod, 

blev jeg nedtrykt. Gud hjælpe mig til at være stærk i Sorgen. 

Jeg troer paa Gud Fader. Det var ved Bøn, at Beslutningen 

om Reisen blev fast, og Gud vil ikke forlade dem, som slaae 

deres Lid til ham. Mit Sind var egentlig ikke skikket til at 

nyde Naturen, dertil hører et stille og glad Sind. — „Den 

engelske Familie“ , saaledes skal min Familie være, om Gud 

giver mig nogen. — —

Søndag d. 22. En prægtig Præken af Koppe [i Düssel

dorf] over Fader vor. „En Strøm, hvori det mindste Lam 

kan vade, og den største Elefant svømme“ , 7 Bønner og 7 

Dage i Ugen, og begynder man Søndag med Helliget vorde 

'Dit Navn, ender man Ugen (den Dag Gud saae, at Alt var
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saare godt, og hvilede) med de Ord: frels os fra det Onde, at 

ogsaa vi maa kunne sige: alt er saare godt. — Koppe er en 

deilig Mand, naturlig, reen, ædel, smuk.

Besøget i Galebospitalet, hvor de Syge vare indespærrede 

liig vilde Dyr, hver i sin Baas med Gitter for. Gud være 

lovet, at der er en forløsende Magt ogsaa for disse Ulykke

lige! Der seer man Satans Rige udbredt i en rædsom Grad, 

ligesom jeg i Koppe og det Selskab, der var, saae Guds Rige 

i sin yndige Skikkelse.

Jødemissionær Stockfeld [i Cöln] var ogsaa en gudfrygtig 

og ædel Mand. Hvor Gud er rig; hvert af sine Børn skjænker 

han sine særegne Gaver; og hvor Jesus maa have været hen

rivende yndig, thi i ham var al Guds Fylde legemlig. Nu 

meuer jeg, at al den Fylde, som var i Christus, er udbredt 

over alle Medlemmer af Menigheden.

I Belgien og Hessen-Cassel ere Jøderne emanciperede, 

men det har ingen god Indflydelse haft. Overrabbineren i 

Brüssel ansaae ogsaa denne nærværende Tid for den mes- 

sianske, da han ikke troede paa en concret men en abstract 

Messias. Jøderne skal være fremmede blandt alle Folk og 

finde Gjæstevenskab, men ikke blive hjemme.

Den 23. Oct. Bebreidelsen mod Elberfelderne: at de 

vare Proselytmagere derved, at de understøttede de Trængende ; 

thi deraf fulgte, at Trængende, for at faae Hjælp, forstillede 

sig, som om de vare Troende; samt, at de kun omgikkes med 

deres Troesbrødre, og saae ned paa Andre; og om van der 

Recke1), at han berøvede sig Understøttelse, fordi han ikke 

efter Elberfeldernes Forslag vilde lade sit Institut bestyre 
ved en Committee.

Kaiserswerth. Et Hospital er her, hvor Sygevogtersker 

dannes omtrent som de barmhjertige Søstre hos Katholikkerne. 

Hver Sygevogterske har sine Syge i sit Værelse, og udgjør 

med dem som en lille Familie. Anstalten har kun bestaaet 1

l) Se nedenfor S. 151.
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Aar, og 7 barmhjertige Søstre, som er her, har selv meldt 

sig. De prøves i V2 Aar. 2 havde begyndt, men gik bort 

efter et Par Maaneder; thi der hører stor Kjærlighed til at 

holde ud; den ene var en ung, deilig Pige. Hensigten er, 

at de saa skal ud herfra til Hospitalerne i Stæderne og paa 

Landet; en Menighed eller Commune behøver et saadant kjær- 

ligt Væsen. Hvad om alle Gangkoner paa vore Hospitaler 

vare christelige, istedetfor at de nu ere høist usædelige! Thi 

hver Morgen holder Sygevogtersken Bøn og Bibellæsning med 

sine Syge, omtrent som Diakonisserne i den apostoliske Tid. 

— Her var ogsaa et Asyl for frigivne qvindelige Forbrydere 

og en Kleinkinderschule, hvorefter 11 vare dannede. — 

Cand. Back, som viste mig Stifteiserne i Pastor Fliedners 

Fraværelse, var et elskværdigt Menneske, ædel og ydmyg, 

og Fru Fliedner var munter og underholdende..

Den 24. Oct. Om Morgenen besøgte jeg med Pastor 

Willems Fængslet. Der blev holdt en Morgen - Andagt, et 

Vers blev sunget, et Stykke af Biblen forelæst, og atter et 

Vers. Det Hele var meget smukt. „Ingen kan tage, hvad 

der ikke er givet ham fra Oven“. Desværre har jeg ofte 

taget, hvad ikke var givet, f. Ex. hver Gang jeg var stolt 

eller gjerrig1) eller* koketterede med Damerne. Mon den 

Yndest, jeg nyder hos Menneskene, ogsaa er mig givet, eller 

den er et Rov? Gud fri mig fra at stole paa den eller 

derfra at vente Frelse! — Fængslet var reent, og der her

skede en exemplarisk Orden. Blot vore Fængsler vare saa- 

ledes!

J) At P. R. skulde have været gjerrig i dette Ords sædvanlige 
Betydning, vil neppe nogen, der har kjendt ham, kunne ind
rømme. Derimod holdt han af at brugePenge, og ikke mindst 
til Gaver. Det faldt derfor ikke altid let for ham at faa sine 
Indtægter til at slaa til, og derved foranledigedes han maaske 
undertiden til at spare paa Punkter, hvor det havde været 
bedre, om han havde været noget more rundhaandet. Det 
er, som bekjendt, ikke enhvers Sag at spare paa de rette 
Steder.
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De barmhjertige Søstres Kloster besøgte jeg ogsaa. Det 

var første Gang, jeg saae en Nonne. Hun var meget smuk 

og slet ikke til at blive bange for, lignede meget Tante 

Sophie1). Mellem Blomster traf jeg hende, dog hun selv 

var den smukkeste i hele Orangeriet. Hun var yndig. Naar 

jeg engang bliver syg, at jeg saa maa træffe et saadant 

venligt Væsen! Dog Herre styrk min Tro, at jeg ikke skal 

komme ind i det Mørke og den Menneske-Afhængighed, 

hvorfra Du ved Luther har friet os! — Kirken var prydet 

med Billeder af Prindsessen af Anhalt-Bernburg. Der blev 

sytten Syge plejet der.

Jeg har ogsaa besøgt Dysselthal og fandt i Grev v. d. 

Kecke en vakker Mand; men han gjorde det Indtryk paa 

mig, at han ikke havde Kraft nok til at føre den store og 

vidtløftige Sag igjennem, og som om der manglede Orden. 

Man maa ikke befatte sig med Sraaating, men holde sig til 

Hovedsagen. Han er selv Prædikant, hvad der er forkeert, 

og hans Planer ere for omfattende: 1. Asyl for forvildede 

Børn, 2. Kleinkinderschule, 3. Diakonisse-Anstalt, 4. Bog

trykkeri.

Onsdag d. 25. i Elberfeldt. Med Pastor Müller besøgte 

jeg Fængslet. Jeg fandt det reenligt, men indskrænket: i et 

lille Værelse gik 17 store Mennesker aldeles ledige. For

tvivlelsen var malet paa deres Ansigter, og de vilde ligesom 

løbe bort fra deres onde Sind. Arbeide og Orden ere de 

nærmeste Midler til atter at bringe Sjelen paa Fode. En 

Morder laae i en Seng og skjendede, fordi han ikke 

kunde døe.

Jeg hørte Krumacher. Det er en Mand, der kan tale, 

fuld af Aand og Begeistring. Om Abraham: I et Troes-Liv 

er Intet at see eller høre, og derfor kan det ikke forlyste 

Verden, som altid vil see og høre. „Troen er en fast Over

bevisning om det, som ikke seesu. Verden taler især om

*) Se foran S. 37.
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det, den har seet og hørt, en Comedie, et Bal, Concert, 

Heste, Vogne, Væddeløb, Kortenspil. De Troendes Samtale 

er om det Usynlige, om det, som haabes. Abraham maa 

have hørt Noah fortælle om Syndfloden og Skabelsen. „Den 

levende Tradition“. Nu er ogsaa Fortællingen om Guds store 

Under næsten forsvunden, Alt er saa dødt.

Torsdag d. 26. besøgte jeg Krumacher og blev modtaget 

med nordisk Hjertelighed. Han erindrede mig meget om 

Grundtvig, og spurgte , hvad G l æ d e l i g t  jeg kunde fortælle 

fra Kjøbenhavn. Jeg fortalte da, hvorledes det stod, og om 

Mynster, ogsaa hvad jeg meente. Var det ret?

Missionshuset. Spiste med Missionærerne et simpelt, 

med Bøn og munter Tale krydret Maaltid.

I Wilhelm Richter [i Barmen] fandt jeg et prægtigt 

Menneske. Han lignede Rønne i Høve, og der fik jeg gode 

Raad og Anbefalinger til England. „Christne sees aldrig for 

sidste Gang; de sige altid: lev vel, til vi atter sees“. „Et 

Menneske indrømmer gjerne, at hans Hjerte er fordærvet, 

men sjeldent, at hans Forstand er lille“ . Gud skee Lov! 

ofte har jeg følt, at jeg er meget indskrænket; dog er jeg 

ikke ydmyg, som jeg i Følge deraf burde.

Fredag d. 27. besøgte jeg Bankier Kettmann. Skjøndt 

lian er uhyre rig, gaaer han saa simpelt [klædt] som en 

Haandværksmand. Er opdraget hos Claudius. Hele Elber- 

feldt er meget simpel og gjestfri. [Det kaldes] „det lille 

London“ for sin Rigdom. Kleinkinderschulen i ypperlig Gang, 

prægtige Sange udgivne paa Noder. Pastor Döring hørte jeg 

om Synden: David har angret, og Peder. Et Menneske kan 

gjerne frygte Helvede og dog ikke angre.

Til Dysseldorf kjørte jeg med Johanni, en Kjøbmand. 

Han vilde ingen Naade modtage hverken af Gud eller Men

nesker, og vilde intet Fortrinligt være eller have fremfor de 

øvrige Tusinder, som ere døde; dog maatte han tilgive [o: ind
rømme], at Livet var en Naade. Han svarede ellers ganske 

rig tig t[!], da jeg kom med min Mening om Religions-Frihed:
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„hvorfor omvender man Jøder og Hedninger? Abrahams Skjød 

maa være stort, skal det rumme den hele Verden“. — Min 

Helbred havde godt af den levende Samtale, og det var oven- 

ikjøbet paa en Vogn.

Lørdag d. 28., Dronningens Fødselsdag, skrev jeg Breve 

til Sch(aarup) og F. P(echlin), og kom om Aftenen til mine 

Venner i Nimvegen. — Englænderne ere galante Ægtemænd, 

og forstaae at underholde Damer og at føre en Samtale med 

Mænd.

Søndag d. 29. havde jeg den Glæde at kunne opholde 

mig i Nimvegen hos Fru Rikke og hendes Datter, to yndige 

Qvinder1). Hollænderne sidde med Hatten paa i Kirken og 

have Ildgryder under deres Fødder, men ingen Frakke paa. 

Præknen var om Helvede, Joh. 8, 21, som bestod deri, at 

hvor Jesus er gaaet hen, kan de, som døe i deres Synder, 

ikke komme; ja, om de blev sat ind i Himlen, vilde de ikke 

engang være der, men flye derfra. „At bestaae for Menne

skens Søns Aasyn“ ; det er svært at udholde et reent Menne

skes Øiekast, naar han seer ret stift, hvor meget mindre da 

Jesu Blik. Jeg tænker, at saasnart han løfter sit Aasyn 

paa Syndere, flygte de, som Taagen for Solen. Lev, som 

Du i Din Dødsstund ønskede at have levet! Hvad nytter 

alle Værdigheder, de ere Gaver af Mennesker; søg derfor 

Værdighed for Gud, at være stor i Guds Øine. — I Dag har 

jeg ret bedt Gud, at jeg maa komme til at elske Jesus, ja, 

at der maa opstaae et Inklinations Forhold mellem ham og 

mig, saa jeg maa vente ham med en Bruds hele Forlængsel. 

„At kjende ham er Salighed“, „altid rigere ved Samfundet 

med Jesus, og fattigere, naar vi see, at alle vore egne 

Tanker og Ord ere besmittede“. — Da jeg besøgte Præsten, 

fandt jeg den samme Mand, jeg havde hørt paa Præke- 

stolen. — Degnen læser et Kapitel i Biblen, mens Folk 

samler sig. Bibelkundskab almindelig.

) Se foran S. 125.
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Mandag d. 30. [Rotterdam], Hos Ledeboer traf jeg en 

ægte hollandsk Familie. Damerne sad ved deres Arbeide og 

svarede neppe paa min Hilsen. Faderen lod Pigen bringe 

mig en Kridt-Pibe, som jeg for Høfligheds Skyld modtog, og 

nu begyndte Passiaren. Dog tvang jeg baade Moder og 

Datter til baade at smile og at lee høit.

Hollænderne har nationale Digtere; men deres Arbeider 

læses ikke i Skolerne, thi „det er ikke nødvendigt, giver 

ingen Fordeel“.

Tirsdag 31. Octbr. besaae jeg Waisenhuset. Børn ere 

eens i alle Lande. Naar jeg nikkede til disse hollandske 

Børn, loe de, ligesom naar jeg smiler til Børnene i Kjøben- 

havn. Men hvilken udmærket Orden! Waisenhuusbørnene

vare bedre paaklædte end mine Søstre, og den hele Indret

ning vidnede om Soliditet. Drengenes Sang var god; men 

mærkeligt, at deres Bibelhistorie bestod i Spørgsmaal og 

Svar, og Læsebogen var Josefs Historie, i smaa Stykker.

Reisen til London. Begyndelsen var meget behagelig; 

jeg seer Himlen og Stjernerne, og Sjelen udvider sig. Jeg 

føler mig, Gud skee Lov, aldrig ene! Gud er hos mig paa 

Havet som paa Landet. — Englænderne holde sig for sig selv, 

og Tydskerne ere, imod dem, klodsede og see op til dem; 

jeg mener, Tydskerne lade sig imponere af dem. — Jeg 

spillede Schak, og som jeg seer i den 2den Slags Sæde

jo rd1) og i den første Stavelse af mit Navn, „Rør“, mit 

Grundbillede, erfarede jeg ofte denne Sandhed i Schak: i Be

gyndelsen løber jeg Storm, og Alt falder for mig, jeg er 

færdig at triumphere; men fordi jeg mangler Bestandighed, 

taber jeg som oftest mod meget Ringere. Hjælp mig Gud til 

Bestandighed, til at holde ud, naar Trængsler begynde for 

Himmerigets Rige!
Onsdag 1. Novbr. var en Helvedes Dag for mig; fra *)

*) Luc. 8, 6: Og noget faldt paa en Klippe: og der det voxte op, 
visnede det, fordi det ikke havde Vædske.
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Morgen til Aften var jeg søesyg, og det var kun af og til 

jeg kunde kalde paa Jesus og bede ham hjælpe mig,* og saa 

sagde jeg: „Herre, Du er jo ligesaa stærk paa Vandet som 

paa Landet, reis Dig og hjælp mig“ — og jeg sov yndelig 

ind og prisede hans Navn. Underligt, naar Helvede be

skrives, at ikke ogsaa Søesyge staaer derimellem.

Torsdag 2. Novbr. saae jeg Englands Kyst, og jeg be

gyndte at aande frit. Gud gav mig ogsaa Sundhed. Den 

store Gud kan gjøre den visne Green grøn, det gjelder kun 

at holde ud med Taalmodighed. Kysten lignede Sjelland, 

grønne Marker med Skov og Høie. Det var med Harme, jeg 

saae det Land, og jeg kunde ei andet end tænke paa for

dums Herlighed, da Svend Tveskjæg og Knud eiede det hele 
Land.

Solen formørkes og Maanen tager af,
Dog Sol og Maane stige fuldkarsk over Hav.

Engelbreths Ønske steg ogsaa frem; dog, Hevnen hører Gud 

til. Om Aftenen spillede jeg atter Schak med bedre Lykke; 

men overmodig bliver jeg altid i Medgang og blæser saa ad 

Menneskene, jeg kan ikke bære gode Dage uden at glemme 

baade Gud og Menneskene. Kjære Gud, gjør mig ydmyg!

Fredag d. 3. kom vi ind i Temsen selv, fuld af Maste- 

træer, en Skov af Skibe. „Thorvald har reddet sin Konge“. 

Paa nogle af Skibene vare Fængsler, paa andre Hospitaler. 

Paa et Sted saae jeg et Dampskib paa Stablen, det var af 

bare Jern. Jern kan altsaa svømme! — Uforskammet er 

Opholdet i Toldboden, næsten 2 Timer. Saa kom jeg til 

Mstr. Keichard, som tog vel imod mig, uagtet han intet Brev 

havde faaet. Gud velsigne ham derfor! Skalfede mig strax 

et Logic, og bød mig til Thee. Desværre kunde jeg ikke 

tale med hans Kone! I England læses i Biblen hver Søndag, 

saaledes at det Gl. Test. gaaes 1 Gang, det Nye 3 Gauge 

igjennem hvert Aar. Almindelig Bibelkundskab. Her er 

ingen Grund til at udgive sig for Christen, naar man ikke 

er det, fordi Hedninger og alle Secter har fn Religions-Øvelse
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og alle borgerlige Rettigheder. Hos os mister en Mand sit 

Embede, naar han ikke er Christen. Fra England er altid 

Missionærer udgaaede, fra Angelsachserne (Alcuin og de 
øvrige, ved hvem Tydskland og Norden — Wilhelm Bisp — 

omvendtes) og nu de» store Mission over hele Indien og Syd

havet. Ogsaa i Jerusalem holdes Missionærer; en dansk 

Mand, Nikolaisen, er der ansat; Jøder boe der i 4 Stæder; 

i Aar omkom ved Jordrystelse alene i Tiberias 3000 Jøder.

Lørdag d. 4. stod jeg op med en mageløs Tro. Jeg 

havde drømt, at jeg i Jesu Navn løb Storm mod alle Skygge

billeder, og jeg bekjendte Troen og bad Fadervor med en 

Fylde, Klarhed og Kraft, som henrykte mig. Nu veed jeg 

det, at Gud er ogsaa med mig i England og vil her lade 

mig voxe og blive stærk i Aanden, og give mig Øre til at 

høre, Øie til at see, hvad der er godt og elskeligt og ærbart, 

at jeg med en bedre og dygtigere Sjel maa vende tilbage til 

det Land, hvorfra jeg er kommen. Ja Gud velsigne mig! 

lær mig at gjøre Gavn! at de gode danske Mænd og Qvinder 

maa prise Dig, som er i Himlen, naar de see mine gode 

Gjerninger. Lad den Frihed, her er, slaa dybe Rødder i mig 

og mulig ved mig forplante sig i Norden!

Søndag d. 5. Jeg kom til St. Povls Kirke, men — 

Døren var lukt. Jeg græd af Sorrig. De store Mænds 

Statuer besaae jeg — Nelson: Copenhag, Nil, Trafalgar. 

Alle Monumenter vare oprettede paa offentlig Bekostning, og 

Forældre gik og forklarede Børn, hvad de havde at betyde. — 

Jeg kom til en anden Kirke og bad de Ord af Fadervor: 

Giv os i Dag vort daglige Brød, med en Ydmyghed og Tro, 

som gjorde Sjelen ret stærk og klar. I en tredie Kirke sang 

jeg de Ord: Du vil byde mig velkommen Herre!

Mandag d. 6. Den Dag var Fest i hele London for 

„Drengene“; det er til Erindring om den Dag, at Fox vilde 

ved Krudt sprænge hele Parlamentet. De bære en Mand, 

udstoppet, omkring og holde en Tale for Dørene, og om Af

tenen er Fyrværkeri over hele Byen paa Gaden, Troldkjær-
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linger. Det er underligt at komme i et fremmedt Land! nyt 

Sprog, Sæder, Interesser, og de Personer og Gjenstande, som 

lier gjælde, kjender man neppe Navnet paa i Nabolandet. 

Englænderne forekomme mig som det Slags Familier, der i 

den Grad ere opmærksomme for dem selv, at de slet ikke 

bryde sig om andre. Englænderne kjende kun deres eget 

Sprog, Penge, Historie, og omgaaes helst Englændere; dog, 

de ere meget høflige imod mig.

Den 7. Jeg saae Wellingtons Palais og Støtten, som 

Englands Damer lod opreise for ham og hans brave Krigs

kammerater — stolt gjort af Englands Damer! Det er en 

Achils Statue. — Hos Bille Brahe fik jeg den glædelige 

Efterretning — 120 £ *) og venlig Omsorg for mig ved Con- 

sulen om en god Leilighed. Jeg gik hen i Westminster 

Abby, forbi Dronningens nye Palais, der var som en Fee

verden, og der i Kirken udøste jeg mit Hjerte og græd, som 

jeg ikke har gjort, siden jeg var Barn, og bad i Jesu Navn 

at maatte være taknemmelig imod Guds store Naade. Gud, 

hvor Du er naadig imod mig! Der var et deiligt Chor, 

Drenge ligcoverfor hverandre, som sang, mens jeg bad. Det 

var en lykkelig Time; saligt at kunne takke. — Westminster 

er over al Beskrivelse udmærket, en gammel gothisk Bygning, 

som Sukkerværk. Der saae jeg Elisabeth i Yox — hu!

Onsdag d. 8. Var jeg atter Wellingtons Pallads, og 

det var saa mørkt, at jeg ikke kunde see Støtten, skjøndt 

Kl. kun var 2. Solen mørkerød. — Jeg fik Brev fra Hjem

met. Gud trøste min Moder!

Den 9. skulde Dronningen komme i Procession til den 

nye Lord Mayors Bolig. Jeg havde bestemt at blive hjemme 

og skrive, men gik, da her var lidt koldt, op ad Gaden for 

at faae mig en Motion og kom derved ind i Trængselen og 

ind i et Huus, hvorfra jeg saae den hele Stads. Ja pragt

fuldt var det. Men naar der Intet er at høre, gjør det ikke

J) Over 2100 Kroner.
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mig mere levende. Jeg fik Hovedpine, gabede og blev uhyre 

sulten. Smuk var Inskriptionen: „Velkommen Victoria“, og 

gid hendes Eegjering maa vorde lykkelig og lang; gid Blom

sten maa opfylde, hvad Knoppen lover! Londons Borgerskab 

er høfligt — Manden paa Lygtepælen, Hesten, som faldt i 

hele Massen. Her har Politibetjenterne ingen Stokke, og kun 

naar de see, at Een slaaer en Anden, tør de føre ham i 

Fængsel.

Den 10. besaae jeg Skibet, hvor med jeg skal gaae til 

Madera. Ogsaa Jernbanerne kjørte jeg paa og kom til 

Tunnel, men den var fuld af Vand, og jeg maatte gaae til

bage. Damerne vare meget enthousiastiske for Dronningen, 

og Skolebørnene sang: God save the Queen.

* *
*

Over Peter Eørdams Eejse fra London til Madeira haves 

ingen Dagbog. Derimod er der bevaret adskillige Breve fra 

Hjemmet, der vise, i hvilken Grad denne Eejse ledsagedes af 

hans Venners gode Ønsker om, at den maatte bringe ham 

den Sundhed, han savnede. Nogle af disse Breve kunne 

derfor passende faa Plads her.

F ra  P rinsesse C aroline A m alie.

1.
Kjøbenhavn den 28. November 1837.

Hr. Candidat Børdam!

Usigeligen glædedes igaar alle Deres Venner ved de 

kjærkomne Efterretninger fra London. De er nu paa det 

Atlantiske Hav, og disse Linier hilse Dem paa Madeira. Gud 

give, det maa vorde ret en god  Hilsen! Jeg mener dermed 

en Hilsen, Gud giver mig i mit Hjerte til Dem, saa De kan 

fornemme, den kommer fra Ham! Gud velsigne dette Ophold 

i enhver Henseende! Maatte det være en Hvile, som føder 

nye og større Kræfter! Maatte disse Kræfter virke „de Gjer- 

ninger, hvorfor man vil prise Gud“ ! Hvor jeg længes efter
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at høre, hvorledes det tropiske Land hover Dem; hvorledes 

Deres Dage ere inddelte, og om De finder nogen sympathetisk 

Omgang. Gid dette var Tilfældet med de engelske Præster, 

man har anbefalet Dem til! Jeg haaber ogsaa, at De i 

dette Øieblik, medens Reisen, har fundet aandelige Elementer 

at leve iblandt. Ingenlunde mener jeg Bøger, men levende 

Mennesker. Jeg kjender jo dog Deres Ordsprog: „Heller en 

levende Hund end en død Løve“. — —

Jeg sidder nu ved mit sorte Bord i min inderste Stue 

og glæder mig ved Erindringen om de Samtaler, jeg ofte 

havde med Dem paa dette Sted. Jeg skylder Dem Meget, 

uendelig Meget, rettere Gud;  ved at have ført mig sammen 

med Dem har Han vakt en Slags Begeistring hos mig til at 

hellige Danmark mit jordiske Liv. Bed Ham nu, at denne 

Begeistring ikke maa udslukkes, men blive til en Livsflamme, 

at den ikke maa slukkes nogensinde, men at den maae føre 

mig gjennem gode og onde Dage indtil Maalet. Gud give 

mig Viisdom og Kraft til at være den elskede Prinds Alt 

det, Gud vil, at jeg skal være [for] ham! Det er med en 

inderlig Vemod, jeg tænker paa de mange tunge Pligter, der 

i Fremtiden vil hvile paa ham. Oh at jeg ret maatte kunne 

lette ham den Byrde saa meget, som det staaer i min Magt! 

Hertil beder jeg særdeles om mine kjære Venners Forbønner.

Den 80. November, Kl. 8 Aften.

Nys kom jeg fra Asylet, hvor jeg har tilbragt Efter

middagen, og hvor Skaarup besøgte mig. Vi talte ret meget 

om vores gode Rørdam og fornøiedo os ret sammen over 

Deres Meddelelse fra London og hele Stemningen i Deres 

Breve. Maatte de næste Efterretninger (fra Madera) være 

lige [saa] livlige; dog gjentager jeg her Bønnen i mit for

rige Brev; fortie mig aldrig noget, hverken med Hensyn til 

Deres physiske eller psykiske Tilstand, jeg forstaaer Dem 

alletider! — Skaarup og jeg ere enige med Dem [i], at 

Bibelunderviisningen maae først ende med Aabenbaringen, —
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— — det nye Jerusalem slutter jo først Tiden. Derfor det 

ufuldendte, fragmentariske i min Religions-Underviisning; thi 

den hørte op med Jerusalems Forstyrrelse. Aldrig havde 

man fortalt mig om Legemets Opstandelse, og ubegribeligt 

var det, at jeg aldrig tænkte over den Ting. Lige saa lige

gyldig har jeg været ved den anglicanske Gudstjeneste; thi 

først af Dem erfarer jeg, hvad der egentlig foretages under 

samme; jeg kjedede mig gruelig ved den! — — Skaarup 

synes ogsaa godt om specielle Bedetimer i Kirken. Mig vilde 

disse særdeles opbygge, hvis tillige af en sand christelig 

enten Præst eller Candidat læstes et eller flere Capitler i 

Biblen fra Prækestolen, maaskee ganske uden Commentar. 

Naar den, der læste, selv var begeistret, gjennemtrængt af 

Guds Ord, saa vilde den Hellige Aand aabne Menigheden 

„das Verständnis“. At De ønskede at lade Dem ordinere i 

England, vil jeg vist ikke formene Dem; men mig synes det 

lidt Overtroe, at vores Ordination ikke skulde være ægte. 

Ellers skulde jeg ikke have noget imod en Vilhelmus Nr. 2, 

men mener, at Gud nok kan vække en slig blandt os. — 

Nu længes jeg ret efter Grundtvig og troer Øieblikket nær, 

hvor jeg skal gjøre hans Bckjendtskab. — Gud skjænke 

Dem en god Søvn paa de Atlantiske Bølger og skjønne, op

muntrende Drømme! God Nat.

Den 2. December 1837.

Opfylder Gud vores Alles Ønsker, modtager De disse 

Breve til Julen. Herligt var det, om disse Hilsener fra 

Hjemmet bragtes Dem som Julegave. Troe, at mine Bønner 

for Dem til vores Himmelske Fader lyde anderledes end mine 

fattige Ord paa Papiret. Der gives ingen aandelig Høide fol

den Dødelige, som jeg jo ikke aflader at bede om for Dem. 

Deres aandelige Sundhed ligger mig ret paa Hjertet. Jeg 

er ret spændt paa de Bemærkninger, De, haaber jeg, vil 

gjøre mig over det sydlige Climas Indvirkning paa Deres 

Sjæl. Den skyefrie Himmel i Quisisona ved Neapel, hvor jeg
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tilbragte 5 Sommer Maaneder i 1820, lettede mig enhver 

Bekymring, hjalp saa mægtig til at hæve over en hver Ting, 

der under en nordisk Blyhimmel vilde have været tungere at 

bære. Jeg følte tydelig: skulde man prøves haardt i Livet, 

vilde Prøven under en slig Himmel være langt lettere. En 

yndig Natur er en stor Erstatning for andre Mangler; mig 

synes, den stemmer uvilkaarlig til Andagt. Jeg vilde [ønske], 

De var Digter og kunde, greben af Begeistring ved Deres 

skjønne Omgivning i Vinter, [udjarbeide noget, som ret kunde 

vække den danske Ungdoms Aand, en Sæd, som efter 1000 

Aar endnu bragte rige Frugter.

Tænk paa mit Asyl 24. December mellem 1 og 2, naar 

vi helligholde vores Juul. Bed De da med os Alle, at 

Børnene lære at elske Gud og Frelseren, og at Gud vil 

vække stærk Begeistring for Hans Sag iblandt os Alle. Gid 

Holger snart maatte komme og føre sit Folk til stor og 

ædel Daad.

Frue Ziitphen har forelæst sin tyske Oversættelse af 

Holger Danske, som er lykkedes hende vel og har fundet 

stort Bifald. Indtil de sidste 9 Sange læstes en Aften hos 

Søsteren. Havde De været her, havde De vist ei manglet 

blandt Tilhørerne! De 9 Sange læstes nogle senere Aftener 

hos mig. Ronceval har kostet hende megen Møie, men er 

efter Ingemands Dom lykkedes hende aller bedst. Prindsen 

var ret indtaget i denne aandrige Kones Product.

Herved falder mig ind at maatte berigtige noget, som 

var feilagtigt i mit forrige Brev (som maaskee aldrig naaer 

Dem). I det Brev omtaler jeg Ingemands Biographie, som 

har circuleret her i Manuskript, og hvorom jeg har forstaaet, 

at der var bittre Yttringer mod somme Personer, — — dog 

dette skal ikke være andet end en Misforstaaelse af mig.

Gud være med Dem nu og da og i al Evighed!

C aroline A m alie .

U d s k r i f t :  Til Hr. Candidat theologie Rørdam paa 
Madera.

11
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2.
Jule Aften 1887.

Hr. Candidat Rørdam!

Paa en Maade i nogenlunde lignende Stilling som De, 

da jeg formedelst Upasselighed tilbringer denne hellige Aften 

ene, synes det mig en Erstatning at underholde mig med 

Dem, der vist ogsaa savner den vante Familie Kreds og det 

kjære Hjem. Frue Zütphen, som just forlod mig, haaber 

med mig, at De i Aften er hos een af de omtalte engelske 

Præstefamilier. Yi længes meget efter at høre om Deres An

komst til Madeira. Jeg havde saa bestemt indbildt mig, at 

De havde naaet Deres Vinterqvarteer den 4. December, og 

blev nu ganske derouteret ved at modtage Deres Brev fra 

Øen Wight, dat. 2. Dcbr. I øvrigt var det smukt af Dem

at have tænkt paa at skrive mig [til] fra den Station.-------

Julen [i Asylet] i Nellikegaden i Aftes skal have været 

meget glædelig. Da jeg selv ei kunde komme, havde jeg 

sendt Frøken Walterstorff som min Repræsentant, og hun 

kom ganske straalende af lutter deeltagende Glæde hjem 

til mig: Die Kinder hatten wahrhaft gejubelt. Ikke sandt, 

i vores Modersmaal gives intet saa expressivt Udtryk for 

den Slags Glæde? — — —

Første Juledag.

Gud skjænke Dem en glædelig Fest, og Gud velsigne 

ret det nye Aar for Dem! Maatte det Aar 1838 blive rigt 

paa Høst for Herren, maatte Hans Rige ogsaa ret røre sig i 

Danmark! Mig synes, det er en herlig Tid, der byder denne 

Skuen af ungt og friskt og stedse voxende Liv. Holger 

hviler ikke aldeles hos Morgana, oh! at vi endnu maatte 

opleve at hilse paa ham, at Danmarks gamle Dage alt vare 

gamle nok, for at han kommer og forynger de Danske.

Stor Glæde har jeg havt af Læsningen af Ingemands 

Levnet. Ret megen Sympathie føler jeg for hans Anskuelser 

og Følelser; men han var mig jo alt saare bekjendt ved
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hans Skrifter. Der var endog en Tid i min Ungdom, hvor 

jeg har sværmet for ham: 1815, da hans Masaniello udkom. 

Dengang glædedes jeg ogsaa ved Tanken om det nye Liv, 

Grundtvig vilde bringe i vores dengang iiskolde Kirke. Jeg 

veed ei, hvorledes Omstændighederne senere har ladet mig 

sove ind for alle disse Ungdoms Forhaabninger; men jeg veed, 

at Gud siden to Aar lod mig mødes med en Mand, kaldt 

Eørdam, der stærkere end nogensinde før vakte alle disse 

Forhaabninger om en friskere, mere energisk Tid for det 

kjære Fædreneland, og foranledigede, ved det Indtryk, han 

gjorde paa mig, at jeg nu er saadan grebet af Idealet af 

Danmarks Fremtid, at jeg haaber ei at slippe det, saa længe 

jeg lever her nede. — Jeg maae dog fortælle Dem, at Grundt

vig for nogle Dage [siden] er bleven frie for Censuren.-------

Skaarup har for nogle Dage [siden] ret glædet mig med 

at læse den Præken for mig, han holdt i Slotskirken og i 

Holmens. Den var saare dyb og skjøn. Den handlede om 

Jesus, som var her, som er her, og som atter skal komme. 

Da Sk. kom paa Prækestolen i Slotskirken, studsede han i 

første Øieblik ved at see Professor Clausen siddende lige 

for ham.

Af Baronesse Pechiin veed jeg, at Deres Familie er 

vel. Gud velsigne Dem! Caroline Amalie.

Fr. Walterstorff beder Dem hilset. Prindsesse Wilhelmine 

er nu forlovet med Hertugen af Glücksborg, hendes Fetter, 

som elskede hende fra da han var 5 Aar gammel. Hun er 

meget lykkelig. Gud opholde denne Lykke!

Uds k r i f t :  Til Hr. Candidat Theologiæ Rørdam, Madeira.

3.

Den 21. Januar 1838, Aftenstunden.

Hr. Candidat Rørdam!

Det er netop 4 Uger siden jeg paa samme Tid under

holdt mig med Dem, og nu synes mig, at jeg ret længes

11*
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efter atter at samtale med Dem. Siden 2. December fra Øen 

Wigth have vi slet intet hørt fra Dem, og nu mangler endog 

2 Poster, formedelst Isen i Beltet, som muligen alt for 8 

Dage [siden] kunde have bragt os Glædesbudskabet, at De 

lykkeligen havde naaet Madera og følte Dem vel! Gud give 

det var saa vel!!! Mit Been holder mig endnu stedse

fængslet til Sophaen, det er nu paa 7de Uge, at jeg ikke 

faaer stytte derpaa; naturligviis længes jeg efter at gaae, at 

skaffe Prindsen det vante daglige Liv, at besøge mit Asyl, 

at høre Mynster eller Paulli — thi egentlig gaaer jeg ikke 

i Guds Huus* fordi det er P ligt, men af Interesse for 

Præknen — dette maae jeg skrifte, for at Do ikke holder 

mig for anderledes, end jeg er. Ellers har jeg det godt i 

alle Maader, er hjertefrisk og omgives af Kjærlighed. Var 

De her, vilde jeg vist ogsaa stundom glædes ved Deres kjære 

Besøg, saa som Skaarup tit gjør det. Han var endnu hos 

mig for en Time siden og fortalte mig med Bedrøvelse, at 

der nu slet ingen Udsigt er til at sende Dem Bøger, da alle 

Skibe ere indefrosne. Man gaaer over Isen til Sverrig. Det 

er en ordentlig Vinter siden Nytaar og med daglig Snee i de 

sidste Dage. De mærker intet dertil paa Madera, men jeg 

heller intet i mine lune Værelser. I  denne Stilling har jeg 

da gjort det Bekjendtskab, jeg i Aar og Dag længtes efter 

at gjøre. I  Tirsdags Middag Kl. 12 bragte Prindsen 

G r u n d t v i g  op til mig og forestillede os gjensidigen for 

hverandre. Men hør nu, hvorledes det gik til. I mit forrige 

Brev meldte jeg Dem, at Grundtvig havde søgt om at vorde 

fri for at være under Censur. Dette bevilligedes ham, og 

da Prindsen kom fra det Statsraad, hvor dette var forhandlet, 

skrev han øieblikkelig til Grundtvig for at lykønske ham til 

Opnaaelsen af hans Begjæring. Herpaa svarede Grundtvig 

Prindsen ved et personligt Besøg, og yttrede ved denne Lej

lighed Ønsket at maatte gjentage samme for at tale om en 

Ting, der laae ham paa Hjertet. Sidste Tirsdag fandt dette 

andet Besøg Sted, og jeg havde bedt Prindsen iforveien, naar
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dette var Tilfældet, da ogsaa at lade mig nyde lidt godt 

deraf. Grundtvig har et herligt Aasyn! Han indtog mig 

strax ved et ubeskrivelig kjærligt, mildt Udtryk. Han syntes 

især oplivet, saa længe Prindsen blev hos os, og jeg kan 

ikke nægte, at jeg følte mig ret lykkelig over en saadan 

Mands sande Deeltagelse for Prindsen, paa hvem Grundtvig 

atter har gjort det allorheldigste Indtryk. Gud give frem

deles Sin Velsignelse til dette Møde! Gud føre fremdeles 

Prindsens Hjerte til saadanne Mænd! Om det Indtryk, jeg 

selv har gjort paa Grundtvig, veed jeg ei ret at gjøre mig 

rede. Har jeg dog før troet at have gjort et fordelagtigt 

Indtryk der, hvor jeg kuns gav Forestillingen om Kulde. 

Hos Grundtvig troer jeg egentlig ikke at have gjort et ube

tinget fordelagtigt Indtryk. Feiler jeg her anden Gang, vilde 

det denne Gang være mig grumme kjært. Imidlertid gjør 

dette Bekjendtskab mig usigelig tykkelig, og ret skulde det 

glæde mig, hvis denne Mand fandt det værd stundom at 

skjænke mig en Samtale, saa som jeg bad ham derom. Jeg 

ønsker saa inderlig at lære at elske Menneskene for deres 

egen Skyld og slet ikke med Hensyn paa deres Forhold 

til mig.

For 14 Dage [siden] havde jeg et Besøg af Ferdinand 

Fenger. Jeg havde indbuden Baronesse Frederike Peclilin 

til at gjøre hans Bekjendtskab. Da han kom ind, forestillede 

jeg ham Baronessen som en Dame, der ret af Hjertet fulgte

den christelige Oplivelse i Verden og derfor gjerne gjorde

hans Bekjendtskab. „Oh om Dem har Rørdam fortalt mig“,

udbrød han, og derpaa begyndte Samtalen ret levende iblandt 

os om en Gjenstand, vi alle tre con amore berørte; dog

denne Gjenstand giver jeg Dem at gjette! Hvilket et rart 

aabent Ansigt har Fenger! deri er saa megen barnlig Glæde! 

Men det sande christelige Liv maa ogsaa gjøre g lad !!! 

Fenger var her til Missionsmødet. Frue Browne1), en varm

J) Gift med don engelske Legationssekretær.
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Tilhængerinde af Grundtvig, var iaar for første Gang i Mis

sionsforsamlingen og har forsikret mig, at skjønt hun i Eng

land havde været i mange slige Forsamlinger, havde der 

aldrig nogen tiltalt hende som denne; hun havde ret havt 

den Følelse at være blandt s a n d e  Christne. Hun vil skrive 

til England, at hun aldrig der havde været forenet med saa 

mange sande Christne som her i Kjøbenhavn. Hun troer 

ogsaa, at Grundtvig er kaldet til at virke en ny Gjenfødelse 

blandt os. Strax da hun kom ind i Forsamlingen, var der 

een af Præsternes Physionomie, som særdeles tiltalte hende, 

og hun tænkte hos sig selv: den Mand er vist en gjennem- 

trængt Christen. Det var Oldenburg, der i Sommer prækede 

om at hele Troen kuns var i hele Menigheden *). Hans Tale 

i Missionsmødet var om glade Forhaabninger for Danmarks 

Fremtid — ret et Emne for Dem og for mig at tale sammen 

om. Var De dog bare her, eller havde jeg kuns den Udsigt 

endnu ret ofte i Livet at samtale med Dem, jeg længes saa 

usigelig derefter. Dog Guds Villie skee frem for alt. Han 

holde sin beskjærmende Haand over Dem og gjøre Dem ret 

glad, i hvor Han saa fører Dem. — De to savnede Poster 

ere ankomne, vi skrive idag den 25. Januar, men intet Ord 

fra Dem siden 2. December.

Jeg troer at have omtalt Prindsesse Wilhelmines For

lovelse med hendes Fetter, Hertugen af Holstein Glücksburg. 

Siden 3. Januar er han her, og.det hr en Glæde at see, hvor 

disse to Mennesker holde af hverandre. Der er kommet en 

saadan rolig Glæde over Prindsessen, som ret maae gjøre 

enhver lykkelig og tryg paa hendes Vegne. Han er rigtig

nok 6 Aar yngre end hun, hvilket stedse er et Misforhold i 

Ægtestanden; men han har elsket hende fra hans Barndom 

af, og denne trofaste Kjærlighed har været hans gode Engel 

i Ynglings Aarene. Han har nydt en from Opdragelse, og 

jeg tør haabe, at Gudsfrygt knytter dette Baand endnu fastere.

*) Se foran S. 86.
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Bryllupet bliver i Stilhed i Mai, og saa reiser Ægteparret 

til Kiel, hvor de etablere dem. Prindsessen haaber, at De 

paa Hjemreisen opsøger hende i Kiel!

For mit Helbreds Skyld tales og tænkes paa en Bade

reise for os i Sommer. Hvorhen vide vi endnu ei ret. Jeg 

tænker kuns med Bedrøvelse paa at forlade mit kjære Sjæl

land og min vante Levemaade; jeg hænger alt for meget 

derved, det føler jeg godt og erkjender ret Herrens Haand. 

Bed for mig, kjære Rørdam, at jeg ei slaaer for dybe Rødder 

i Jorden, men at jeg maatte vorde Herrens Tjenerinde, der 

med Glæde følger ethvert Kald fra ham.

Der var jeg i Vinduet for at see paa et brillant Kane

parti. Man var saa god at kjøre flere Gange rundt paa 

Amalienborgplads for at unde mig dette Skuespil. 30 Kaner! 

Det gaaer til Frederiksberg, hvor der frokostes i min Svogers 

Værelser. — — — En af Deres Venner, [Peter] Boisen, 

Søn af Biskopen i Laalland, har tilbuden sig at læse i mit 

Asyl, og er nu saa god hver Mandag og Løverdag fra 3 til 

5 at beskjæftige sig med Børnene. Vores gode Rønne har 

de 4 mellemste Dage i Ugen. For 14 Dage [siden] skjæn- 

kede Gud ham og hans Hustrue en lille Søn. Baronesse 

Pechlin og Frue Reedtz besøge jævnligst Asylet, ogsaa om 

Søndagen, og sidst skal vor gode Skaarup have overtrulfet 

sig selv. Dog ere Børnene sene til at komme, naar jeg 

undtager den lille faste Stok. — Nu Gud velsigne Dem med 

Sine aller bedste Gaver og Han bevare mig fremdeles Deres 

Venskab. Caroline Amalie.

4.

Den 25. Februar 1838.

Hr. Candidat Rørdam!

Endelig igaar modtog jeg Deres saare kjærkomne Brev 

fra Madera 2. Januar. Jeg sendte det ufortøvet, efter at have 

læst det, til Baronesse Pechlin, Frue Ziitphen og Skaarup, 

og denne bragte mig det atter i Aftes. Ubeskrivelig var
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vores Alles Længsel efter at høre fra Dem, og nu have vi 

ret takket Gud af fulde Hjerter, der bevarede Dem paa den 

lange Reise, og lod Dem paa Madera som allevegne finde 

kjærlige Hjerter, der have modtaget Dem og som nu omringe 

Dem. Det maae være en sød Bevidsthed saadan at reise 

indtil de fjerneste Lande stedse ved Jesu Haand. Hvor jeg 

glæder mig derover for Dem.

I Tankerne seer jeg Dem stedse ved Strandbredden med 

et ubeskrivelig dybt, vemodigt Blik skuende ud over det 

majestætiske Hav; Andagt fylder deres hele Sjæl, Vemoden, 

Dem Selv ubevidst, gjælder dels Savnet af Deres egentlige 

Hjem i Himlen og dels Skilsmissen fra det jordiske Hjem. 

Maatte Gud glæde Dem med Tilsagnet, at Han efter en Tid 

at have prøvet Dem, lagt Dem til Side, som De Selv siger, 

ret til Gavns vil bruge Dem her paa Jorden; maatte Han 

ville gjøre Dem til et af Sine særdeles udvalgte Værktøier 

til at udbrede Hans Rige paa Jorden. — — Kommer De 

atter til London, da vilde jeg ønske, at De saae og talte 

med min kjære Mistres Frey, Qvækerinden. Dog nu taler 

vi ikke endnu om Tilbagereisen, men lad os tale om et langt 

og frugtbringende Ophold paa Madera. Hvorledes staaer det 

med Deres Financer, og hvor længe troer De at komme ud 

med den Credit, Grev Bille har aabnet Dem? — —

Jeg har havt endnu en Visit af Grundtvig, hvorved jeg 

følte mig langt anderledes a mon aise end første Gang, og 

jeg troer ogsaa, at han var mere tilfreds med vores anden 

Samtale end med den første. Første Gang (veed jeg nu) var 

han saa absorberet ved den Gjenstand, han havde forhandlet 

med Prindsen, Latinens Banlysning, at han ei havde Rum at 

opfatte noget derfra forskjelligt. Hvilken interessant Mand! 

Hvor behageligt at kunne tale saaledes uden Omsvøb, at 

kunne sympatisere over de Feil og Svagheder hos de kjære 

Landsmænd, som man saa gjerne vilde bidrage sit til at 

rydde af Veien. I disse Dage udkom et lille Skrift af ham, 

beslægtet med Firkløveret, kaldet: Skolen for Livet og
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Acaderaiet i Soer. Fortalen er særdeles liberal, og den første 

Deel, „Skolen for Livet“, meget klarere end hans sædvanlige 

Skrivter og fuld af træffende og geniale Bemærkningor. 

„Academiet i Soer“ er mindre tiltalende, for mig i det 

mindste. Naar Skibsfarten atter er etableret, skal jeg sørge 

for, at De faaer dette Skrivt tilsendt.

I  mange, mange Aar havde vi ikke saadan en Frost: 

tænk Dem, hele Kattegat er tilfrosset; lis fra Skagen til den 

Norske K}rst! Aldrig er Kjøbenhavn saaledes blevet besøgt 

af Svenske som i dette Øieblik. For nogle Dage [siden] kom 

en stor Deel Studenter fra Lund og besøgte Regentsen og 

blev beværtede af vore Studenter i Universitets Bygningen. 

Skaanske Bønder og Adelsmænd komme dagligen, og Handel 

og Vandel drives over Isen mellem Kjøbenhavn og Skaane. 

En glad Anelse reiser sig herved hos mig!

Den 27. Februar.

Nu er der fuldbragt en stor Fastelavns Frokost hos mig, 

som endnu ligger med Benet paa Sophaen og slet ikke tør 

gaae. Alle ere gaaede, og jeg fortsætter mit i Søndags af

brudte Brev! Igaar var Baronesse Frederike Pechlin hos 

mig og meddelte mig hendes Brev fra Dem, ankommet samme 

Stund som mit, men 16 Dage yngre. Saa glad som jeg var 

over Deres Stemning i Brevet fra 2. Januar, saa ondt gjorde 

mig den Vemod, som det fra 18. Januar bærer Præg af. De 

har forladt den engelske Familie, boer nu ene og savner 

kjærlig Omgang! Maatte De atter blive „heiter“ som i 

Weilbach!

De har skrevet til Frue Zütphen paa samme Tid som 

til Søsteren, men den herlige Kone troer at mærke, at De 

haver noget 'imod hende. Dette kan naturligviis kun beroe 

paa Misforstaaelse, og vi alle bryde vore Hoveder med, 

hvilken Misforstaaelse det mon være. Hvis De troer, at hun 

ikke holder nok af Dem, da gjør De hende sandelig Uret. 

Det bedste Beviis paa hendes Kjærlighed for Dem er, at
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Datteren er jaloux over, at Moderen holder saa meget af 

Dem, og dette grunder sig fra en Bekjendelse af Frue 

Zütphen, at den af hendes Børn, der var Himlen nærmest, 

vilde hun stedse foretrække for de andre. Da hun nu har 

kaaret Dem til hendes Søn, saa formoder Luise, at hun maae 

foretrække Dem for hende. Jeg har stor Glæde ved den 

sjældne Kones Omgang; hun besøger mig jævnligen hver 

Uge og læser da for det meeste nogle Capitler i Biblen. Yi 

have begyndt forfra. Jeg har aldrig gjennemlæst den heel, 

er egentlig fremmed i det gamle Testament.

De troer e i, hvilken Kjærlighed og Medlidenhed der 

hersker i Vinter for de Fattige. Skaarup, Feddersen1) og 

St. Aubin, tillige med 7 Andre, have dannet en Comite for 

at uddele Brænde, og de har i 10 Dage gjort 1000 Huus- 

besøg for at undersøge Trangen. Havde De været her, veed 

jeg, hvem der havde været den I l te  i denne Comite! Skaa

rup kan fortælle rørende Scener af Paaskjønnelse hos de 

Fattige. Skaarup og Paulli arbeide paa en lille Andagtsbog, 

de vil uddele tillige med de materielle Gaver.

Nu Gud velsigne Dem og skjænke Dem Forøgelse i Troe 

og der ved stadig Glæde. Bliv ved at bede for mig, som 

jeg beder for Dem! C aroline Am alie.

Jeg veed, at Deres Moder og Søstre ere alle vel. Deres 

Brev til mig har jeg sendt til Holsteinborg for at glæde 

Grevinden og Frøken Scheel.
Jeg har skrevet Dem 3 Breve foruden dette til Madera.

Af Prinsessens Breve ses, hvor levende en Del Schaarup 

tog i alt. hvad der vedrørte P. Rørdams Vel. Dette vil ogsaa 

fremgaa af følgende B r e v  f r a  S c h a a r u p  selv. Det blev 

dennes sidste Hilsen til Vennen. Brevet fører os et Par Maa- 

neder tilbage i Tiden forud for Prinsessens sidste Breve.

J) Den senere Guvernør i Vestindien; tog sig meget af Asylsagen 
og stod i et venskabeligt Forhold til P. Rørdam.
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Kblivn. d. 22. Dcbr. 1887.

Kjæreste Yen! Det gamle Aar er nærved at synke, og 

et nyt forestaaer. Forinden denne Aarets Omskiftning er det 

mig en uimodstaaelig Hjertets Trang at bringe Dig, min 

kjære Rørdam, i din Udlændighedstilstand paa den fjerne 

Klippeøe i det store Atlanterhav min trofaste danske kjærlige 

og broderlige Julehilsen og Nytaarsønske, at sige Dig Tak, 

hjertelig Tak, for dit trofaste Venskab i det forbigangne Aar, 

og knytte Pagten fastere og inderligere for det nye. Dog

— hvad tænker jeg paa! Kunde Tankerne og Hjertets Fø

lelser meddele sig saa hurtig igjennem det store, vide Rum, 

som de flyve ud af Sjelen, da var allerede vor gjensidige 

Hilsen vexlet og beseglet med et ærligt Haandslag. Men nu

— ja Gud veed, hvor længe disse Linier skulle omtumles paa 

Land og Hav, inden de naae til Dig. — Du er ogsaa saa 

gruelig langt borte! Det faaer imidlertid ikke at hielpe. 

Skjøndt Du maaskee først langt ind i det nye Aar faaer Sort 

paa Hvidt for, at jeg har tænkt paa Dig — tænkt meget og 

kjærligt paa Dig — ved dets Begyndelse, saa er jeg dog vis 

paa, at dit Hjerte har sagt Dig dette længe, førend dine Øine 

saae det, og maaskee i dette Øieblik mødes vore Tanker der, 

hvor vi engang skal samles for at feire en evig Juul til

sammen. Idetmindste er jeg vis paa, at i Overmorgen Aften, 

naar jeg staaer nede i Asylet i Nellikegade midt imellem 

den glade muntre Klynge rundt omkring vort Juletræ og 

synger med de Smaae „Et Barn er født i Bethlehem“ , da 

ere ogsaa dine Tanker ved Barnet i Krybben, „som bleven 

er en Konge stor, og han sidder nu deroppe, over alle Stjerne

toppe, ved Gud Faders høire Haand“. Kan Du huske i Fjor, 

hvor det dog var en skjøn Aften? I Aar skal vi have en 

lignende baade der og i Asylet paa Christianshavn. Desværre 

kan vi ikke have den Glæde at see vor elskede Prindsesse 

der denne Gang. Hun ligger syg af Rosen i den ene Fod. 

Det gjør mig ret ondt for den gode Sjel. Den 17de i denne 

Maaned havde vi vor Forestilling paa det Kgl. Theater til
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Fordeel for Asylerne. Heller ikke her kunde den kiære 

Prindsesse være tilstede, og dog er det Hende, som maaskee 

af os alle føler meest varmt og inderligt for den gode Sag. 

Det var en fortræffelig Aften, Huset var propfuldt, og der 

var saadan en Rift om Billetter, at vi ikke kunde tilfreds

stille Halvparten. Cendrillon blev givet med Dands af Bour- 

nonville. og Jfr. Grahn, og en Epilog af Holst (nydelig og 

christelig) blev fremsagt af Fru Heiberg. Forestillingen ind

bragte 1163 Rbd. — en betydelig Sum. Hvad den bragte 

os, Bestyrelsen, som havde dermed at bestille, for Arbeide og 

Løben og Visiter og Takadresser, vil jeg ikke tale om. Det 

var ret en munter og fornøielig Tid. — I Mødet med vore 

kjære Damer af Comitteen i Anledning af den forestaaende 

Juul gik det til som i Fior. Grøden1) var atter paa Bane, 

men faldt igiennem og leed et totalt Nederlag. Du veed vel, 

at istedetfor Fru Owen og Duntzfeldt ere Fru Etatsraadinde 

Lange og Fru Pastorinde Rothe indtraadte; især Fru Lange 

er en sand Perle. Jeg vilde ret have ønsket, at Du havde 

været tilstede — og Damerne vistnok ogsaa. Jeg inaatte

referere dine Reisetildragelser o. s. v. Prindsesse Wilkelmine 

er bleven forlovet med en Prinds af Glücksborg og er sjæle

glad. Hun taler bestandig om sin Forlovelse med megen

Fryd, har bedet mig at fortælle Dig det og bringe hendes

Hilsen, ligesom ogsaa at sige Dig, at naar Du kommer hjem, 

maa Du endelig lægge Veien over Kiel og besøge hende der. 

Thi der skal hun boe fra Foraaret af. Hun taler altid med 

megen Kjærlighed om Dig. I Søndags 14 Dage var jeg in

viteret til Thee etc. hos Prinds Christian. Biskop Mynster, 

Pastor Münter og Paulli vare der ogsaa. Jeg tænkte paa 

Dig, da Prindsessen sagde: Skade! at vi ikke kan have vor 

gode Rørdam her. Raffard var der ogsaa og desuden et Par 

Hundrede andre Herrer og Damer. Der blev opvartet med 

Concert, The og andre Forfriskninger. Din Moder og dine

J) Naturligvis Spørgsmaalet om Børnenes Beværtning.



173

Søstre befinde sig vel og ved det Gamle. Heiberg fra Lunde 

var her, just som jeg modtog dine mange Breve fra London, 

der glædede og morede os alle meget. Siden den Tid have 

vi kun een Gang hørt fra Dig paa Veien til Madeira fra Øen 

Wigth, men nu har Du vel længe været paa Dit Pathmos. 

— Jeg kommer til at tænke herpaa ved den Forkj ærlighed 

for Joh, Aabenbaring, som Du i hine Breve lægger for 

Dagen. Jeg talede nylig om Asylerne og maa, for ikke at 

glemme det siden, i den Henseende endnu bomærke, at det 

3die alt er oprettet, dog kun i et interimistisk Locale i 

Trompetergangen, fordi vi ikke kunde blive færdige med Byg

ningen etc. til Vinteren. Det gaaer altsaa, som Du seer, rask 

fremad; ogsaa i Wordingborg er et oprettet, hvortil Prindsesse 

Wilhelmine har givet 50 Rbd. og sig selv som Patronesse, 

fremdeles i Holbech og i Stege og i Nykjøbing. Jetzmark 

er endnu ufortrøden med at variere paa det samme Thema i 

Adresseavisen i det uendelige. Søndags-Læsningen i Asylet 

i Nellikegade er nu i fuld Gang; vor gode P. Købke læser 

der hver Søndag, og det gaaer fortræffeligt. Saaledes sender 

vor Herre bestandig nye Arbeidere i sin Viingaard.

Paa Søndag, som er Juleaftens Dag, skal jeg prædike i 

Slotskirken over den deilige Text, Phil. 4: „Glæder Eder i 

Herren altid, th i  H e r r e n  er n æ r “ ! Jeg vil tale om, at 

Herren er nær, har altid været nær, er os nær hver Dag, og 

skal engang paa den store Dag atter være nær til at holde 

Dom over Levende og Døde. — Jeg frygter derfor, at jeg 

ikke faaer Tid til at fuldende dette Brev paa denne Side 

Julen, men saa er der dog begyndt, og — vel begyndt er jo 

halv fuldendt. Nu maa jeg giøre en lille Pause, da Forret

ningerne kalde mig. Med det første skal Fortsættelsen følge. 

Gud befalet! saa længe.

Her, kjæreste Rørdam! har Du mig igjen. Vi skrive 

rigtignok nu den 6. Januari 1838, og ere saaledes komne 

ind i det nye Aar, til hvilket jeg vilde lykønske Dig; men
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det siger jo intet. Vort Venskab har ingen Skiftetid, det er 

det samme i det nye Aar som i det gamle, og i min Hilsen 

og mit Ønske for Dig er altid baade gammelt og nyt paa 

eengang.

Jeg vil begynde med et lille Tilbageblik paa det gamle 

Aar. Hvor mange og hvor forskjellige Tilskikkelser har det 

ikke bragt os! Jeg er kommen hjem fra min lange og 

skjønne Reise med Sjelen fuld af herlige Erindringer og glade 

Forhaabningerx). Mange af hine ere tildeels traadte i Bag

grunden, og enkelte —  kun enkelte af disse ere gangne i Op

fyldelse — de fleste og vigtigste er endnu Gjenstand for min 

inderligste Længsel. I udvortes Henseende er der vel ikke 

megen Forskjel at see. Jeg sidder endnu herude i Nyboder, 

læser hver Dag med mange Børn, besøger Asylerne, prædiker 

i Holmens Kirke, giør Visiter snart her og snart der, og 

har endnu intet bestemt Sted, hvor alle mine Visiter og 

Besøg kunne concentrere sig. Men hver Gang jeg ifører mig 

min præstelige Ornat, saa føler jeg dog, at der er foregaaet 

en stor Forandring med mig. Jeg er bleven Præst, vel ikke 

ganske saaledes (hverken i udvortes eller indvortes Henseende) 

som jeg ønskede det, men dog — jeg er bleven P ræ st2) og 

bliver det med hver Dag mere i Sindet — maatte jeg ogsaa 

snart blive det mere i Skindet — jeg mener voxe ud over 

Catecheten! Dette er mit vigtigste Ønske, og jeg troer ganske 

sikkert, vor høie Ypperste-Præst, som er Kirkens Hoved, han 

vil opfylde dette Ønske i det nye Aar. Du seer saaledes, 

jeg sætter stor Priis paa mit Præsteskab — jeg mener, at 

jeg er ordineret — og det uagtet jeg ikke har forskrevet

*) Schaarup havde med kongelig Understøttelse gjort en længere 
Udenlandsrejse for at sætte sig ind i Asylvæsenet. Der exi- 
steror endnu et Brev fra ham til Peter Rørdam, dat. Prag 
10. Sept. 1835, hvori han giver en livlig Skildring af sine Rejse
oplevelser. Det er imidlertid altfor langt til at kunne op
tages her.

2) Schaarup var 17. Marts 1837 bleven ordineret som Kateket ved 
Holmens Kirke. Tidligere havde han været uordineret Kateket.
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min Ordination fra det biskoppelige England. Det er kun for 

Forstanden, den magelige Forstand, at denne engelske (apo

stoliske) Ordination anbefaler sig. Det synes at falde saa let 

for den ved de udvortes Phænomener blivende Forstand at 

godtgjøre sig sin Ordinations Betydning ved at knytte den 

Led for Led til den apostoliske, men naar man vil have noget 

andet end en blot historisk Ordination — naar man vil see 

deri en Act af den Helligaand selv — vil have ham som 

den eneste rette Ordinator, og veed at han ikke bygger sit 

Tempel hellere i en katholsk Bispehue eller Krumstav, end i 

en sand christelig Præstés gienfødte Hjerte, saa synes jeg, 

beroliges man let i denne Henseende. Er det sandt, at Qvæ- 

kerne begynde at føle Savnet af en ordentlig Præstestand, 

og vælge sig af og til ordentlige Præster? Jeg har hørt 

eller læst det et Sted.

Naar jeg nu tænker paa, hvad der er foregaaet med Dig 

i det forløbne Aar, da findes her langt mere Stof til Betragt

ning af Guds underlige Yeie med os Mennesker. Du begyndte 

det først uden Ahnelse om, at Du i det skulde overskride 

Danmarks Grændser, og nu ved dets Ende er Du mange 100 

Mile borte derfra og sidder paa en Øe langt ude i Verdens

havet, om hvilken Du vel har vidst fra gammel Tid af, at 

den bar de kraftige Druer, som vi kjende under Navn af 

Madeira-Viin, men neppe nogensinde drømt om, at den skulde 

bære Dig selv en Stund paa sine sorte Klipper. Dog — 

denne Tanke indeholder ikke blot glædelige Betragtninger, 

thi den minder om et Onde, som vi alle her hjemme saa 

inderlig ønske og saa ofte bede til Gud om at maatte for

lade Dig, saa at Du kunde vende karsk og sund tilbage til 

os igien, naar en varmere Luft besøger vort gode Norden. 

Thi nu er det forbistret koldt — Vinduerne sidde i eet lis, 

og Sneen fyger derudenfor, og Folk løbe omkaps med Kulden. 

Derom har Du vel ingen Idee derovre paa dit lune Madeira? 

men har vel glemt, at der gives noget, som hedder Vinter og 

Snee o. s. v. Men naar Du husker Dig ret om fra i Fior, da
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Du gik med den Kalmuks Frakke og Tørklæde op om Munden 

til Frelsers Kirke og derfra til Frederiksberg, saa vil Du 

muligviis nok faae en lille Vinterscene frem for din Phantasie. 

Hvormeget har Du ikke seet og hørt og oplevet i den lange 

Mellemtid? Det er ret slemt, at vi nu ikke saa tidt kan 

faae Efterretninger fra Dig — men glem ikke at benytte en

hver Leilighed, som tilbyder sig, og over England igiennem 

det danske Gesandtskab kan Du vel ogsaa skrive. Jeg længes 

m e g e t  efter Brev fra Madeira, og det gaaer alle andre dine 

Venner ligesaa. Daglig treffer jeg paa En eller Anden, som 

spørger til Dig, men i den senere Tid har jeg ikke kunnet 

svare synderligt. I  Formiddags blandt andet traf jeg Frøken 

Engelstoft med sin B. i Kunstforeningen og fik en lang Passiar, 

hvori Du ikke spillede den ringeste Bolle. Hos Schacks1) 

var jeg forleden til et Slags Bal — de meget snaksomme 

Frøkner S. spurgte mere, end jeg kunde svare paa. Nielsen* 2) 

bar havt Bryllup — et Bryllup, som giorde stor Opsigt, 50 

Par — alting elegant. Jeg gratulerede ogsaa fra Dig. 

Kolthoff har ogsaa havt Bryllup. Den lille Engelstoft ligesaa 

med sin Høne. For en 14 Dage siden viede jeg min Broder 

fra ^Vordingborg til sin Kjæreste (nu Kone) Jomfru Bøgli. 

Det var min første Forretning af den Art, meget høitideligt. 

Det vil glæde Dig at høre — det veed jeg vist — at min 

Broder har det saa godt, og at vor Herre har gjort alting 

saa vel for ham, at han har kunnet gifte sig — og jeg har 

faaet en elskværdig Svigerinde. Casse har til Julegave faaet 

en lille Søn, som Severine har skienket ham — og hun selv 

er ret rask. Der er stor Glæde. Paulli skal nu snart 

giftes — og jeg skal til at tænke paa Brudetalen. Hans 

Wilhelmine udvikler sig mere og mere i Elskværdighed3).

*) Dr. Schack var da Sognepræst paa Christianshavn.
2) Se foran S. 21, Note 2.
3) J. H. Paulli havde 3. Maj 1838 Bryllup med Vilhelmine Hagen. 

Men Schaarup kom ikke til at vie dem; da Bryllupsdagen kom, 
hvilede han alt længst i Graven.
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Jeg har næsten fortalt Dig lutter glædelige Ting, og der er 

vist endnu mange, mange flere saadanne at fortælle, naar jeg 

blot kunde huske det; thi Gud er god, og ofte lader han 

sin Godhed see. Men skulde jeg nævne noget sørgeligt, da 

bliver det især den bedrøvelige Sag, at vor gode Yen Apo

theker Baagøe er død. Han fik pludselig Typhus og døde. 

Jeg fulgte ham til Jorden for en 3 Uger siden. Der er 

megen Sorg og billig Sorg i Familien. Dette vil vist gjøre 

samme Indtryk paa Dig, som den brave Rytzous Død gjorde 

paa mig. — Jeg var i Forgaars en Times Tid hos Prind- 

sessen og sad ved hendes Sygeleie og læste for hende min 

Prædiken om „at Herrens Komme er nær14. Hun er dog en 

velsignet Dame, en rigtig Danneqvinde — en anden Dagmar. 

Hun fortalte mig, at hun Juleaften havde skrevet til Dig. 

Desuden gav hun mig nogle Bøger til Dig, som jeg skal 

sende Dig med en Capitain Warming herfra, naar han gaaer 

til Vestindien, som jeg haaber vil skee snart. Det er et 

Bind af Niemans Prædikener og nogle af de nyeste Fædre

landske Noveller, som jeg er vis paa ret ville more Dig. — 

Bare Du havde dem, da vilde Du sværme med den unge 

v. Ditmar og den elskværdige Grevinde Corselx). „Montanus 

den yngre44 er ogsaa brav. Fra alle her skal jeg hilse Dig 

ret kjærlig — jeg nævner ikke Navnene, thi deres Tal er 

Legio. Jeg kunde ikke engang opregne dem alle i dette 

Øieblik, thi jeg har en uhyre Mængde fra Yenner og Ven

inder. Dog af disse sidste maa jeg dog nævne Fr. Pechlin. 

Nu Gud være med Dig! og styrke [Dig] som paa Sielen saa 

og paa Legemet. Din trofaste
G . Schaarup.

Hvis dette Brev sendes med Legationen over Engeland, 

som jeg har isinde, da kan Du snart vente et Do. med Capi

tain Warming, som skal gaae om nogle Dage, og med ham 

faaer Du tillige de omtalte Bøger. l

l) Af Carl Bernhards Novelle «Lykkens Yndling».

12
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En glædelig Nyhed — Grundtvig er for nogle Dage 

siden ved Kgl. Rescript bleven fritaget for Censur (maa 

trykkes), og Kjøbenhavnsposten har hoveret derover, og kalder 

Grundtvig en ægte Danismand, Nordens mærkværdigste og 

dygtigste, meest frisindede Skribent.

NB. En lille øconomisk Anmærkning. Skriv ikke saa 

stort og ikke i Convolutten. Dit sidste Brev fra London 

(det tykke) kostede omtrent 4 Rbd. Send dine Breve, hvor 

det gaaer an, gjennem Legationen, det koster intet. — Dog 

i dette Øieblik gav jeg endnu mere for et Brev. Skriv der

for snart.

Fra Opholdet paa Madeira 1838.

Denne Dagbog, den sidste der haves fra Peter Rørdams 

Haand, bestaar i højere Grad end nogen af de tidligere af 

Betragtninger, og en Del af dem faa en særlig psykologisk 

Interesse derved, at de kjendelig ere gjorte med Døden for 

Øje. Da Opholdet paa Madeira var fattigt paa ydre Op

levelser, fordybede han sig mere i den hellige Skrift og i 

sig selv for at faa Lys over det, som han antog forestaaende. 

Blandt Forfattere, hvis Skrifter han hyppig citerer og altsaa 

har studeret i denne Tid, kan særlig nævnes Schleiermacher, 

Krummacher og Grundtvig. Paa Grund af Optegnelsernes Om

fang, er her kun meddelt et kortere Uddrag, der dog for

mentlig vil kunne vidne om den Rigdom, P. R. ejede i sin 

Sjæl, og som baade i gode og onde Dage gjorde hans Om

gang og hans Breve saa tiltalende for hans Yenner.

Madera den 4. Januar 1838.

I høi Grad misfornøiet var jeg med min Bolig, Maden 

smudsig, Værelset fuldt af Spindelvæv, og jeg ærgrede mig 

over mig selv, at saadanne Smaating kunde gjøre mig Livet 

suurt; thi „ikke hvad der gaaer ind i Munden, men hvad 

der gaaer ud af Munden, gjør Mennesket ureent“. Saa bad
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jeg da til Gud, at han vilde hjælpe mig og vaagnede glad 

og munter. Gud kan gjøre os glad, skjøndt det, som be

drøver os, vedbliver. Han sender Glædens Aand til os, ja 

han vil mætte os med Glæde. Menneskehjertet er skabt til 

Glæde, og i Kjærlighed er en stor Glæde.

Mrs. Cave er en christelig Kone, og jeg talte derfor 

reent ud med hende om hvad der var mig imod, og hun gjør 

Alt, hvad der staaer i hendes Magt, for at behage mig. Men 

den Stakkel, hun forstaaer saa lidt. Hvad jeg beundrer, er 

hendes gode Humeur efter at have gjennemgaaet saa store 

Sorger. Der maa jeg ret beundre Guds Kraft og Godhed. 

Jeg kan misunde hende det Sind. Hun synger og er glad 

som et Barn. — — Lær mig Herre at ære de Fattige og 

med Lyst at give mine Penge til disse Folk!

Den 7. Jan. I Verden regnes man sædvanlig ikke for 

hvad man er, men kun for hvad man kaldes.

Gjennem Trængsler bør vi indgaae i Guds Rige, fordi 

Stien nu engang er saa smal og Porten saa lav for syndige 

Mennesker, at man ei kan komme frem til de Levendes — 

Kjærlighedens, Retfærdighedens og Tillidens — Land med 

Had eller Uret eller Selvtillid eller Mishaab, ei med et Sind, 

dei' er fuldt af Fordringer, til det Land, hvor Kongen op- 

olfrede sig selv, døde af Medlidenhed. — Vor Grundfeil er 

at gribe efter, hvad der behager os, at følge vor Lyst. — 

Uskyldigheden kunde ikke bevares i Paradiis, saa kan da 

Synden meget mindre udryddes der o: i daglig Herlighed og 

Glæde. — Naar jeg seer de døde Portugiser beboe det 

yndige Madera, da væmmes min Sjæl. Medgang og para

disiske Egne gjør ikke Mennesket stærkt og glad. Og [naar 

jeg seer] de rige Englændere — de rige Præster i Eng

land — thi der er ikke een, jeg føler Kjærlighed til — men 

jeg beder Faderen gjøre mig stærk i Kjærlighed — da er 

det klart, at Rigdom gjør ikke Mennesket elskværdigt. Den 

Rige er sjældent elsket af den Fattige. Hvor vanskeligt at 

føle ret Tillid til den Rige; thi Rigdom fremkalder en
12*
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Uafhængigheds Følelse, der saa let bliver saarende. Eng

lænderne ere stive, ligegyldige for Fremmede. — Vi ville 

være, gjøre og have Alting selv.

Naar vi ret troe paa Syndernes Forladelse og et evigt 

Liv, da see vi den Usynlige, som stod han for os, og Tiden 

bliver for os, som tusinde Aar for den Evige, som en Drøm, 

naar den er ude.
Den 9. Jan. Kun da leve vi et evigt Liv, d. e. et Liv, 

som altid fortsættes, som ei engangDøden kan afbryde, naar 

vi af Hjertet elske Gud og Jesus. Med hver Dag komme vi 

Gjenstanden for vor Kjærlighed nærmere, altsaa blive vore 

Udsigter daglig bedre, og bedst i det Øieblik, Hjertet brister. 

— Kun naar Kjærligheden, Guds Kjærlighed, saaledes gjen- 

nemtrænger os, at vi føle Kraft til at elske vore Fiender, 

ere vi lykkelige o: kan vi a l t i d  være glade. Saalænge 

derimod Fornærmelser frembringe Had og Ønske om Hevn, 

vil vor Lykke daglig forstyrres; thi daglig møde vi Kræn

kelser.

Den 11. Jan. Min Helbred synes at blive ringere. 

Hidtil har jeg altid haabet, at Halsen nok vilde blive god: 

nu frygter jeg for, den vil blive værre. Dog, Gud være 

lovet! i denne Nat, da jeg laae vaagen, fik jeg Magt til at 

sige af Hjertet: „Intet skal skille mig fra Guds Kjærlighed 

i Christo Jesu vor Herre“ ; og saalænge Kjærlighed gjør 

Sjælen varm, er jeg lykkelig.

„Det gjælder at udrette sin Gjerning for Evigheden“, 

at handle i Bevidsthed af et evigt Liv. Da jeg reiste til 

Madera, overveiede jeg, om jeg turde tale med Jesus om 

denne Reise, naar han kommer igjen at dømme Levende og 

Døde. — Jeg ønsker' ikke at døe endnu. Jeg ønskede, om 

det var Guds Yillie, at trænge dybere ind i Kjærlighed; der

med er ogsaa forbundet det Ønske at blive gift og faae 

Børn, og at have udrettet Noget. Yel veed jeg, at jeg har 

underviist mange Børn, og hvad jeg har plantet, vil Gud nok 

give Væxt; men den Gjerning er mig ikke nok. — Jeg
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ønsker heller ikke at døe i et fremmed Land. Gud føre mig 

hjem til min Slægt!
Den 12. Jan. Gud fylder os med Glæde, som han lader 

Vand springe frem af Klippen, naar hans Folk beder. Den 

Sorrigfulde, som haaber paa ham, mætter han med Glæde. 

Derfor Hjerte, bie efter Herren!

Den 13. Jan. Jeg bad iblandt Andet Gud denne Morgen 

at give mig Raad angaaende min Helbred, og da jeg saa 

talte med Mr. Claverthon, kom han til at sige mig, at jeg 

burde alene bruge Luften her, og see, hvad det vilde nytte, 

et Raad, jeg ogsaa vil prøve blandt alle de øvrige. Mine 

Finantser sørger Mr. Longfort for. En yndig Spadseretour 

var jeg langs Havet til det høieste Punct paa Øen; en Klippe, 

2000 Fod perpendiculairt over Havet, og en Hule i Klippen, 

hvori Vandet kommer fra Havet.

D. 14. Jan. En lang Samtale med Mrs. Cave angaaende 

hendes forunderlige Opførsel mod mig. Jeg sagde hende 

reent ud: det forekommer mig, der er Usandhed i Deres 

Opførsel! Og dog mulig jeg feiler, det rene, klare Øie kan 

ei lyve! og paa den anden Side modsiger hun sig altid, hvor 

Talen er om Pengesager. Jeg vil bede Gud: ingen Mening 

at maatte have, ikke at dømme.

Før blev jeg ført frem især ved Menneskers, mine 

Venners, Kjærlighed; jeg vilde fundet mig yderst ulykkelig, 

om jeg havde erfaret, at jeg ikke var elsket i den Kreds, 

hvori jeg levede. Nu har Gud gjort mig saa stærk, at jeg 

er tro og glad, ja , jeg tør næsten sige kjærlig, skjønt jeg 

ikke veed et eneste Menneske her, der synderlig bekymrer 
sig om mig.

Den 16. Jan. Lykkelig den, som føler, at han er fri

taget for at søge sin egen Ære, paa Grund af at han søger 

hans Ære, som sendte ham, og fordi han veed, at den, af 

hvem han er sendt, nok vil søge og hævde den. Da først 

bliver Mennesket frit. — En lykkelig Elskerinde vil aldrig 

behøve at søge sin egen Ære, hendes Brudgom vil søge og
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hævde den for hende. Hun behøver kun kraftig at elske og 

glæde Brudgommen. — Yi behøve kun at tjene Jesus i Ret

færdighed, Fred og Glæde; gjøre vi det, æres Herren ved og 

i sine Tjenere, og han vil da søge vor Ære.

Den 22. Jan. Gud være lovet, jeg er mig selv overalt. 

Naar jeg seer tilbage fra den Dag, jeg forlod Kjøbenhavn, 

til nu, har jeg været den samme i alle de forskjellige For

hold, jeg er kommen i. Deraf slutter jeg mig til Fremtiden, 

at jeg vil blive ved at voxe, som jeg har begyndt. Saa seer 

jeg rolig, ja glad, Dage svinde efter Dage. Guds Naade vil 

ikke forlade mig, og hvert Aar vil kun gjøre mig mere tro 

imod Jesus, kjærligere mod mine Medmennesker og taknemme

ligere mod Gud. Hver Gang jeg handler, bliver jeg mere 

fast i denne Tro. Jeg begjærer at vorde lykkelig, og er vis 

paa at blive det; det vil sige, ikke at være fri for Sorgen, 

men altid at have Kraft, ja overflødig Kraft til at bære, hvad 

der møder, Sorgen som Glæden, saa jeg i Jesu Styrke maa 

overvinde Djævlen, saavel som Verden og mig selv. — — 

Naar jeg staaer for Guds Aasyn, føler jeg mig saa let; det 

synes mig, at hvert Gran af Trældomsfrygten er forsvundet; 

men ach, naar jeg saa igjen kommer blandt Mennesker af 

denne Verden, strax kommer Frygten for Verdens Dom, og 

Friheden er borte, ja jeg er atter en Træl, som gjør, hvad 

jeg afskyer (Miss Young og Mr. Day). Intet er fælere end 

at sælge sig selv! Hellig-Aand, Frihedens Aand, gjør 

mig fri!

Ofte klage vi over Foranderlighed hos vore Venner, og 

mærke ikke, at det er os selv, som have forandret os. Dog, 

de Venskaber, vi have indgaaet, efterat vor Aand er bleveu 

sig selv bevidst — veed, hvad den er, hvorhen den ganer — 

hvorledes de kan opløses, forstaaer jeg ei; de maa meget 

mere blive stærkere med hver Dag. Skulde jeg ikke faae 

den Blomst kjærere, som daglig udfolder sig i nye Skjøn- 

heder! og nu en Sjæl, som hver Dag, ja hvert Minut vorder 

renere og ædlere.



183

Jeg kan ikke sige, jeg har savnet mine Venner, men 

jeg lever ogsaa med dem. Kummet bekymrer mig ikke 

meget, faaer jeg kun af og til et friskt Billede af deres Liv 

og Virken. Selv min Fader, Peder Winther,' Garde, Bedste

fader og Bedstemoder virke paa mig, og jeg lærer af dem 

og nyder deres Omgang. Et Liv uden Venskab er det samme 

som Død; thi kun paa vore Venner kunne vi virke. — Naar 

min Ven døer, er min Virksomhed paa ham afbrudt, men 

ikke hans paa mig; dog stundom synes jeg, at jeg endnu 

glæder min Fader. — En Christen vil aldrig savne Venner.

Stor Forskjel paa Tydskere og Englændere. Her er ikke 

Een, som jeg er fortrolig med; jeg kan i min Omgang med 

dem aldrig nyde den søde Sorgløshed, altid maa jeg være 

paa min Post. De ere alle fornemme Folk. Og England og 

Verden er for dem Synonymer. — Miss Young var i Be

gyndelsen uvis, om hun turde behandle mig som en anden 

Herre, eller som et Væsen af en ringere Art. Som nogle 

Familier ere forgabede i dem selv i den Grad, at de intet Øie 

eller Øre har for Andre, saa er Englænderne forblændede af 

deres egne Fortrin; de kan ei see noget Stort udenfor England.

Den 23. Jan. Først maa vi have Mod til selv at lide 

Mangel, før vi faae Kraft til ret at gjøre vel. — —

Mulig Gud ikke vil, at jeg skal være Præst; men jeg 

er da vis paa, at han nok vil vise mig en anden Vei til at 

gjøre Gavn; viser han mig Vei til Himlen, vil han ogsaa 

ledsage mig i Verden. Det Usynlige er mere end det Syn

lige, det Tilkommende end det Nærværende.

Mon Alderen har nogen virkelig Indflydelse paa et 

christeligt Gemyt? I Pauli Breve sporer jeg ingen Forskjel, 

den samme Kraft i det sidste som i det første.

Jo mere Aanden øves, desto dygtigere; jo dovnere, desto 

dummere. „De stillestaaende Vande raadne“.

Mærkværdigt, at Kraft, o: Tro, Haab og Kjærlighed, er 

afhængig af Sundhed! — Lidelsen frembringer Handlen af 

en egen Art.
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Som i et sydligt Clima Blomst og Frugt glindse til 

samme Tid, saa er og Aandens Natur i Mennesket. Een 

Tanke er moden, naar en anden springer frem. — Uendeligt 

[er] det, jeg vil erkjende og besidde, Jesus og hans Omgang, 

og derfor er jeg vis paa, at min Sjæls Virksomhed altid skal 

udvikle sig, med hver Dag skal det skjønne Billede udfolde 

sig i ny Skjønhed for mig; aldrig vil jeg blive færdig med, 

hvad jeg har at udrette; hver Dag vil udvide min Synskreds.

Ungdommen har vel af at omgaaes de Ældre, og disse 

bevare Munterhed ved hines Kjærlighed. Men, naar jeg er 

bleven gammel, om jeg bliver det, vil jeg dog have en vis 

Art af Ungdom i mig, den Side af mig, som endnu søger 

nye Sandheder, og derfor gaaer ud paa Eventyr, som nu jeg 

er reist til Madera.

Jeg undrede mig længe over den høie Grad af Høflig

hed, som herskede mellem Englænderne; men i Biblen, især 

i det Gl. Test., er den samme. Abrahams og Ephrons Sam

tale, Gen. 23, 2— 19, og Gen. 33, 8 kalder .Jacob Esau 

„min Herre“.

Naar Troen voxer i mig, faaer jeg ogsaa større Ind

flydelse. Naar Troen voxer i Menigheden, bliver ogsaa Me

nigheden større i Antal. Jo større liden er, desmindre kan 

den skjules, og de, som først betragtede den af Nvsgjerrig- 

hed, finder den siden god og vil ikke forlade den.

Clausen gjorde Grundtvigs Angreb paa ham til en 

borgerlig Sag, istedetfor at bevise, at han (C.) var ingen 

uchristelig Lærer. Det er et gammelt Kneb. Jøderne sagde 

om Jesus, at han oprørte Landet, forbød at give Skat, og 

om Paulus, istedetfor at bevise ham, at han havde Uret, at 

han bragte den hele Verden i Oprør, Act. 17, 6— 7, og 

handlede imod Kaiserens Forordning, idet han siger, at Jesus 

or Konge.

Den 24. Jan. Dr. Boss trøstede mig ikke meget; men 

hvad jeg læser, Esa. 50, gav mig mit gamle Mod. Tillige 

saae jeg op til Herren. Vidste jeg kun, det var Guds Villie,
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jeg skulde beholde denue Svaghed, synes jeg, at jeg med stort 

Mod vilde bære den. Men det, at jeg er uvis derom, gjør, 

at jeg saa ofte gjentager den samme Bøn. Herren vil lære 

mig at lide, som han led!

Sjælen maa være glad for at kunne give. Den glade 

giver altid. — En Christen giver sig selv til Herren, og maa 

kunne give sin Eiendom til sin N æ ste .--------—

Den 25. Jan. — — Paulus har ført et yndigt Liv, 

altid paa Reiser, altid i Bedrift, hans Liv opoffret for Andre. 

Han havde aldrig Tid til at tænke paa sig selv, og saa 

ydmyg! Hellig Aand lær mig dog at tjene!!!

Den 26. Jan. Idag er jeg meget ringe. — — Jeg er

beredt til at skikke mig i hvad der følger. — — Det vil

være underligt at komme til at tale med Fader; mon han 

vil tage ligesaa kjærligt imod mig nu som altid, naar jeg 

kom hjem til ham? Hans Død bragte mig til Eftertanke.

— — Jeg er stolt endnu og fuld af Fordringer. Hellig

Aand! tag ret fat paa mig og gjør mig reen, at jeg maa 

kunne døe med Glæde. — — Ja døe vilde være mig en 

Lyst, om alle de, jeg elsker, maatte følge med mig. Og 

dog, paa denne Reise har jeg just erfaret, at jeg overalt har 

fundet Venner — — hvorfor skulde jeg da ikke finde gode 

Venner, hvor jeg kommer hen? Men hvor kommer jeg hen? 

det er Spørgsmaalet. I Dødens Stund gjælder det ret at 

troe. Kan jeg sige: Fader, i din Haand befaler jeg min 

Aand, da er jeg salig. Jeg vil øve mig deri. Det er for

underligt at døe! at skulle skilles fra Legemet! Hvorledes 

kan Sjælen leve uden Legeme? Gud er en Aand! mulig der 

af Jesu Legeme og Blod, som vi har nydt, udvikler sig en 

Art af Legeme. Paulus siger „Hensovede“; det er et godt 

Udtryk. Skjøndt jeg har arbeidet saa lidt, er jeg fast alle

rede træt. Søvnen er mig meget kjær. Men min Moder og 

mine Søstre de ville sørge! Gud er al Trøstens Fader! Jeg 

vilde ønske, jeg kunde tage dem alle med mig. Fader, han 

vil blive glad. „Et bedre Hjem“, hvilken yndig Lyd! At
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vi ikke have Lyst til at være i det bedste Hjem! Jo, Gud 

skee Lov, jeg er glad ved at gaae til det gode Hjem. Min 

Sjæl fryder sig, ja en usigelig Glæde strømmer igjennem 

mig. Her har mit Liv været skjønt; jeg gaaer til et andet, 

endnu skjønnere.

Den 27. Nu er det mig klart, at den, som vil følge 

sin Frelser, kan af Hjærtet smile ved det Kors og den Død, 

Frelseren lader gaae over os; thi ved Korset dannes jeg efter 

hans Billede, lærer Ydmyghed og Sagtmodighed, og ved 

Døden bringes jeg jo et stort Skridt nærmere til ham. Der

som jeg var forlovet og vilde gaae som Missionær eller i 

hvilketsomhelst ædelt Øiemed til Nyholland, men min Brud 

vilde ikke følge mig, eller om hun fulgte, bestandig be- 

breidede mig de mange Ubehageligheder, som Reisen førte 

med sig — i Sandhed, vi passede ikke sammen, fordi hun 

elskede mere sin Magelighed end mit Selskab. Men dersom 

nu Nogen vrider og vender sig for nogle korte Lidelser — 

jeg har den Tillid til Jesus, at min Tro bestandig vil være 

større end mine Lidelser — hvad er det andet, end at jeg 

ikke elsker Frelseren saa høit, at jeg for hans Selskab vil 

opoffre min Ro. — Jeg har det Haab, at jeg vil nu for 

Fremtiden kunne viske Taaren af.

For at leve fornøiet med Jesus maae vi blive ganske 

nye Mennesker. Jeg er endnu stolt, og min Kjærlighed til 

Herren er ikke ret stor. Kunde jeg kun vorde ret begeistret 

for ham!!! Jeg er bange for at tæres hen, jeg mener, at 

de, som omgav mig, vilde tabe al Deeltagelse for mig. Men 

om Herren selv siger Esaias 53, 2: „Naar vi see ham, er 

der ingen Skjønhed ved ham, at vi skulde faae Lyst til hamu, 

ja , „han er foragtet og forkastet af Mænd, vi skjule vore 

Ansigter for ham“. — Naar Nogen vil rose sig, lad ham da 

rose sig af den Yndest, som Herren skjenker ham, eller af 

den Velsignelse, han har annammet ved Daaben og Nad

veren ! — Jeg har ei haft lidt Tilbøielighed til at rose mig 

af den Yndest, Prindsessen bar for mig. Gud tilgiv mig, at



187

jeg over et Menneskes Venskab har kunnet glemme Dig! 

Dog, Gud skee Lov, nu haaber jeg, at jeg har faaet Bugt 

med den Fristelse. Enhver Ting, som fordunkler Gud, maa 

svinde. Herren alene vil jeg tjene. Men Gud velsigne 

Prindsessen for hendes Omsorg for mig! Hun er en kjærlig 

Sjæl, og gid hun altid maa føle Glæde og ikke fortryde, at 

hun har hjulpet mig!

Den 2 9 . ------- Det er slemt, at Præsterne ikke tale mere

om det evige Liv, end de gjøre — jeg har aldrig hørt en 

Præken om Salighed — thi jeg maa kjende Opstandelsens 

Kraft, inden jeg faaer Mod til „Lidelsernes Samfund“. Jeg 

maa have en god Mening om det fremmede Land, jeg vilde 

vælge til Opholdssted, fremfor det Land, hvor jeg var født. 

At døe med Lyst, at reise med Glæde til den anden Verden, 

til de afdøde Sjele, det kommer jeg kun da til, naar jeg 

elsker dem. Det er ikke nok at være misfornøiet med den 

nærværende Verden — den Misfornøiede bliver intet Sted 

fornøiet, ligesom den, der er virkelig fornøiet, er glad alle

vegne — nei jeg maa elske Tilstanden og Omgangen i den 

anden Verden. Mon der er Blomster og Træer — Bøgetræer 

— hvor Abraham boer? og hvad mon vi kommer til at be

stille? Ja hvad vil vort Arbeide, og hvad vil vor Morskab 

vorde? — —

Den 30. Nu begynder det Gamle at forsvinde, og nyt 

Liv at oprinde i mig; jeg er lykkelig ved Guds Naade, ja 

den gjør mig glad og stærk. Før var det især Menneske

Gunst, som glædede mig. O, at hver Lænke maatte briste! 

o at jeg snart maatte føle og finde mig fuldkommen fri!

Med Hensyn til Tilstanden efter Døden er det saare 

glædeligt, hvad Paulus fortæller 2 Cor. 12, at han i Paradis 

(hos Abraham og Lazarus) hørte uudsigelige Ord; thi deraf 

slutter jeg, at vi alt strax efter Døden skulle komme til at 

erfare noget af den Glæde, Gud har beredt for dem, som elske 

ham, og at vi* ei skal være bevidstløse.

Da først vil jeg kunne være fuldkommen glad i mit For
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hold til Prindsessen, naar det ei er hendes Høihed og For

mue, men hendes Personlighed, der staaer for mig. Det 

samme gjælder om ethvert Menneske. O, at jeg altid ene 

maatte see paa M en n esk e t. Det ringeste Hensyn til [noget] 

Ydre forstyrrer Friheden!

Det er underligt, at skjøndt baade Brown og jeg ere 

christelige Mennesker, er der ingen ret Forbindelse imellem 

os; han er bange for at komme mig imøde, og 1 Time efter 

vi have været de bedste Venner, er det, som vi ikke havde 

seet hinanden før. Saaledes er mit Forhold til flere Eng

lændere.

Naar Modgang møder, tabe vi saa let Modet. Nu synes 

jeg: hvad kan jeg lære af at være syg i Halsen, at ligge 

hen i dette fremmede Land, mellem fremmede Folk? Men 

hvad kunde Josef lære i Fængslet mellem Ægyptere?

Den 31. Hver Mand har sin Priis; hver Uomvendt er 

tilfals enten for Ære eller Fordeel eller Fornøielse. O Gud 

lad mig aldrig vorde en Ven af Verden, at jeg skulde blive 
din Fiende!

Den 6. Februar. Veien er trang; men Jesus er Veien. 

Og Porten er snæver; men Jesus er Døren. — Hvor Hellig

hed drager ind, drager Synd ud, og hvor Livet tager sin 

Bolig, maa Døden flye. — Det gjælder at leve for Gud med 

en god Samvittighed1).

Den 7. Febr. Det christne Samfund bestaaer af Jøder 

og Hedninger, og disse sidste af alle Nationer. Vi ere saa 

tilbøielige til at indskrænke vor Interesse til vor Familie eller 

liøist til vort Land. Hvor usselt! Fra Øst og Vest, Syd og 

Nord skal de komme sammen hos Abraham!

Vi maa tænke paa at behage Jesus, og Enhver, som i 

denne Henseende slutter sig til os, er vor Ven; den, som ei *)

*) Af denne Slags religiøse Sentenser findes i Dagbogen fra Ma
deira langt flere, end der kan medtages i nærværende Uddrag. 
Enkelte ere af K. selv, men mange stamme kjendelig fra hans 
Læsning.
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kan finde sig heri, med ham har vi Intet at skaffe. Hidtil 

levede jeg især for at behage Menneskene. Det giver megen 

Pine og Usikkerhod.

Den 8. Da jeg vaagnede, kunde jeg mærke, det var 

ikke godt med Halsen. Men saa faldt det mig ind, hvor 

uværdigt det var for et christent Menneske at frygte Sygdom, 

og bad ret alvorligt Christus at give mig Mod. Og see! da 

oprandt det tilkommende Livs Kræfter i min Sjæl i uvant 

Fylde, og med Glæde i Herren, ja ubegribeligt, saae jeg nu, 

hvor ringe min Helbred var. Det er det glædeligste Øieblik, 

jeg længe har haft. Gud lade den Kraft aldrig gaae bort 

fra mig! Ja lykkeligt at leve, naar Døden har mistet sin 

Braad! saligt at vide: Hvad der blegner skal blomstre paa 

ny; hvad der segner, skal løftes i Sky.

Kun naar Verden har vort Hjerte,
Christi Kors os volder Smerte.

Ved Guds Naade haaber jeg at kunne sige: Herre Jesu, 

annam min Aand! Det siger jeg daglig, hvi skulde den Kraft 

forlade mig i Døden!

Den 9. Moder! skulde jeg ikke see Dig mere i denne 

Verden, forlad mig for Jesu Skyld, at jeg forlod Dig! I 

Himlen se es vi.

Den 12. Var et Præstemøde hos Mr. Longfoort. Bøn

nen var yndig. Gud hør os! lad os vorde Verdens Lys! Det 

er underligt, at Sproget kan gjøre saa stor Forskjel! Det er 

lidt Velvillie, jeg møder her. Men Gud være lovet! jeg er 

glad i Herren. Ogsaa denne Forsøgelse skal tjene mig til 

Gode og gjøre mig stærk.

Den 15. Glæde, evig Glæde ere vi skabte til; det føle 

vi snart, at Glæde er vort Element, og, Gud være lovet, i en 

bedre Verden skal vi mættes med Glæde.

Da jeg er et Guds Barn, maa jeg ogsaa arve min Fader, 

det er arve Himlen og Jorden, som er hans Værk. — — 

Det var kun daarligt, om vi efter vor jordiske Fader ei arvede 

andet end Jord og Huus: nei vor Faders Trofasthed, Ømhed,



190

Kjærlighed, Tillid, det er Arvegods, som glæder et Barn. 

Naar denne Arv er vor Lyst, vil vi heller ikke ønske, at vor 

Fader maa døe, meget mere, hver Dag seer vi nye Skjønheder 

hos ham. Men staaer vor Hu til at arve Jordens Ting, sukke 

vi, hver Dag vore Forældre leve.

I sin Dødsstund erindrede Jacob først Guds Velsignelse, 

saa Rachel. O! at Guds Forjættelse til mig maa være min 

Tanke i min Dødsstund!

Den 18. Kun naar jeg har lært at lade mig lede af 

Guds Haand og fundet mig lykkelig ved hans Førelse, kan 

jeg have Mod til ogsaa i min Dødsstund at sige: Fader 

annam min Aand!

Den 24. Gud har dannet mig og bragt mig frem til 

Lyset og Livet, han alene har fuld Ret over mig og kan og 

maa bruge mig, som han vil. Hvad Gud har skabt et Men

neske for, dertil vil han ogsaa kalde ham. Er jeg skabt til 

at blive Præst, vil jeg nok blive kaldet, naar Guds Time 
kommer.

Den 26. Gud har idag ydmyget mig; men jeg veed, at 

ikke en Spurv falder til Jorden uden hans Villie.

En Præst skal være en Hyrde; men Hyrden maa altid 

gaae foran. Er en Præst ikke nidkjær, brændende i Aanden, 

hvorledes vil da Menigheden blive. Den seer da, at dens 

Præst tager sig Sagen let; de vil tage sig den langt lettere.

Den 27. Hvert uomvendt Menneske og hver Nation har 

sin Afgud. De Danskes Afgud er Fornøielse, Englændernes 

Penge, Franskmændenes Frihed; men Afguderiet forandrer 

sig med Alderen: den, der i sin Ungdom knæler for For- 

nøielsen, vil knæle for Penge, naar han vorder gammel.

Jeg maa nægte mig selv Et eller Andet, dersom min 

Godgjørenhed skal have Betydning. — At være rig ansees 

for en Fortjeneste; Fattigdom for en Forbrydelse. „Hvor 

meget er han værd?“ saa meget, som hans Penge tæller — 

ikke meer eller mindre. „Godt Selskab“ — Fattige høre ikke 

dertil; „daarligt Selskab“ — simple og fattige Folk. — „At
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vinde“ , „Gevinst“ er alene brugt om Penge, ei om Kraft, 

moralsk og intellektuel Dygtighed, som om alt var Tab, naar 

Guld manglede. „At gjøre Penge“, er Kronen paa det Hele, 

den høieste Lykke. — Hvor vantroe vi maae være, sees 

bedst af den uhyre Tragten efter Rigdom, uagtet Herren 

siger: det er umuligt for en Rig at komme i Guds Rige. — 

Rigdom er (i denne Verden) anseet for den høieste Lykke; 

men der bliver i den tilkommende alene spurgt: Hvorledes 

er den benyttet? Bedre at give end at tage-; jeg føler større 

Glæde ved at give en Fattig 1 $L, end naar jeg har modtaget 

1000 Rbd., og Gud ske Lov! jeg har ofte Leilighed til at 

give. Men, stærke Hellig Aand! lær mig at elske Herren, 

saa jeg opfylder hans Befaling: giv hver, som beder.

Den 1. Marts. Jeg fik Breve fra Hjemmet. Gud skee 

Lov! jeg kan atter føle mig bevæget, fuld af Taksigelse. Jeg 

elsker, hvad der ret ryster mig til Marv og Been. Gud har 

hørt mine Bønner, min Moder, Slægt og Venner ere alle vel! 

Alle erindre de mig med Kjærlighed og Trofasthed. Vore 

Brødres og Søstres Kjærlighed gjør os lykkelige, thi den for

øger Bevidstheden om vort Værd, paa samme Tid den lader 

os føle vor Uværdighed og Guds store Naade imod os fattige 

Stympere. Men Bevidstheden om at være elskede af Gud og 

Jesus gjør os salige. Der maa være noget Elskeligt hos os, 

reelt Elskeligt, dersom den store Guds Velbehag skal hvile 

paa os med Lyst. Det er umuligt at være uretfærdig imod 

et Menneske, saalænge jeg føler Velvillie for ham, thi Kjær

lighed gjør os saare klarøiede. Er der nogen „Gevinst“, jeg 

er gridsk paa, da er det den at være elsket.

Den 4. Mens jeg stod og bad: „Herre Jesus, forcen 

mig dog med dine Hellige“ , see da stod der 2 Mænd, som 

spurgte efter mig og bad mig gaae med dem til Kirke. Gud 

svarer, før vi faae udtalt Bønnen.

Den 7. Hvilken Brud vil besidde sin Formue for sig 

selv? Giver hun sit Hjerte til sin Brudgom, hvor meget 

snarere da sine Eiendomme! Og nu Kirken, Christi Brund,
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skulde vor Husbond ei raade og byde over Alt, hvad vort 

er, Kræfter, Evner, Formue! — — Yi skylde Herren Alt; 

men give vi ogsaa Alt til Herren?

Den 8. Miss Youngs Spørgsmaal, om jeg altid udførte, 

hvad jeg lærte. „Hvorfor gjorde De en Støi og Spektakel, 

som om hele Huset skulde falde, og det ovenikjøbet da Deres 

Fordring var uretfærdig?“ Hvor godt gjorde denne skjemte- 

fulde Bebreidelse mig! Men hvor vanskeligt at bøie Hov

moden! den er dog alt fordømt ved Daaben, og saalænge jeg 

vil frelse den, savner jeg Livet. Jesus vil ei have Omgang 

med stolte Folk.

Den 13. Danmark er et lille Land; men Palæstina og 

Grækenland, Aandens Fristeder, vare ogsaa smaa. Blot det 

danske Folk ikke bliver Slaver, hjemmefødte Slaver af deres 

Lyster og Begjerligheder, [saa vi] sælge vor Førstefødselsret 

for en Ret Mad eller Snaps.

Den 17. Christian 6. gjorde Alt for Christendom, og 

det lod, som om Landet skulde blive ret gudfrygtigt; men 

det gik med den Tids Christendom som med Orlogsskibene, 

der kom til at ligge i London og Plymouth, eller som med 

Kongeborgen, der blev Bolig for Spurv og Svale, eller som 

med Frue Kirke, der faldt for engelske Blus og Brande. — 

Ofte see vi, at naar gudfrygtige Mænd døe, forsvinder hvert 

Spor af den Gudsfrygt, de arbeidede for. Jeg troer, det 

kommer deraf, at de bar kaldt dem selv Kirken, saa de Efter

levende ere i Yilderede, hvor de nu skal gaae for [at høre] 

det levende Ord, eller og de har været saa strænge i at paa

lægge Byrder, at Christendom er ble ven til en Plage i stedet

for en Glædens Kilde.

Den 20. Alle Philosopher anbefale i mange høitidelige 

og velklingende Ord; Eenhed i Tænkning; Christendommen 

det Samme: bevar din Tro og Daab. Een Tro, een Daab, 

een Herre!

Den 25. Hvad der skete [paa den] første Pindsedag, 

at Guds Ord forkyndtes i alle Tungemaal, det skeer nu
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hver Søndag; blot Ordet ogsaa nu vilde gaae gjennem 

Hjerterne!
I Døden maa vi vente Alt umiddelbart af Gud — det 

mener jeg, vi ogsaa bør i Livet. Det er den største Ære, 

et Menneske kan have, at have udmærkede Venner. Jesus, 

vil herliggjøres i sine Hellige. — Skulde et Barn ei troe paa 

sin Fader, hvem skal det da troe paa!

* *
*

Hermed er Dagbogen skreven ud, og der findes ikke 

nogen senere fra P. Rørdams Haand. Antegnelserne fra Marts 

tyde paa, at det var blevet bedre med hans legemlige Be

findende. Han omtaler ikke sin Sygdom, og Hentydningerne 

til Døden, som tidligere vare saa hyppige, findes ikke mere. 

Der fortælles, at da Lægen paa Madeira ikke vidste noget 

Raad for hans Sygdom, besluttede R., at han endnu en Gang 

vilde se Naturen i dens Skjønhed; han gjorde derfor en Ride

tur omkring paa den bjergfulde 0. Da han nu forfrisket af 

den livlige Bevægelse kom tilbage, saae han en engelsk Dame 

nyde en Ret ristet Skinke, og han fik Lyst til at prøve det 

samme. I lang Tid havde han nemlig levet af Mælk og 

Makkaroni og var inderlig kjed af denne Spise. Forsøget 

blev gjort, og se! det stegte Flæsk bekom ham udmærket. 

Fra den Tid mente han at føle, at Kræfterne begyndte at 

vende tilbage. Halsen bedredes efterhaanden. — Siden havde 

han altid en Aversion for Mælk og Makkaroni, medens han 

i mange Aar derefter nød en Ret stegt Flæsk hver Morgen 

og anbefalede andre det samme.

Inden P. R. i Slutningen af Novbr. 1837 havde forladt 

London, havde han forsynet sig med et Anbefalingsbrev fra 

Præsten J. C. Reichardt til Rev. J. Nicolaysen, en dansk Mand, 

der var Missionær i Jerusalem, da det stod som en Mulighed 

for ham, at han rnaaske kunde faa Lejlighed til at lægge 

Tilbagerejsen fra Madeira over Ægypten og Palæstina. Denne 

Plan kom dog ikke til Udførelse, hvad enten nu Grunden

13
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har været, at han endnu ikke har fundet sig stærk nok 

dertil, eller Pengemidlerne ikke have slaaet til, eller Længsel 

efter Hjemmet har bevæget ham til at vælge en kortere Vej. 

Nok er det, at han henimod Slutningen af April 1838 

forlod Madeira og sejlede tilbage til London, hvor han 

dvælede en Stund, venligt modtaget af Præsten Reichardt og 

andre Yenner, som han havde lært at kjende under sit første 

Ophold i Verdensstaden.

Inden sin Afrejse fra Madeira havde han vistnok mod

taget følgende Brev fra Prinsesse Caroline Amalie, der under

rettede ham om, at hans kjærlige og trofaste Yen Gustav 

Schaarup var bortkaldt (20. Marts 1838) af en hidsig Syg

dom, som han havde paadraget sig under sin opofrende Be

stræbelse for at lindre den Nød, som den ualmindelig strænge 

Vinter havde fremkaldt blandt den fattige Befolkning i Kjø- 

benhavn1).

Den 24. Marts [1838].

Hr. Candidat Rørdam!

Aldrig blev det mig saa tungt at skrive Dem til som 

idag. Gud være ret levende i Dem, naar De modtager alle 

disse Breve! De trænger til al den Styrke, De kan faae. 

Christus være nu den Ven, til hvis Bryst De lænner Deres 

Hoved og begræder Tabet af den dyrebareste Ven, Gud 

skjænkede Dem her paa Jorden! Vores kjære, kjære Skaarup! 

Jeg kan endnu ikke fatte det, at vi har mistet ham, at vi 

aldrig mere skal see ham, høre disse kjærlige Ord fra et saa 

dybt Hjerte. Han efterlader en Tomhed, et Savn, der ikke 

kan erstattes; for mig er det, som om Hovedpillen af den 

nye Bygning er omstyrtet. Men det er jo Huusherren, der 

Selv har nedbrudt den for at give den en evig Opreisning,

M Jvfr. Nogle Ord i Anledning af G. J. Schaarups Død, fremsagte 
i Asylcommitteen d. 23. Marts 1838. — Om Schaarups Virk
somhed for at skaffe Brændsel til de fattige og hans Død, se 
Kjøbenhavnsposten 1838, S. 336.
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og Huusherren vil nok sørge for den forstyrrede Bygning, saa 

den atter kan komme til at staae fast, og Bygningen fort

sættes, naar vi kuns ikke ophøre at bede og at virke, thi 

Hans er jo Magten. Gud skee Lov! — Det er med blødende 

Hjerte jeg tænker paa den Smerte, som Deres Hjerte vil 

fornemme ved et saadant Stød; og det i denne aandelige 

Ensomhed. Men Deres hedste, ømmeste Yen har De dog 

altid hos Dem; naar De kalder, er Han der, og mere end 

nogensinde vil Han denne Gang styrke Dem, hjelpe Dem; 

thi Han veed, at Han aldrig prøvede Dem haardere, at De 

aldrig mere trængte til Hans Hjelp!

Jeg tænker mig, at Pauli og Baronesse Pechlin ud- 

førligen har skrevet Dem om Skaarups Sygdom og Død, 

skjønt vi alle kuns vide lidet om ham, da han døde paa 

Hospitalet efter at have ligget der fra den 10. til 20. og 

alt været syg hjemme fra den 4. Hans Sygdom var en ond

artet Typhus, hvorved der til Slutningen gaaer Koldbrand i 

Benene. Han er død i sit Kald af Overanstrængelse ved de 

mange Fattig-Besøg for at uddele Brænde, og derved udsat 

sig for den i slige Boliger fordærvede Luft. Gud velsigne 

ret hans Minde! Umuligt er det at fatte hans Død. Lad 

Dem ikke forføre af Længslen efter Hjemmet til at komme 

snarere hjem, hvis De virkelig fornemmer, at Luften paa 

Madera er Dem tjenlig. Raadfør Dem med Gud. Styrkes De 

ved Climaet, da bliv jo om endnu 1 Aar. Tænk Dem, hvis

De kunde blive rigtig stærk, hvad De da endnu kan være 

kaldet til at udrette i Danmark! Nu Gud velsigne Dem 

med Sine ypperligste Gaver, det er min stadige Bøn for Dem.

Caroline Amalie.

U d s k r i f t :  Til Hr. Candidat Rørdam. Recomm. to the 

Danish Consul at Funchal, Madeira.

Da R. under sit Ophold paa Madeira havde vundet til

strækkelig Færdighed i det engelske Sprog, blev hans andet

13*
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Ophold i London righoldigere for ham end det første. Han 

deltog i forskjellige kirkelige Møder og benyttede Lejligheden 

til at gjøre sig grundig bekjendt med et derværende Normal

asyl, hvor Lærere uddannedes, skikkede til at udsendes for 

at anlægge Børneasyler i forskjellige Egne af det store 

brittiske Rige. I et Brev til Hjemmet (dat. London 15. Maj 

1838) har R. givet en udførlig Beskrivelse af denne Stiftelse. 

Et længere Brudstykke af Brevet blev et halvt Aars Tid 

senere optaget i et kjøbenhavnsk Blad1). I sin Beretning 

fremhæver R., at det forlangtes af de engelske Asyllærere, at 

de skulde være i Stand til at synge med Børnene, ligesom 

at der lagdes megen Vægt paa den religiøse Paavirkning. 

Derimod savnede han — hvad der er karakteristisk for 

ham — engelsk Sagnhistorie som et Led i Undervisningen.

Blandt de Breve, P. R. under sit Ophold i London 

modtog fra Hjemmet, kan følgende fra Prinsesse Yi lh el mine 

fortjene en Plads her.

Kjøbenhavn d. 15. Mai 1838.

Hr. Candidat! Min rørteste Tak siger jeg Dem for 

Deres Skrivelse og de fromme Ønsker, De gjør for mig. Paa 

Løverdag d. 19. dennes bliver jeg viet af Deres herlige Ven 

Paulli til min elskede Hertug. Ikke nok kan jeg takke den 

himmelske Fader for den Lykke, der nu er ble ven mig til 

Deel, at blive foreenet med et i alle Henseender saa for

træffeligt Menneske! Deres Velsignelse vil vist ret bringe 

mig Lykke! Just paa Løverdag er det et Aar, at jeg sidste 

Gang saae Dem hos mig, og hvor De skjænkede mig en saa 

opbyggende Time, hvoraf De har skjænket mig mange ufor

glemmelige. Gud skee Lov! at De virkelig er bedre! maatte 

De nu ganske helbredet vende her tilbage, og uendelig vilde 

De glæde mig ved Deres Besøg i Kiel. Men før Efteraaret 

komme vi ei derhen, da vi i Dag fjorten Dage reiser til

) Kjøbenhavnsposten for 4. Novbr. 1888.
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Tydskland. Haard bliver Afskeden herfra, skjøndt jeg gaaer 

min største Lykke i Møde, da jeg ledsager den, jeg elsker 

saa ubeskrivelig.

Vores tilbedcde Prindsesse Caroline Amalie taler ofte 

med mig om Dem og glæder sig ved Tanken at see Dem 

vende tilbage til hendes elskede Sjælland! Gud være evig 

Lov og Tak, at hun nu er kommen sig saa godt; hun reiser 

til et Bad i det Salzburgske.

Inderlig vil det glæde mig at kunne forestille Dem min 

dyrebare Hertug. H v o r  har jeg tænkt paa Dem ved Deres 

fortræffelige Ven Schaarups Død! Det har rystet os alle 

dybt, thi han var en sjælden Mand.

Gud velsigne Dem for alt, hvad De er, og ophold 

Dem vel!
Wilhehnine.

Ogsaa denne Prinsesses Venskab bevarede P. R. siden 

indtil sin Død — et Vidnesbyrd om, at det hvilede paa den 

rette Grund.

I den første Uge af Juni 1838 vendte han over Ham

borg tilbage til Kjøbenhavn. Prinsesse Caroline Amalie havde 

faa Dage før hans Tilbagekomst hilset ham paa Vejen med 

sit: „Gud velsigne ret den kjære Rørdams Indgang til Fædre

landet“, og mange andre Venner bød ham med Glæde Vel

kommen; men det føltes dog smerteligt, at den trofaste 

Schaarup ikke mere var blandt disse. Snart maatte ogsaa 

det Spørgsmaal komme op., hvad R. nu skulde tage sig for. 

I et Brev af 14. Maj 1838 fra Prinsessen var Sagen allerede 

berørt. Hun skriver nemlig: „Grundtvig var hos mig imorges. 

Vi talede meget om Dem, om Deres Tilbagekomst og Deres 

nærmeste Stilling. Denne ligger mig uhyre paa Hjertet og 

var ofte Gjenstand for Samtale med den kjære forklarede Ven 

(Schaarup). Grundtvig vil have Dem til Lærer i Skolen for 

Livet! Gud lede os til at finde den r e t t e  Stilling for Dem, 

nyttigst for Dem og for Danmark“.
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„En Skole for Livet“ i grundtvigsk Forstand, d. e. en 

Skole, i hvilken ikke Kundskaberne men Oplivelsen i kristelig 

og folkelig Henseende var Hovedsagen, en Skole, i hvilken 

den mundtlige Undervisning skulde være det alt overvejende, 

en saadan Skole fandtes ikke og skulde altsaa først skabes. 

At de Samtaler, P. Rørdam har haft med Prinsessen, inden 

hun 1. Juli tiltraadte sin Baderejse, især have drejet sig 

derom, kan neppe betvivles. Men nogen Afgjørelse kunde 

endnu ikke træffes. Derimod blev der strax efter hans

Hjemkomst under Prinsessens Forsæde oprettet en lille „Til

synsforening for de af Sølvgadens Asyl udgaaede Børn“. 

Planen til denne Forening var, som det synes, allerede for

beredt lidt tidligere; men det første Møde, i hvilket P. Rør

dam fungerede som Sekretær, holdtes den 11. Juni 1838 paa 

Amalienborg. Angaaende Foreningens Opgave indeholder den 

af ham førte Protokol følgende Oplysning:

Ved Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Caroline Amalies 

christelige Omsorg dannedes i Foraaret 1838 et lille Selskab, 

hvis Hensigt er:

a. at fortsætte den christelige Opdragelse hos de Børn, 

som udgaae af Sølvgadens Asyl;

b. saavidt muligt at sørge for, at disse Børn, naar de 

ere bievne confirmerede, anbringes et eller andet godt Sted.

Til den Ende vælger hvert Medlem hvilke og hvormange 

Børn, det vil have Tilsyn med, og sætter sig dernæst i For

bindelse med Forældrene og den Skolelærer, Barnet be

troes til.

Ved at samtale mildt og aabent med Forældrene; ved 

at besøge Skolen og paaskjønne Lærernes Flid; ved at op

muntre Børnene til at overvære Søndags-Underviisningen i 

Asylet; og ved at lade Børnene komme hjem til os og der 

tale fortroligt med dem om Gud og den Herre Jesus, haabe 

vi, med Guds Hjælp, at erhverve os en velgjørende Indflydelse 

paa disse Børn, saa de, under Guds Velsignelse, maae
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forfremmes i Yiisdom til Salighed, i Yndest hos Gud og 

Mennesker.

Hendes Kongelige Høihed bestemte, at Medlemmerne 

skulde forsamles paa Amalienborg een Gang hver Maaned, 

og overtog selv at lede Forhandlingerne.

I)et var kun en lille Kreds, hvoraf denne Forening be

stod *). Men den fortsatte sin Gjerning gjennem en Kække 

Aar (til Udgangen af 1847). Saa længe Peter Rørdam 

forblev i Kjøbenhavn, var han dens Sekretær. Samtidig 

var der imidlertid stiftet en anden Forening med det For

maal at skaffe tvende Asylskoler (en for Drenge og en for 

Piger) til Veje. Under 25. Maj 1838 var der udgaaet en 

Opfordring, undertegnet af fem Mænd, hvoriblandt Præsten 

P. E. Glahn ved Garnisons Kirke og Dr. P. C. Kierkegaard, 

hvilken sidste vistnok var Forfatteren og den, der især havde 

sat Sagen i Gang. Som Bevæggrunden til dette Skridt an

føres den Vanskelighed, der var ved at skaffe de fra Asylerne 

udgaaede Børn Optagelse i gode Skoler. Tillige bemærkes, 

at en Kreds af Studenter havde lovet at undervise et vist 

Antal Timer uden Betaling. Men der krævedes jo Lokale 

og forskjelligt andet, hvorfor enhver, som interesserede sig 

for Sagen, opfordredes til at yde Bidrag2).

J) Foruden P. R. bestod de oprindelige Medlemmer af Baronesse 
F. Pechlin, Pastor M. C. Rønne og Hustru, Sekretær Jessen og 
Søster, Jomfru Ring samt Studenterne C. Meidell og P. O. Boisen, 
Efter at Prinsessen var bleven regierende Dronning, indtog 
Mademoiselle Delolme hendes Plads i Foreningen. Følgende 
nye Medlemmer kom til, inden P. R. ved sin Ansættelse som 
Præst 1841 fratraadte Sekretærforretningen: Justitsraadinde 
Molbech, Bispinde Mynster, Institutbestyrerinde Meisler, Doctor- 
inde Jacobsen, Candidat Henrik Glahn, Kateket Kjerrumgaard, 
Cand. C. A. Winther og Student Linderup. Efter P. Rørdams 
Bortgang var P. O. Boisen Foreningens Sekretær, saa længe 
den bestod.

2) Kjøbenhavnsposten 1838, Nr. 148.
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Imidlertid tiltraadte Prins Christian og Gemalinde den 

paatænkte Kejse, under hvilken Prinsessen tilskrev R. følgende 

interessante Brev:
Ischl den 22. August 1888.

Hr. Candidat Rørdam!

Siden jeg er i Ischl, var det daglig mit Ønske og mit 

Forsæt at skrive Dem til. — — Frygt kuns ikke for, at 

hverken Tydskland eller hvilket som helst Land kan vinde 

min Kjærlighed frem for Danmark; ofte har jeg endogsaa et 

lille Anstrøg af Hjemvee her, hvor jeg er indesluttet mellem 

Bjerge, og jeg kan føle mig saa glad, naar jeg tænker, at det 

snart lakker ad den Tid, hvor jeg atter skal samles med saa 

mange kjære Venner og have Samtaler, som jeg kuns finder 

blandt disse. — I Berlin har jeg rigtignok havt uhyre Glæde 

af at see og tale med Steffens; dog i al den Forstyrrelse og 

Hurlumhei, der omgav os i denne interessante Bye, var disse 

Samtaler høist ufuldstændige og efterlode hos mig kuns en 

ubeskrivelig Længsel efter Mere. Maatte han udføre sin 

Plan at gjæste Danmark i September 1839! Ham maae De 

endelig lære at kjende, det er en Mand, der vil kunne have 

megen Indflydelse paa Dem, han er saa generel, hos ham 

staaer man ei Fare for at forlokkes til eensidige Anskuelser. 

Dette er ikke noget specielt Vink til Dem, thi sandelig efter 

Deres Natur staaer De ikke synderlig Fare for at blive ude

lukkende, men kuns en almindelig Bemærkning, fordi jeg 

hader Eensidighed, muligen just fordi jeg frygter efter min 

Natur lettere at forfalde dertil.

Strauses Præken synes jeg godt om, heller ikke havde 

Formen af den unerte Kirke noget stødende for mig (bedrøv 

Dem nu ikke herover). Skade, at jeg var og er saa uvidende 

om det speciellere i Lutheranernes Klager i Schlesien; over

fladisk omtalte jeg den Ting med Straus, og han yttrede 

Ønsket, at jeg maatte gjøre ham ret mange Spørgsmaal i den 

Henseende, hvilke han da med Glæde vilde besvare. Hvor 

Skade, at vores kjære Frue Ztitphen den Gang ei var i mit
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Sted eller Deres ældste Broder, Licentiaten 1). Til München 

kommer vi paa Hjemveien, og jeg haaber at opholde mig der 

længere; jeg lover Dem at gjøre Schuberts Bekjendtskab og 

haaber ret megen Gavn deraf, og jeg skal stræbe at gjøre 

Dem nøiagtig Rede for de Samtaler, jeg haaber at have med 

ham. — Her lever jeg for største Deel med lutter Verdens

mennesker, aandelig Føde findes her kun lidet af, men megen 

Velvillie og stor Godmodighed, især blandt Almuen. En Miils 

Vei herfra i en lille Bye Gojsern er en protestantisk Menig

hed paa 3000 Sjæle. De have en fortræffelig Prædicant, 

som jeg tager hen at høre hver Søndag. Ritussen er noget 

catholsk, Menigheden knæler i det mindste 6 Gange. Jeg 

bliver staaende, thi jeg kan ei lide at knæle og bede paa 

Commando. Godt kan jeg lide, at Præsten forklarer Epistelen 

foran Alteret, inden han gaaer paa Prækestolen. Man kan 

ei præke mere bibelsk end den Mand. Denne Menighed har 

existeret i 56 Aar, siden Keiser Josephs Tid. Men i vore 

Tider hører stor Klogskab hos Præsten til, at den kan blive 

uforkrænket. I  Prag havde jeg megen Glæde af at besøge 

Normalasylet i Bøhmen, hvor Skaarup mindedes med stor 

Deeltagelse. Læreren er en sand Typus for en Asyllærer. 

Han udgiver en Bog, der forklarer hans Læremethode. Hvor 

jeg beklagede ei at forstaae det Bøhmiske, thi nu kunde jeg 

kuns gjette mig til hans Samtaler med Børnene; disse tale 

kuns Bøhmisk. I Prag sukker man som hos os efter en 

Sk o l e  for  L i v e t  til Asylbørnene; baade Læreren og en 

meget fornuftig og opvakt Præst, som har Overopsyn over 

Asylet, paastod, at Asyl Børnene vare fordærvede for de andre 

Skoler, at disses gamle Slendrian og aandsdræbende Methode 

kjedede Asylbørnene saa aldeles, at de bleve opsætsige og 

uartigere i disse Skoler end de andre Børn, der ikke vare *)

*) H. Chr. Rørdam interesserede sig levende for de betrængte 
Lutheranere i Schlesien og søgte blandt danske Præster at 
sætte en Adresse i Gang til den preussiske Konge om at mildne 
deres Kaar.
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gaaede gjennem Asylerne. I Prag som i Berlin var det 

stedse Drengene, som svarte livligst, og med hvilke Lærerne 

meest beskjæftigede sig. Paa begge Steder bemærkede man 

[til] mig, at dette laae i Tingenes Natur: Drengene fattede 

for det første alt Intelligente bedre og hurtigere end Pigerne, 

og dernæst hørte det til den qvindelige Natur at være mere 

forsagt, mere tilbageholdende. Paa begge Steder spillede 

Lærerne selv Violinen og holdt dermed Sangen i Live.

Den 25de.

Her blev jeg afbrudt i Onsdags Aftes, gjæt hvorved? 

ved et Besøg af den kjære Prindsesse Wilhelmine, der har 

glædet mig med et Ophold af 2 Dage her i Ischl. De kan 

troe, det var en Fryd paa begge Sider! Hun har været ved 

Rhinen, gjennemreist Schweitz, gaaet over Simplon til de 

yndige Søer og til Mailand, har gjæstet Venedig og mødtes 

med min Prinds i Inspruck den 15de; derfra tog hun til 

München for at opvarte Keiseren af Rusland, og kom nu 

hertil fra München over Saltzburg. Hun er henrevet af alt 

det Skjønne og Interessante, hun har seet, og, hvad der er 

mig aller vigtigst, synes ubeskrivelig lykkelig, og Manden 

ligeledes. Gud ophold og ophøi denne Lykke endmere! Hun 

fortalte mig, hvilken Glæde det havde været hende at see 

Dem vel i Altona, og bad mig, naar jeg skrev Dem til, at 

hilse Dem paa det hjerteligste. Hun erkyndigede sig ogsaa 

meget om Paulli, hvilken jeg beder Dem hilse mange, mange 

Gange fra os begge. Grundtvig vil De ogsaa hilse og for

tælle ham, at jeg i Meklenborg stødte paa en Grev Maltzan, 

en saare interessant Mand, der gratulerede mig til vores 

danske Historieskriver Grundtvig, en Mand, som Tyskland 

maatte misunde os. Jeg tænker mig, hvilken Nydelse De 

maae have liavt af de 3 Dages Reise med Grundtvig. Her

ligt var det, om De kunde have hans Følgeskab paa Touren 

til Holsteinborg og Walløe. Altsaa Baronesse F(rederike) 

P(echlin) har gjort hans Bekjendtskab. Bare nu ogsaa den
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kjære Frue Z(ütphen) kunde komine dertil. Hvor det vilde 

glæde mig, om disse to sande Christne mødtes og kom til 

med Rolighed at udvikle deres forskjellige Anskuelser for 

hinanden, uden at fordre at kunne overbevise den ene den 

anden. Enhver [af dem] vilde kuns blive endnu klarere ved 

et saadant Sammenstød. Og Klarhed er dog det, vi alle 

maae stræbe efter. — Catholicismen her i Østrig har intet 

stødende for mig, da Fromheden her er sand og ikke forstilt. 

Fra da mindste Børn til de ældste Folk gaaer der noget 

kjærligt gjennem hele Almuen, som rører dybt ved at see og 

oragaaes dem. Jeg har slet ikke hørt Skjænden eller Banden, 

alle synes at leve enige med hverandre. Geistligheden her 

i Egnen skal være meget brav, her er sand Sjæleomsorg. 

Jeg har seet den skjønne Erkebiskop af Saltzborg, en 

Prinds Schwartzenberg, Brodersøn af Feldmarschallen, Søn af 

den ulykkelige Fyrstinde, der brændte i Paris. Han er 28 

Aar og en deilig Mand, har helliget sig (Jen geistlige Stand 

af indvortes Kald, mod hans Families Ønske. Nylig blev 

han tilbudt Erkebispesædet i Prag, som er langt betydeligere 

end det i Saltzborg, men han afslog det, fordi hans Hjerte 

hænger ved Saltzborgerne. Her besøger han de usloste 

Hytter, uddeler Sacramentet paa Sottesengen, er Trøster, Vei- 

leder og Velgjører, hvor han kommer, ret som det sig bør 

en geistlig Mand. Hans egen Fader har han saaledes for 

4 Aar siden berettet. Han var her for 14 Dage [siden] og 

besøgte os en Aften. Jeg talte knap to Ord med ham des

værre, da jeg sad omringet af en Kreds af Damer, men 

Prindsen profiterede endmeere af ham, hvilket dog var mig 

ubeskrivelig kjært. Næste Morgen „hielt er das Hochamt“ 

i Kirken lige uden for vores Vinduer, og saaledes saae jeg 

ham gaae i Kirken og komme fra Kirken, og aldrig glemmer 

jeg hans Udtryk, en Blanding af Værdighed og Ydmyghed; 

det var, som om han rødmede over i hans Ungdom at mod

tage saa megen Hyldest; thi hvor han kom forbi, knælede 

Almuen, og Damer af Selskabet, som ventede paa hans Komme
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fra Kirken efter fuldendt Messe, bøiede sig dybt, da ban gik 

forbi og med Haanden uddelte Velsignelse. I mit Hjerte 

opstod den Bøn: Gud lad denne vorde et Lys i din Kirke!

Vi blive ventelig her til den 6te, gaae da til Wien paa 

8 Dage, saa over Saltzborg til München, hvor vi blive 4 eller 

5 Dage, da over Stutgart, Baden langs Rhinen og naae 

ventelig Altona i Enden af October. Førend midt i Novem

ber komme vi neppe hjem til Kjøbenhavn. Prindsen er taget 

herfra for 14 Dage [siden] til Inspruck og er nu i  Badet 

Gastein. Jeg venter ham her igjen 1. eller 2. September og 

har, Gud være lovet, stedse de bedste Efterretninger. Badene 

bekomme mig ret godt, jeg drikker desuden hver Morgen 

nogle Glas Valle, som præpareres her paa en egen Maade, 

og som skal være meget blodrensende. — Jeg længes efter 

at høre, om Deres Fremtid begynder at gestalte sig, om der 

aabner sig nogen Udsigt til en bestemt Virkekreds, der ei 

overstiger deres physiske Kræfter.

Gud velsigne Dem!
Caroline Amalie.

De vil meddele dette Brev til Raffard og de 3 kjære 

Søstre [Fru] Zütphen, E. P(echlin) og F. P(echlin).--------

Nogen Stilling, der svarede til P. Rørdams Lyst og 

Evner, var endnu ikke funden for ham. Han havde atter 

begyndt at undervise i Skoler, og om Søndagen talte han i 

Prinsessens Asyl. Men det var ikke nok for ham. Det var 

ham derfor vistnok en ikke ringe Glæde, da han ved et 

Møde i den tidligere nævnte „Tilsynsforening“ d. 28. Sept. 

1838 kunde meddele, „at i næste Maaned vil der blive 

aabnet en A s y l s k o l e ,  der alene optager Børn, der have 

gaaet i Asylerne, og at Skolelønnen for hvert Barn er 2 

Mark maanedlig“. Det var vel nemlig ikke blot i Prag, man 

havde gjort Erfaringer om, at Børnene i Asylerne ikke ret 

passede for de sædvanlige offentlige Almueskoler. I ethvert 

Tilfælde maatte det være smerteligt for de ivrige Asylvenner
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at slippe Børnene netop paa den Tid, da man egentlig først 

kunde tænke paa at nedlægge Spirer i deres Sjæle, der 

kunde have varig Betydning for Livet. I Oktober 1838 

aabnedes da den første Asylskole i Kjøbenhavn, og P. Kørdarn 

var som selvskreven til at overtage Bestyrelsen af samme, 

hvad han da ogsaa gjorde.

Denne Skole, der kan betegnes som det første Forsøg 

paa en „Friskole“ i grundtvigsk Forstand, var væsentlig 

bygget paa den mundtlige Undervisning. Kristendom, Fædre

landshistorie og Sang vare Skolens Grundelemeuter; men selv

følgelig lærte Børnene ogsaa at læse, skrive og regne til 

Husbehov. Bibelhistorisk Fortælling spillede en Hovedrolle, 

og heri var P. Kørdarn en Mester, idet han ikke blot forstod 

at gjøre Begivenhederne saa anskuelige, at de stod Tilhørerne 

aom malede for Øjnene, men ogsaa evnede paa en særlig 

gribende Maade at gjøre den anvendelig for Livet. For

tællingen var ledsaget af bibelhistoriske Sange efter de af 

L. C. Hagen udgivne „Historiske Psalmer og Riim til Børne

lærdom“, i hvilken Samling Grundtvig efter en større Maale- 

stok var Hovedforfatteren. Det andet Hovedelement i Under

visningen var Danmarks Historie (især efter Ludv. Chr. 

Müllers Haandbog), først Sagnene og derpaa selve Historien. 

At der blev anvendt uforholdsmæssig Tid paa Fortælling af 

Oldsagnene, er vist nok; men ogsaa disse forstod P. K. at 

anvende saaledes, at de kunde blive en Kilde til mangesidig 

Lærdom for Livet. Og at høre ham fortælle en Saga var 

en Fest, som længe mindedes af Tilhørerne. Til Fortællingen 

sluttede sig Sang af Kæmpeviser og historiske Sange. De 

smaa Visehefter, som „Dansk Samfund“ *) havde udgivet, 

bleve uden Tvivl benyttede, om end mangen en Vise blev 

lært ved Fremsigelse og Indøvelse. P. Rørdam havde nemlig

’) Danske Samfund var en lille kjøbenhavnsk Forening til Op
livelse ved fædrelandske Foredrag og Sang, væsentlig bestaaende 
af Grundtvigs Venner. Den begyndte sit Liv hen i Trediverne 
og fortsatte det siden under vexlende Kaar i en Aarrække.
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periodisk visse Yndlingsviser, som han sang med et Liv, der 

uvilkaarlig smittede over paa Tilhørerne; saaledes fra hin 

Tid: Svend Vonved sidder i Bure, og: Kongen raader for 
Borgen.

Efter at Grundtvigs „Mundsmag af Danmarks Krønike 

til levende Skolebrug“ var udkommen (1842), blev den meget 

benyttet af P. R. som Grundlag for historisk Fortælling, og 

det var utroligt, hvor meget han kunde faa ud af de Antyd

ninger, som findes i denne lille Bog. Den havde han imid

lertid ikke, medens han var Lærer ved Asylskolen, og har 

altsaa forstaaet at hjælpe sig paa anden Maade. Navnlig har 

utvivlsomt Grundtvigs Roskilde - Riim og Roskilde - Saga været 

ham en god Kilde at øse af. Saadanne historiske Sagn som 

det om Vaulundur i Øhlenschlægers Bearbejdelse, og saadanne 

historiske Digte som Grundtvigs om Bisp Villum og Kong 

Svend vare som indsmeltede i hans Natur, og det var san

delig værd at høre, naar han gjorde disse og andre Minder 

fra de gamle Dage levende for en lyttende Tilhørerkreds.

Spørge vi om Udbyttet af denne Art Undervisning, da 

blev den neppe lige stor for alle Eleverne. Der har vistnok 

været dem, for hvem Manglen paa tilstrækkelig Anvisning 

til Selvarbejde ikke har været gavnlig. Der blev let for 

megen Nydelse og for lidt Ydelse fra Børnenes Side. Men 

for modtagelige Børn, der her lærte at høre ikke blot med 

Øret, men ogsaa med Sjælen, har den Paavirkning, de fik i 

Asylskolen, sikkert været meget velgjørende. En Mislighed 

er der imidlertid ved saadanne Skoler, nemlig den, at de i 

Grunden ere baserede paa at ledes af pædagogiske Genier, 

Mænd eller Kvinder, der ere fødte og baarne til at have med 

Børn at gjøre; men saa snart de komme i middelmaadige 

Læreres Hænder vil det komme til at skorte baade paa Di

sciplin og Kundskaber. Thi daarlig Fortælling blive Børnene 

snart kjede af, Gjentagelse af det samme sløver dem, og saa 

gaar det i en betænkelig Grad ud over Orden, Opmærksomhed 

og Børnenes hele moralske Holdning. De blive mindre skik
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kede til det virkelige Liv, der kræver Flid, Subordination og 

villig Lydighed af de underordnede, hvis disse ikke selv paa 

mange Maader skulle komme til at lide derved.

At Peter Rørdam har kunnet holde Orden, kan dog ikke 

betvivles; thi med al hans Hjærtensgodhed var der en Hersker

natur i ham. Ikke blot forstod han i en udmærket Grad ved 

sin Fortællings Livlighed og Aktualitet at fængsle Opmærk

somheden, men hans Yillie var stærk, og det var netop hans 

Specialitet at kunne faa andre Mennesker, gamle og unge, til 

at rette sig efter ham, uden at de følte Trykket eller fri

stedes til at gjøre Oprør.

En Ulempe ved denne første Asylskole var det, at den 

væsentlig var henvist til at benytte frivillige og ulønnede 

Lærere. Yi vide vel ikke, i hvilken Grad Manglerne ved 

denne Indretning have vist sig i Rørdams Tid; men senere 

bleve de i ethvert Tilfælde meget følelige, idet Lærerne ikke 

blot jevnlig vare altfor unge og uøvede, men flere af dem 

tog sig Sagerne meget let og forsømte Timerne, naar de 

havde andet at gjøre, hvilket naturligvis ikke var til Skolens 

Fremme.

For øvrigt var jo Stillingen som Bestyrer af Asylskolen 

kun en meget beskeden Virksomhed; thi oprindelig var Skolen 

kun lille — og meget stor blev den aldrig. Der maatte 

derfor kræves baade en stor Varme for den frie Undervisning 

og en ikke ganske ringe Resignation, om P. R. i Længden 

skulde føle sig ret tilfredsstillet af denne Stilling. Den første 

Egenskab kunde han vistnok bedre præstere end den sidste. 

Og naar man betænker, hvor store Forhaabninger Prinsessen 

i sine Breve til ham havde udtalt om, at hans Fremtids

virksomhed skulde blive til Gavn for hele Fædrelandet — og 

at der derved vel ogsaa i R.s Sjel i det mindste til en 

vis Grad var skabt tilsvarende Forventninger, saa var det 

unegtelig noget smaat at blive Bestyrer for en Skole paa et 

Par Snese Børn af Hovedstadens Almue. Nogen synderlig 

Løn kunde Skolen neppe yde ham. Derimod oppebar han af
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Prinsessen for sin Virksomhed ved Skolen og for Tilsyn med 

Asylerne 100 Rdl. om Kvartalet. Men deraf kunde han ikke 

leve. Han var vant til at klæde sig godt, at kjøbe temmelig 

mange Bøger, at deltage i forskjellige Foreninger, og han 

satte i det hele Pris paa at have Penge imellem Hænder — 

at kunne give med en rund Haand hørte med til hans aande- 

lige Fornødenheder — men til alt dette og mere rakte Gagen 

ikke til. Følgen blev, at han maatte gjøre Gjæld. En lille 

Anekdote fra Frederik VI’s sidste Dage tyder dog paa, at 

denne Byrde er bleven lettet for ham, En Gang søgte han 

Audiens hos den gamle Konge, hvem han formodentlig har 

fortalt om sine Planer og sin Virksomhed. Under Samtalen 

udbrød Kongen: „Men hvad lever De af?“ „Af at gjøre 

Gjæld, Deres Majestæt“ — var Svaret. Da lo Kongen højt 

paa sin ejendommelige Maade: „Haa, haa, haa! saa maa vi se 

at hjælpe Dem ud af den“. Og R. blev hjulpet.

Saaledes har jeg hørt fortælle (dog ikke af ham selv). 

Imidlertid kan bemærkes, at blandt R.s efterladte Papirer 

findes et Blad med Optegnelse om, hvad han skyldte bort 

1. Dcbr. 1839. Gjælden beløb sig da til 541 Rdl. Et Regn

skab over hans Udgifter i Aaret 1840 viser en Sum af 921 

Rdl. Gaver til fattige og Foræringer til forskjellige udgjør 

over en Tiendedel af dette Beløb.

Ifølge sin selskabelige Natur stod P. R. i Forbindelse 

med mange Mennesker. Han kjendte mange, og var maaske 

kjendt af endnu flere. Blandt dem, med hvem han havde 

Omgang, var Søren K i e r k e g a a r d ,  der hyppig fulgte ham 

ud til hans Moder paa Frederiksberg1). Ved sin levende Tale 

og sin sjeldne Evne til at sætte aandelige Problemer under

0  Goldschmidt fortæller (Livserindringer og Resultater I, 214), at 
han gjorde Kierkegaards Bekjendtskab h er, da Peter Rørdam 
en Dag mødte ham og «indbød ham til sig eller rettere til sin 
Moder paa Frederiksberg», hvor G. første Gang kom i Samtale 
med S. Kierkøgaard, hvem han siden skulde forvolde saa mange 
Kvaler.
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Debat var han et saare oplivende Element i Familiekredsen. 

Han og P. Rørdam vare jo i flere Henseender fuldkomne 

Modsætninger. Men det er rimeligt, at den sidstes umiddel

bare Natur har været et godt Objekt for Kierkegaards ex- 

perimenterende psykologiske Studier. Tilsidst blev dog Om

gangen mellem dem brat afbrudt. Anledningen var, at S. K. 

paa en Spadseretur med R. udtalte sig paa en spottende 

Maade om Grundtvig. Det var at røre P. R. paa hans øm

meste Sted; thi Grundtvig elskede han som sin største Yel- 

gjører. Hans Heftighed luede øjeblikkelig saaledes op mod 

Spotteren, at denne forfærdet trak sig tilbage. Forholdet 

mellem dem var brudt og blev ikke senere fornyet. — Til 

Broderen, Peter Ckr. Kierkegaard, vedblev R. derimod at staa 

i et meget venligt Forhold, om end en vis Mangel paa Sands 

for det praktiske Livs Forhold hos Kierkegaard undertiden 

gav Anledning til en godmodig Spøg fra R.s Side. Da K. 

1867 var bleven Minister, var en af hans allerførste Ud

flugter til Lyngby Præstegaard. Tilfældigvis var jeg tilstede 

ved hans Komme der og mindes de glade Forventninger, 

hvormed han hilsedes i sin nye, betydningsfulde Stilling, der 

dog, som bekjendt, ikke bragte store Resultater, da hans 

Ængstelighed, hvor det gjaldt at fatte en afgjørende Beslut

ning, gjorde ham Ministerposten mere og mere pinagtig.

Til P. R.s Omgangskreds fra hin Tid hørte ogsaa Emil 

Boesen, der endte som Stiftsprovst i Aarhus. Han var en 

stille og dyb Natur — som bekjendt den eneste, Søren 

Kierkegaard paa sit Dødsleje vilde se.

I et noget andet, men dog saare venligt, Forhold stod 

P. R. til sin Svoger Søren Johan Heiberg. Denne var, efter 

i nogle Aar at have været Lærer ved Døvstummeinstitutet i 

Kjøbenhavn, og efter 1838 paa offentlig Bekostning at have 

gjort en Udenlandsreise for at gjøre sig bekjendt med frem

mede Landes Indretninger for døvstumme, i Begyndelsen af 

Aaret 1839 bleven beskikket til Præst og Forstander for det 

danske Døvstummeinstitut. Den 7. Nov. 1839 ægtede han

14
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derpaa sin Forlovede, Engelke Marie Rørdam. Skjønt han 

ikke var nogen Tilhænger af Grundtvig, fandt P. R. i ham 

dog en trofast Yen. Ved sin ualmindelig brave og solide 

Karakter og ved sin store praktiske Dygtighed og Tjenst- 

agtighed blev Søren Heiberg sin Svoger paa flere Maader en 

god Støtte, ikke mindst efter at denne selv var bleven Præst. 

— En anden Ven var den theologiske Kandidat Peter Købke1), 

der havde ligget paa Borchs Kollegium sammen med P. Rør

dam og senere blev forlovet med hans yngste Søster, Bolette. 

Denne idealistisk anlagte unge Mand døde imidlertid allerede 

1839 af Brystsyge. — Som yngre Venner, der stod i et Di

scipelforhold til R., kan, foruden den tidligere nævnte H. Egede 

Glahn, omtales Brødrene Peter og Harald Boisen samt Joh. 

Henr. Spur. Den sidste var en Søstersøn af Ingemann og 

ligesom de andre unge Mænd nøje knyttet til Grundtvig. 

Spur var en elskværdig Personlighed, men manglede i en 

mærkelig Grad økonomisk Sands. P. Rørdam fortalte under

tiden en meget morsom Historie om en Fodtur i Nordsjæland, 

han havde gjort i Forening med Spur, og paa hvilken den 

omtalte Egenskab hos den sidstnævnte havde givet Anledning 

til forskjellige Æventyr af den Slags, som ere behageligere 

at mindes, naar de ere vel overstaaede, end de just i Øje

blikket ere at opleve.

Til Prinsesse Caroline Amalie forblev Peter Rørdams 

Forhold uforandret det samme, ogsaa efter at hendes Ægte

fælle, Prins Christian, den 3. Dcbr. 1839 havde besteget 

Thronen, og hun var bleven Dronning2). Har R. ventet, at 

derved vilde indtræde en Forandring i hans ydre Forhold, da 

blev det dog ingenlunde strax Tilfældet. Hans Ønske var at

') Jvfr. foran S. 173.
3) I V. Birkedals personlige Oplevelser II, 201 fortælles en herhen 

hørende ret kuriøs Anekdote, som jeg ogsaa har hørt, dog ikke 
af P. R. selv, og med nogen Variation i Enkelthederne. Da 
den imidlertid ikke med tilstrækkelig Sikkerhed kan afhjemles, 
skal den ikke her gjen tages.
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opnaa en overordnet Stilling ved Almueskolevæsnet i Kjøben- 

havn. Men paa dette Punkt mødte han en Modstand, som 

hverken han eller hans høje Velynderinde kunde overvinde. 

Af hans Venner fra hin Tid have vi hørt, at han derfor følte 

sig trykket og forsterat, skjønt han bestræbte sig for at vise 

Resignation. Det samme vil ogsaa fremgaa af følgende Brev 

til hans Ven og Svoger Chr. Heiberg:

Kiøbenhavn, den 20. Juni [1840].

Kjære Heiberg!

Naa det var da en Fornøielse for Dig at faae det gode 

Kald; jeg maa reent ud sige Dig, at Du først idag hører fra 

mig, fordi jeg, skjøndt baade den Ene og Anden fortalte det, 

og Try de for over en Maaned siden sagde mig, at Du var

udseet til det, ikke kunde troe, at Du skulde have det Kald,

som synes mig var større end Asminderød1).

Nu, din Lykke er Dig vel undt; Gud velsigne Dig og

lade Dig faae Kraft og Viisdom til at stifte ret megen Gavn

i den nye Kreds. Seer Du, det er ogsaa en Fornøielse, at 

Du nu er kaldet af Kongen, og det er en Mand, det er 

værdt at skylde Takken til. — Jeg mener, Du vil komme 

godt ud af det med de Opvakte, da de jo skal være stille 

Mennesker. 2 af dem talte jeg nylig med; de havde Audients 

først hos Dronningen og dernæst hos Kongen, og sagde, at 

Kongen havde vttret, at han ei var utilbøielig til at give 

dem større Frihed. Da de gik, sagde Kongen: Bed for mig! 

thi jeg trænger til mine christne Undersaatters Forbøn!

Alle mulige Mennesker disputere i disse Dage. Borne

mann, Rothe (en Søn af Præsten), Rasmus Nielsen og Gad 

(en Fætter fra Helsingør) for Licentiat-Graden, og utallige 

andre udi Medicin og Jurisprudents. Paa Onsdag skal her 

være en stor Fest for Bogtrykkerne. Clausen skal holde

0  Det Kald, om hvilket der er Tale, er Kjerteminde og Drigstrup. 
Heibergs Formand her, Bentzion, var kaldet til Asminderød.

14*
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Talen, og Oehlenschläger har skrevet Sangen, og Grundtvig 

udbringer Skaalen for den første Bog, her blev trykt: den 

danske Riimkrønike af Broder Niels i Sorøe. Nu myldrer her 

af Fremmede til Kroningen. Jeg reiser næppe dertil. Min 

Stræben gaar ud paa at være stille og sagtmodig og at blive 

complet i Resignation; der maa vel skee en Forandring. Yi 

har ventet Dig hver Dag og gjør det saa endnu.

Din P.
Moder er ei ret vel, hendes gamle Sygdom begynder at 

indfinde sig, især om Formiddagen.

Nu faaer Gine travlt med at flytte. Kan vi ei gjøre en 

Tour sammen til Jylland i Sommmerferien?

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor Heiberg, Lunde pr. Odense.

Skjønt R. visselig ikke var misundelig paa sin Svoger 

og gode Yen, maatte han dog føle Misforholdet. Yennen, der 

var bleven Kandidat samme Dag som han, havde nu faaet 

sin 3die Befordring til et ret anseeligt Kjøbstadembede, 

medens P. R. endnu gik som ubefordret Kandidat. Selvfølgelig 

kunde han være bleven Præst paa Landet for mange Aar 

siden, om han havde ønsket det; men det er rimeligt, at han 

har haabet paa, at en Stilling i Hovedstaden skulde aabne 

sig for ham; thi kun derfra kunde han — særlig efter den 

Tids Forhold — vente at udfolde en Virksomhed, der kunde 

have en vidererækkende Betydning. Grundtvig havde jo ogsaa 

altid ment, at kun fra Midtpunktet af Landets materielle og 

aandelige Liv lod det sig gjøre at øve en saadan Indflydelse 

paa det aandelige Liv, at den kunde komme hele Landet til

gode. Peter Rørdam var naturligvis langt fra at ville stille 

sig i Linie med Grundtvig; men den Yndest, han var Gjen- 

stand for hos en Kreds af højtstaaende Damer, kunde dog let 

bringe ham til at tro, at dersom han kunde forblive i Hoved

staden, vilde det være ham muligt at udrette mere til Folke- 

gavn end i en afsides Landsbypræstegaard.

Men Biskop Mynster ønskede ikke P. Rørdam ansat i
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nogen Stilling i Kjøbenhavn, i hvilken han kunde faa mere 

Indflydelse end den, han allerede havde ved sin Adgang til 

Dronningen og igjennem hende mulig ogsaa til Kongen. Der

imod var han meget villig til at anbefale ham til et Landsby

kald, helst dog i en passende Afstand fra Kjøbenhavn. —  Et 

saadant tilbød sig, da Præsteembedet i Mern mellem Præstø 

og Vordingborg blev ledigt. Og da R. efter en indre Kamp, 

som Grundtvig hjalp ham med at komme igjennem, bestemte 

sig til at søge dette, blev han uden Vanskelighed kaldet den 

10. Juli 1841, hvorpaa han den paafølgende 25. August blev 

ordineret af Biskop Mynster.

Det første Brev, vi have fundet, skrevet til ham efter 

hans Ordination, men inden han endnu havde forladt Kjøben

havn, er fra Dronningen og handler om den nye Asylskole, 

hun agtede at oprette for de Børn, der udgik fra hendes 

Asyl i Sølvgaden1). Med denne Sag havde P. R. haft saa 

meget at gjøre, at man med en vis Ret har kaldet ham den 

egentlige Stifter af Skolen, og senere omtaler Dronningen 

den i et Brev til ham som „vo r e s  Skole“, for at antyde 

hans Delagtighed i dens Oprettelse. — Hendes Brev fra 

Sept. 1841 lyder, som følger:

Kjære Pastor Rørdam!

Her sender jeg Dem da endelig de længe lovede Op

tegnelser over Skolen2). De vil meddele dem til Boisen og 

til Jomfru Jakobsen, og senere kunne de opbevares i Skolen 

eller hos Herr Boisen. Maatte nu den Hellige Aand ret be- 

geistre vor gode Grundtvig ved Indvielsen, og denne Be

gejstring meddele sig til dem, der skal varetage Skolen, og * i

*) Skolen, der er bekjendt under Navnet Dronningens Asylskole, 
havde sit første Lokale i en Bagbygning paa Nørregade Nr. 45 
(gi. Nr.). Det var et ret smukt Lokale med stor Legeplads, 
tidligere indrettet af en Skolebestyrer Gorm.

2) Den af Hendes Majestæt forfattede Anvisning til Virksomheden
i Skolen.
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blive hos dem. Jeg kan ikke nok sige Dem, hvilket godt 

Indtryk Harald Boisen har gjort paa mig; i hans Øie laae 

der et Udtryk af dyb Følelse og Alvor tillige, som varsler 

godt for Børnenes Yeiledning. Ligeledes har Jomfrue Jakob

sen meget glædet mig i den Samtale, jeg havde med hende*). 

Jeg kan i disse Dage kuns tænke paa Skolen. — Gud vel
signe Dem! ^  j

Uds kr i f t :  Til Hr. Pastor Børdam i Frederiksberg.

Skolens Indvielse foregik den 19. September 1841 ved 

Grundtvig, der i den Anledning forfattede Sangen: „Der 

skinner en Sol i Lys og Løn“. Peter Kørdam var tilstede 

ved denne Højtid, og umiddelbart derefter begav han sig til 

Me r n  for at overtage sit Præsteembede.

Hvem der kjender noget til hans følgende Liv, vil neppe 

tvivle om, at han kom paa sin rette Hylde ved at blive 

Præst. Selv fandt han stor Tilfredsstillelse i denne Gjerning, 

og han har i den glædet og gavnet mange Mennesker. De 

ydre Forhold, hvorunder han i Mern kom til at virke, vare 

ogsaa ret tiltalende, en venlig Egn, en gammel, men ret god 

Præstegaard med en skyggefuld Have og jevnt gode Indtægter. 

Af bevidst kristeligt Liv fandtes der dog neppe meget i 

Menigheden; men der var villig Modtagelighed for Ordet, saa 

P. K. ikke kom til at savne Tilhørere, men meget mere i 

Kegelen havde Kirken fuld af en Skare, ikke blot fra hans 

eget Sogn men ogsaa fra fremmede (særlig Kjøbstadfolk og 

andre mere dannede), som med Glæde lyttede til hans levende 

Forkyndelse, om end, til at begynde med, Forundringen har

J) Cand. theol. Harald Boisen og Jomfru Jakobsen (senere gift med 
Etatsraad Schou) vare de Lærere, der vare antagne til den nye 
Skole, for hvilken Cand. theol. P. O. Boisen blev Bestyrer. Alle 
Lærerne lønnedes af Dronningen, saa denne Asylskole ikke som 
den tidligere nævnte behøvede at ty til de mere usikre, uløn
nede Lærerkræfter.
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været det overvejende; thi han talte unægtelig paa en Maade, 

som man ikke var vant til, ligesom hans hele Færd skilte 

sig ikke saa lidt fra det sædvanlige.

Da han ikke var gift eller forlovet, blev det bestemt, 

at hans yngste Søster, Bolette, skulde holde Hus for ham, 

naar Naadensaaret var udløbet. Tillige besluttede han sig 

efter nogen Vaklen til at overtage Avlingen. Hans nærmeste 

Venner betragtede dette Skridt med en vis Ængstelse, af 

Frygt for at han skulde komme til at lide Skuffelser, der 

kunde forstyrre hans Sindsro. Denne Frygt har faaet et 

træffende Udtryk i et Brevx) fra hans Moder til hans ældste 

Broders Hustru, hvori hun bl. a. ytrer:

— — „Du skrev, at Christian vilde raade Peter fra at 

tage sin Avling. Det er til ingen Nytte. Jeg har efter min 

Overbeviisning raadet ham meget derfra, først fordi han ikke 

vil gifte sig, og saa fordi han, som troor alle Mennesker saa 

godt, vil roelig overlade alt til sine Folk. Men han vil nu 

have den alligevel. Jeg formoder, at alle Mennesker der 

nede i Egnen har tilraadet ham det, fordi det skal være saa 

god Jord, og Marken skal være saa skiønt indrettet af 

Lytken. Han har skrevet til Bolette, at han har alt kiøbt 

3 Kiør, malede Bøtter og Spande og Kiød og Flæsk, saa Du 

vilde ret moere Dig, naar Du saae hans Breve. De handler 

om huuslige Ting, som man ikke skulde troe, at han kunde 

faae i sit Hoved. Gud styre nu alt for ham til det Bedste,

og Gud give, at det glade Haab og den gode Troe, som han 

altid har haft til sine Medmennesker, ikke maae blive tilintet-

gjort ved mange bittre Erfaringer“. --------

Den sikreste Kundskab om P. Rørdams Præsteliv i Mern 

erholde vi af hans Brevvexling med Grundtvig, der foreligger 

i temmelig stor Fuldstændighed. Forholdet mellem disse to 

Mænd var i aandelig Forstand som Forholdet mellem Fader 

og Søn. Kun hos faa har Grundtvigs Tanker i hele deres

) Fra Slutningen af Februar eller Begyndelsen af Marts 1842.
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Omfang fundet et villigere Øre og frodigere Jordbund at 

voxe i end hos P. R. Derfor blev denne aandelige Søn 

Faderen til megen Glæde. Hans „muntre og hjærtelige Tale 

og Skrift, om hvad han tog sig for“, var Grundtvig til ikke 

ringe Oplivelse, som denne i et af sine Breve selv y trer1). 

Viste det sig end senere, at Sønnen i visse Retninger fri

gjorde sig for Faderens Herredømme, saa blev dog Pietets

forholdet fra den yngres og Kjærligheden fra den ældres Side 

væsentlig usvækket, og P. R. var selvskreven til at føre 

Ordet ved Grundtvigs Jordefærd.

Ligesom man i Grundtvigs Virksomhed kan adskille en 

kirkelig eller kristelig, en poetisk og en folkelig Retning, der 

i Livet naturligvis paa mange Maader faldt sammen, saaledes 

kan man vistnok sige, at Grundtvigs Brevvexling med Busck 

nærmest repræsenterer den første, med Ingemann den anden 

og med Rørdam den tredie Retning, om end Brevene til den 

sidste ogsaa indeholde ikke uvigtige Træk til Tegning af 

Grundtvigs Billede som kristelig og kirkelig Personlighed2).

At en og anden Ytring i Brevene kan yde en mindre 

velvillig Læser Bidrag til en Kritik over den grundtvigske 

kirkelige eller folkelige Praxis, kan neppe betvivles; men 

dette kan dog ikke bevæge os til at holde denne Brevvexling 

tilbage, Grundtvigs saavelsom hans vigtigste Tilhængeres 

Virksomhed i Ord og Gjerning er i det hele en saa betyd

ningsfuld Faktor i vort Aandsliv, at hvad der kan tjene til 

Oplysning derom formentlig ikke bør gjemmes hen eller til- 

intetgjøres. For øvrigt tør det ventes, at adskilligt i disse 

Breve vil tiltale Flertallet af Læserne paa en velgjørende *)

*) I sin Brevvexling med Ingemann omtaler Grundtvig ogsaa flere 
Gange P. Rørdams Virksomhed i Mern med megen Anerkendelse 
(S. 250. 252).

a) Der kan vel ogsaa være Tale om en videnskabelig, historisk
sproglig Retning hos Grundtvig. Denne vil da især finde sit 
Udtryk i hans sidste Breve til Molbech og i hans utrykte Brev
vexling med P. E. Müller og andre Videnskabsmænd.
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Maade ved sin Naturlighed og Friskhed. Det vil visselig 

af og til kunne give Anledning til et Smil, men forhaabentlig 

ikke til Spot. — Ogsaa med Dronning Caroline Amalie førte 

R. en ret levende Brevvexling, efter at han havde forladt 

Hovedstaden. Af Dronningens Breve hidsætte vi derfor, om 

end med en vis Discretion, hvad der kan tjene til Oplysning 

af hans Færd samt hans Forhold til denne hans ædle og 

højsindede Velynderinde.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn 19. Octbr. 41.

Kjære Pastor Grundtvig!

Ja  nu er jeg her da — og Gud være lovet, en Deel af 

Ugen er jeg meget tilfreds, om Søndagen er jeg sjæleglad, 

og kan ei noksom takke vor Herre for den Kraft og Munter

hed, hvormed jeg er istand til at udføre mit Embede. Jeg 

er igrunden ganske forbauset over, at det gaaer mig saa 

godt, for jeg maa oprigtig tilstaae, at mine Prækner er kun 

Stumper og Stykker; men, naar jeg saa begynder, synes mig 

dog, der kommer Sammenhæng i dem, og det lader virkelig 

til, at Bønderne og andre Folk med holder af at høre en 

ligefrem Fortælling om Jesus — det vil sige, først forklarer 

jeg Evangeliet, saa godt jeg kan, ganske historisk, og saa 

siger jeg: saaledes skede det dengang, det gjorde og sagde 

Jesus, da han vandrede paa Jorden — men hvad er der nu 

tilbage? Hvorhos jeg anvender alle de Psalmer, jeg kan — 

og det muntrer — for jeg kan mange. En gammel Mand, 

jeg berettede i sidste Uge, sagde jeg et Par Vers af den 

„Gak under Jesu Kors at staae“. Ja, siger han, men det er 

i den gamle Psalmebog hun staaer, og den har jeg jo rigtig

nok lært i min Barndom. Han var ligesom uvis, om den 

gjaldt endnu, fordi den stod i den gamle Psalmebog, men 

læste den dog saa heelt ud; og næste Gang jeg kom, og jeg 

igjen bragte den paa Tale, sagde han: ja , jeg kan ogsaa 

synge den — og sang saa baade den og: Et Barn er født



218

i Bethlehem. Saa sad vi da og talede en Stund sammen, 

saa han blev ordentlig glad, og sagde: ja jeg kan ogsaa 

pæne Viser — det er da af de gamle; og sang saa: Agnete 

hun stander paa Høielandske Bro; og hans gamle Kone, der 

sad og vuggede en lille Sønnedatter, stemmede saa i med: 

haa, haa, haa! Jeg tænkte jo rigtignok, det var en verdslig 

Gang, Samtalen tog; men det var virkelig med saadan Glæde, 

det Hele skede, at uskyldigt var det. Salomons Ordsprog 

holdt han meget af, og flere af dem sagde han ogsaa. Igaar 

kom Sønnen og fortalte, at nu var Sygdommen gaaet over. 

Det vilde glæde mig meget, om den Mand lever — og hans 

Kone holdt saa meget af sin Mand, og var saa bedrøvet.

Idag har her været Skole-Examen i Mehren, og jeg 

havde lært alle Børnene: Et Barn er født i Bethlehem, og 

det fornøiede alle de gamle Mænd, og en ung Karl, som var 

kommet til, fortalte, han havde lært den af sin lille Søster, 

som var kommet fra Skolen og havde fortalt ham om den 

kjønne Psalme. Saa mange Glæder har jeg jo, og gode 

Mennesker lever jeg imellem, og min Formand1) og hans 

Familie, som bliver her i Vinter, er brave Folk. I Søndags 

Aften, jeg kom hjem, havde Liitken hængt alle mine Land

kort og Portraiter op, og hans Kone havde ordnet min Stue 

saa smukt. Men, de andre Dage i Ugen ønskede jeg jo at> 

kunne besøge — engang imellem — en rigtig dygtig Mand, 

som jeg kunde lære Noget af; men til i Torsdags, jeg be

søgte Nissen* 2), var Søtoft3) den dygtigste, jeg havde 

truffet — og han falder saa gjerne ind paa Jeremiader over 

den ringe Lykke, han har gjort — for, naar han kunde 

glemme det, og man forresten kunde være sikker paa, at han 

ei gik hen, det første det bedste Sted, og anførte Eens Ord,

') Otto Diderik Liitken, der 12. Maj 1841 var forflyttet til Karleby, 
Horreby og Nørre-Ørslev paa Falster.

2) Ludv. Aug. Nissen, Sognepræst i Præstø.
3) Nicolai Bierfreund Søtoft, Præst i Øster-Egesborg, havde i sin 

Tid et vist Navn som Digter.
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saa er det en ret underholdende Mand. Nissen i Præstø er 

en rar Mand, men saa overmaade svag. Der har jeg ogsaa 

gjort Bekjendtskab med Agent G(rønvold), som siger: „min 

Fætter Grundtvig“, og med Borgermester M., som har budt 

mig at til at spille en l’hombre med sig: Hver Aften, sagde 

han, faaer vi os gjerne et lille Parti; og da jeg vilde afgjøre 

en Embedssag med ham — betale ham nogle Penge — 

ønskede han at opsætte det til næste Gang. Det er en 

rigtig Borgermester. Fru Fabritius paa Petersgaard har jeg 

kjendt som Frøken Bilsted, og Fru Wolf paa Engelholm er 

den forrige Frøken Sneedorff, som jeg kom meget sammen 

med hos Nielsens1) i Frederiksborg, og Madame Malling i 

Steensby Mølle er en Jomfru Resch fra Kongsdal — vi har 

været Børn sammen. P. N. er Egnens Lys og berømte 

Prædikant. Vi røg alvorligt sammen i Søndags Aftes an- 

gaaende Præsternes Myndighed over Skolelærerne og Sogne

folkene — det var hos Fabritius, der til Lykke havde været 

i England og faaet Smag paa større Frihed, saa ene blev 

jeg ikke. — En ganske snurrig Nabo har jeg i Allersløv, en 

gammel Provst Teilmann. Jeg kunde ikke faae ham til at 

svare, og han vilde ei engang byde mig at sidde ned, til 

jeg siger til ham: Deres Høiærværdighed maa vist være en 

stor Elsker af den indbyrdes Undervisning. „Hvorfor det“, 

spurgte han. Jo, siger jeg: D. H. gaaer jo med Fløiten i 

Knaphullet — for han havde en lille Fløite i et grønt Baand 

hængende i Frakken. Nei, siger han: det er for at kalde 

paa min Hund Tyrk, naar jeg gaaer i Marken. Og saa kom 

han i Gang.

See nu — det er Noget af min Historie her fra Egnen; 

men over det daarlige Veir har jeg endnu ikke bereist 

Kysten, som jeg havde saa stor Lyst til. — Ikke en tredie 

Part har saaet Rug.

') Stutmester, førte et bekjendt, selskabeligt Hus, hvor P. R. kom, 
medens han som ung Kandidat var Huslærer i Frederiksborg.
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Lev nu vel, kjæreste Pastor G.! Saa ofte ønskede jeg at 

kunne gjøre et lille Løb ind til Dem. Jeg har da faaet mig 

en Gig og en rød Hoppe — og betalt begge Dele — det 

er mig ogsaa en Fornøielse. Deres Kone, Meta, Svigerinde 

og Sønner hilser jeg meget. Hils Fru Browne *). Seer De 

W inther* 2), saa sig ham, at alle Mundstykkerne, jeg havde 

med mig, er nu forsvundne paa nogle bitte Stumper nær, 

saa jeg længes efter den Foræring, han lovede mig3). Glahns 

og Kierkegaards4) hilser jeg ogsaa.

Deres inderligt hengivne
Rørdam.

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor Grundtvig!
Bidder af Dannebrog.

Kjøbenhavn.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn Bdie November 1841.

Kiære Yen!

Nu, det var dog kiønt, De ordenlig skrev og lod mig 

vide, hvordan De har det paa Landet; jeg vil nu haabe, De 

bliver en Undtagelse fra vore yngre Landsbypræster, som 

sædvanlig paa et Aars Tid blive saa fremmede for Alt, hvad 

der rører sig herinde, at de sjelden eller aldrig tænke derpaa, 

og mene da sagtens, det gaaer os ligedan med hvad der 

skeer paa Landet.

*) Den engelske Legationssekretærs Hustru. (Se foran S. 165—(5.)
2) Sikkert Chr. Ancker W inther, sidst Præst i Slotsbjergby, da 

Kandidat.
3) P. K. havde den Yane, som hans Yenner godt kjendte, navnlig 

naar han anspændt tænkte paa noget, da at bide saa stærkt i 
sine Pibespidser, at de meget hurtig fortæredes.

4) Hr. Povl Egede Glahn, res. Kapellan ved Garnisons Kirke, var 
gift med en Søster til Grundtvigs første Hustru. Glahns Datter 
Henriette var i Sommeren 1841 bleven gift med Dr. Pet. Chr. 
Kierkegaard, som den Gang privatiserede i Kjøbenhavn og Aaret 
efter blev Præst i Pedersborg.
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At vor Herres Dage behage Dem bedst, kan De nok 

vide, glæder mig, og naar vi kun, med Lyst til at ære Ham 

og Hans Ord paa det Bedste, stole paa vor Indvielse dertil, 

hvorved Herren giver os sit Ord paa den Aand, der giør 

dygtig til den ny Pagts Tjeneste, da skal de Dage, Herren 

gjør, altid være velsignede for os. Men for at det kan skee, 

maae vi blandt andet vogte os for at antage en vis Maner i 

vor Prædiken, thi dels vil Herren have fri Haand, hvor Han 

skal virke med Lyst, og dels følger der en vis Sikkerhed 

med al Vane, som efterhaanden udtærer den Følelse, at af 

os selv kan vi slet intet giøre, Følelsen af vor bestandige 

Trang til Herren, som ene driver til at bede, lede og banke.

Nu har De sagtens antaget Confirmander; lad mig vide, 

hvordan De finder Dem oplagt til at tale med dem om Guds 

Eige, og tag endelig den Sag alvorlig, men giør hverken 

Dem selv eller Børnene en Pine deraf! Egenlig behøver De 

vel ikke den sidste Formaning, men de maa begge følges ad; 

thi det er ene den gyldne Middelvei det giælder, ikke som 
om vi kunde drage Linien skarp paa Papiret, eller havde 

nogen Nytte af, om vi kunde det, fordi det altid er Lysten, 

som driver Værket; men for at vi kan være paa Vagt mod 

os selv, vidende at vor Modstander gaaer omkring som en 

brølende Løve.

Jeg seer saaledes, De er alt blevet tvivlraadig ved at 

betænke Samtalen med den syge Mand og hans gamle Kone, 

skjøndt jeg veed, De ikke tvivler om, det er en Hovedsag, 

at vore Samtaler baade med Gamle og Unge om Guds Eige 

kan tabe alt det Stive og Unaturlige, der giør dem til 

Lapidarstil, og naar vore Forsøg paa at nedbryde Skille

rummet mellem Guddommeligt og Menneskeligt, som en fornem 

Død og et daarligt Liv [har opført, ikke ret vil lykkes]1), 

da er det enten blot en Følge af gamle Fordomme, eller det 

kommer af, at vi ikke rigtig har taget vor Herre med os, *)

*) De indklamrede Ord mangle, men synes at burde tilføjes.
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og derfor ikke vidst at holde Maade og benytte Leiligheden. 

Men da er det gode Raad ingenlunde at opgive saadanne 

Forsøg, men kun at bede vor Herre en anden Gang styre og 

raade os bedre, saa vi aldrig, hvordan end Talen falder, 

glemme, hvis Tjenere vi er og hvad Kald vi alle Øieblikke, 

naar L e i 1 i g h e d gives, har at rygte, trøstende os for Resten 

med, at vor Herre godt finder sig i at have keitede Tjenere, 

naar Han blot seer, at Lysten er der til at lære af Ham og 

ramme det Rette. Barnet maa ikke blive bange for at gaae, 

om det end falder og støder sig, og vi maae ikke heller 

blive bange for Livet, skjøndt det fører mange Anstød med 

sig, som den Døde intet føler til.

Jeg seer, De har fundet Bekiendtere, og det var jo rime

ligt nok, men ogsaa allerede fundet høirøstet Modstand, som 

Livets Ord aldrig i nogen Retning eller i nogen Egn vil 

fattes; men det er allerede meget vundet, naar Døden ikke 

kan lee ad os, men maa sætte sig i Forsvarsstand, thi den 

duer igrunden ligesaalidt til Forsvar som Livet til Angreb. 

Derfor skal vi være snilde som Slanger og indrømme Døden 

al mulig Frihed paa sine egne Enemærker, og blot forsvare 

Livet paa Sine, thi Livet har intet at misunde Døden, men 

har meget at tabe ved at drages med den. Hvor Livet ikke 

findes, kan vi ikke vække det, men stræbe vi kun at vække 

det, hvor det findes, baade i Guds Ord og Menneskets In

derste, og forsvare det for ethvert Angreb paa den aller

liberaleste Maade, da har vi gjort Livet den største Tjeneste 

og Døden det største Afbræk muligt.

Herinde fra veed jeg egentlig Intet at fortælle; thi i 

det Større er Alting stille, og i det Mindre veed De nok, jeg 

har kun lidt Berøring med Verden, og maa ogsaa i den Hen-, 

seende savne Dem. — Med Skolen1) veed jeg endnu ikke, 

hvordan det gaaer, undtagen at baade Boisen og Børnene see 

ret fornøiede ud, og det er altid et godt Varsel. Dronningen

) Dronningens Asylskole.
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saae jeg efter Hjemkomsten i Løverdags, men det var meget 

formelt, som om lidt af Augustenborgs Luft var fulgt med 

og maa først henveires.

I Danske Samfund gaaer det saa, saa; men Fenger1) 

kommer dog, endel Folk ogsaa, og jo mindre Folk nøies med, 

des vissere er det, de føle sig trængende, derfor maa man 

see at holde det vedlige, skjøndt jeg tit er raadvild. Sidst 

fortalte jeg om Ostindiens Opdagelse og om Alfons Albuqverque, 

som jeg i denne Tid selv har fornøiet mig ved at læse i en 

gammel Portugisisk Historie, men hidtil saagodtsom har ladt 

ligge, skjøndt man altid nævnede den mellem de bedsts 

Kilder. Den er af en Mand, som selv bereiste Indien omtrent 

1530 og har baade havt sine Øine med sig og sit Hoved 

paa det rette Sted2).

Her veed De nok, Alle bede Dem venligst hilset. Seer 

De Nissen, saa hils ham ligedan fra mig med de bedste 

Ønsker! De maa ogsaa gjerne hilse Søtoft3), skiøndt det 

maaske kun giør ham gnaven.

Nu, Herren være med Dem! og naar De føler Trang til 

at sende mig et Par Ord, saa opsæt det ikke! Det er jo 

snart gjort. Deres Yen

Grundtvig.

P. Rørdam til Grundtvig.

12. Novbr. 1841.

Kjære Pastor Grundtvig!

Nu har vi da valgt Sogneraader4) , og det gik muntert. 

Der var 61 Vælgere, alle Gaardmænd paa een nær, der mødte

J) Cand. theol. R. Theodor Fenger.
a) Det er den portugisiske Historieskriver Castaneda (s. Grundtvigs 

Haandbog i Verdenshistorien III, 162).
3) Han havde, inden han kom til 0 . Egesborg, været Præst i 

Præstø, hvor han 1823 blev Grundtvigs Eftermand.
4) I Henhold til den nye Anordning af 13. Aug. 1841 om Land- 

kommunalvæsenet.
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i Fred. 4des gamle Skole her i Byen, hvoraf jeg tog Anled

ning til at fortælle dem, hvad Fred. 4 og Fred. 6 havde 

gjort for Bønderne, baade ihenseende til almindelig Frihed og 

[til] Oplysning, hvorved det faldt mig selv ind, at den Frygt, 

Bønderne har for at komme bort fra deres Fødeegn og for 

at være Soldater og for at begynde paa noget Nyt, rimeligviis 

altsammen kommer fra Vornedskabet og Stavnsbaandet og 

Fællesskabet; for de gamle Danske, det var jo deres Lyst at 

see sig om i Verden, og saa først slaae sig til Ro, og Krigen 

var dem en Fryd; men det var da ogsaa ordentlig Krig. Jeg 

skal engang fortælle Dem en ordentlig rørende Historie om 

en Gaardmand her fra Egnen, just om Krigstjenesten. Altsaa 

det var om Frihed og Oplysning, jeg talte, og det var Noget, 

der slog igjennem — de nikkede, de rystede paa Hovedet, 

de loe og gottede dem, da jeg kom dertil: ,,Det Første, han 

gjorde med Enevolds-Magt — skal danske Bønder vel huske

— Landsfaderen har saa vidt det bragt — dem kan ingen 

Herremand kudske“ — (maatte jeg ikke faae 100 Expl. deraf

— men af dem med Katten!)1) og baade Forvalteren og 

Forpagteren var nærværende. Da jeg var færdig, kom de og 

takkede mig ret hjertelig, og en gammel Bonde sagde: Deres 

Tale faldt som deji „pænneste“ Præken lige om Hjertet. Og 

den næste Morgen — inden jeg var staaet op — kom Sogne

fogden og havde med sig en lille Bog, udgivet nogle og 

Halvfems, til Bønderne om Friheds - Støtten — for, sagde 

han, min Fader var nu saadan en skrap Læser, de søgne Af

tener læste han i Kongebøgerne, og de hellige i Huuspostillen. 

Jeg forærede ham da en Del løse Viser , og vi sang strax 

paa fastende Hjerte: Paa Frederiksborg, det høie Slot — for 

den Tone havde han lært af sin Moder. Og en anden Bonde, 

da jeg viste ham Saxo, og han saae Overskriften, bad han

J) Der hentydes til Grundtvigs Mindesang over Frederik VI, i hvis 
første Oplag der stod: Han gjorde ikke en Kat Fortræd. Hvilket 
Udtryk Gr. senere forandrede, da det af mange betragtedes som 
uædelt og upassende i en Mindesang over en Konge.
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om han maatte laane 3die Bind — om Kong Waldemar — 

for Omqvædet „hans Bønder ham bar“. Jeg har for længe

siden bedt Berg sende mig nogle Visebøger, men ingen faaet. 

I Ammendrup, siger Sognefogden, at Kong Dan Mykilati skal 

være begraven, for det har hans Fader fortalt ham.

Bare her var nogle bedre Skolelærere — men, han i 

Mehrn er en gammel Forvalter, og den i Kindvig en gammel 

fordrukken Student, der, pensioneret fra Saxkjøbing for Udue

lighed, blev ansat her efter Tage Müllers Forbøn. I Søndags 

otte Dage skrev han mig til, om jeg vilde undskylde hans 

Fraværelse i Kirken, da hans Støvler var i Stykker — og 

føiede han til Slutning til: „om jeg maaskee ogsaa vilde 

undskylde ham for Fremtiden“. I Sommer, Biskoppen var 

her, blev han formelig afsat; Biskoppen skrev i Protokollen: 

„Lærerén i Kindvig Skole, der aldeles ikke er sit Kald voxen, 

maa afløses af en dueligere“. Men aldrig saasnart var Bi

skoppen vel borte, før han fik alle Mændene i Distriktet, og 

Præsten med, til at indsende et Bønskrift, om han maatte 

blive, imod at holde en Hjælpelærer, som ogsaa blev bevilget. 

1. October kom Rudemose her, men reiste igjen 1. Novbr., da 

han fik Skolen i Tybjerglille. Følgen er, at Skolen staaer 

næsten øde og tom — i Tirsdags var der af 40 Børn eet 

Barn, og i Onsdags 11 — og naar jeg saa spørger Bøn

derne, hvorledes gaaer det til — ja, siger de, den Gamle 

lærer dem ingen Ting, saa kan vi ligesaa godt beholde dem 

hjemme; og siger jeg saa, det er jo Eders egen Skyld, I har 

jo selv bedet at maatte beholde ham — ja, svarer de, vi lod 

os „besnakke“, han stod og græd. See nu er Spørgsmaalet, 

om vi ikke bør uden videre forlange ham afløst af en due

ligere; thi af en Hjælpelærer kan Intet haabes; duer han 

noget, faaer han snart en bedre Ansættelse; og er han 

maadelig, bliver han her. Lønnen er 50 Rbd. og Alt frit, 

men i et uordentligt Huus. Kan Skolen nu være tjent med 

ham? See, bort kunde man sagtens faae ham; men hvorfra 

faaer man en Lærer, der virkelig vil gjøre Gavn? for at faae

15
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en sprænglærd Seminarist, der vilde proppe Børnene med 

sine Stumper — af Videnskaberne, som de sige — det var 

nu det aller galeste. Kjære Pastor Grundtvig! veed De et 

godt Raad i denne Henseende? Følgen af, at Skolerne er, 

som de maa være med slige Lærere, fornemmer jeg nu stadig 

ved Confirmanderne; af 28 havde jeg al Grund til at vise de 

20 ned; mange af dem kan ikke læse indeni en Bog — men 

hvad gavnede det — i Skolen bliver de ikke bedre. Naar 

jeg næste Gang, om jeg lever, antager Confirmander, skal jeg 

indbyde baade Forældre og Lærere til at være tilstede. Der 

var flere, som hverken kjendte Buddene eller Troen, saa begge 

Parter ret maa skamme sig over Børnenes Uvidenhed. Men 

jeg har da ogsaa rigtig alvorlig talt med Mødrene og bedt 

dem tage sig af deres Børn, og derfor kan jeg ikke nægte, 

at der er en mærkværdig Flid over Confirmanderne — de 

hører og læser rigtig paa Kraft, saa jeg kan ikke klage i 

den Henseende. Men Spørgsmaalet er, hvorvidt vi kan komme. 

Jeg begynder med at forsage Diævlen, bekjende Troen, og 

beder saa Fadervor, eller: Søde Gud, din Engle-Skare. Der- 

paa fortæller jeg ligefrem, det muntreste jeg kan, Historier; 

for de forstaacr dem ikke, om ogsaa de har lært dem udenad; 

synger saa: Et Barn er født i Bethlehem, eller: Op al den 

Ting, som Gud har gjort, eller: Abraham sad i Mamre Lund. 

Hvorpaa jeg lader Børnene fortælle, hvad de hørte forrige 

Gang. Saa fortæller jeg videre — men vi er kun komne til 

Isak — og derpaa slutter jeg med et lille Vers eller Bøn, 

som det kan falde sig. Saa den Deel gaaer ret fornøieligt; 

dog endnu bedre næstendeels synes mig om Catechisationerne 

i Kirken, som jeg holder før Skriftemaalet — alle de Gamle 

reiser sig op og flytter sig hen bag Ungdommen. De følge 

med spændt Opmærksomhed, især 2 Gange, jeg har forklaret 

om Kirkens Bygning — hvor Fuuten s k a l  staae — her er 

den sat ved Siden af Alteret — om Prækestolen i Skibet 

— og don Psalme: Hvad er det for en Snekke — og: saa 

gaaer det alle Dage med Kirkeskibet flint — og Alteret,
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hvor der maa knæles. Det er een af Deres Prækener, jeg 

har lært det af. Men, en Sorg har jeg — Tonen paa Fader

vor og Indstiftelses - Ordene har jeg fra Barn kjendt, og tit 

og ofte sjunget dem for mig selv — og tænk, Dagen før jeg 

første Gang skulde uddele Nadveren, tænkte jeg, nu skal Du 

dog synge det igjennem for at see, om Du ogsaa kan det, og 

da kom der gale Toner ind i det, og de blive ved at følge 

mig, saa jeg, hvad mig selv angaaer, heller bad Fadervor og 

læste Indstiftelses Ordene — hvad jeg gjør ved Sygesengen 

— end synge saadan en daarlig Sang; for det bedrøver mig, 

at de smukke Toner, jeg lærte af min Fader, ikke vil komme 

igjen. Dog sidste Søndag kom der lidt af dem, saa det kunde 

jo gjerne være, de kora allesammen. — Gud skee Lov, jeg 

ellers troer hvert Ord, jeg der siger, saa jeg staaer der med 

inderlig Glæde. Sidste Søndag talte jeg om Luther og for

talte endeel af hans Liv og Levnet; men forrige Søndag om 

den kongelige Mand — den faldt godt.

Gud velsigne Dem, kjæreste Pastor Grundtvig. Hils 

kjærligst Deres Familie, Glahns ogsaa og Kierkegaards.

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.

Søtoft var gnaven, men blev mild, da han fik Deres 

Hilsen. — Om en Sognefoged i Udby Sogn, som De har con- 

firmeret, hørte jeg megen Berømmelse iaftes af Aagaard paa 

Islinge. Det er gode Folk — Assessoren holder saa meget 

af Dem; men Lund, Præsten i Udbye, han er tør. — Deres 

Brev var mig til stor Opmuntring.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

Kjøbenhavn den 13. November [1841].

— — *) Hvor kjært er det mig, at De er tilfreds i 

Deres Kald, og at De haver Glæde af at forkynde Ordet!

J) Dronningen fortæller først meget udførligt om et Besøg, hun 
havde aflagt i hendes Asylskole. Hendes Ytringer om den ere

15*
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Ret meget venter jeg mig ogsaa af Deres Omgang med 

Deres Sognebørn. Man kan ikke kjende Dem, uden at man 

ogsaa kommer til at bolde meget af Dem, og saa haaber jeg, 

at De selv bliver Veien for Deres Børn til at komme til at 

elske Herren.

Hjertelig Tak, kjære Rørdam, for Alt, hvad De siger 

mig om vort nu bestaaende Venskab. Skulde der end engang 

komme en Storm: jeg har bygget paa en Klippe, og Uveirene 

kan ei rokke mit Venskab, det er evigt! Ikke sandt, denne 

Tryghed i Venskabet er noget helligt og noget herligt! 

Meget har jeg moret mig over Deres Gig; jeg synes bedst 

om den Gave, som glæder Dem meest. Selv var jeg ei faldet 

derpaa, men havde tænkt paa at forøge Deres Bibliothek l).

Fortæl mig nu meget om Deres Liv, om den rare gamle 

Bonde, som jeg gjerne overraskede med noget til Julen. 

Hvor jeg kan være Deres Menighed til Gavn, der husk paa 

mig. Skolemesteren, Deres Broder har anbefalet, er vis paa 

at blive Skolelærer i Siir; det er afgjort, jeg har kjøbt mig 

Kaldsrettigheden med 600 Rbd.

Deres hjertelig hengivne Veninde 

Caroline.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

[d. 18. Novbr. 1841.]

Kjære Rørdam!
Her sender jeg Dem de 30 Rbd. til Seminarist Holm. 

Strax faaer jeg paa den Maade Leilighed til at gavne noget * 1 2

forøvrigt mærkelige derved, at de vise, at hun havde Blik for 
de Mangler, der klæbede ved den frie Undervisning, som var 
gjennemført der.

1) Dronningen havde bedet P. R. beholde den Løn, han hidtil 
havde oppebaaret af hende som Asylbestyrer, endnu i de sidste
2 Kvartaler af 1841,. for at han kunde anskaffe sig en eller 
anden Gjenstand, der mindede om hende. Han havde da kjøbt 
sig — en Gig.
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i Deres Menighed1), og uhyre vil De gavne mig ved at give 

den tilkommende Skolelærer i Siir (Holm) Greb paa Skolen 

for Livet. Jeg har netop ønsket at kunne gjøre denne Mand 

opmærksom paa, hvad der kuiide ønskes anderledes ved Bøn

dernes Opdragelse: først at vække dem til levende Gudsfrygt, 

harmonisk at udvikle alle deres Evner og give dem rigtig 

Forstand paa at dyrke deres Jord og gjøre alt af den, hvad 

der ved Flid og Indsigt kan gjøres til dens større Frugtbar

hed1 2). — Nu give Gud Dem selv Velsignelse til Selvavling, 

saa De selv maa blive en kyndig Landmand.

I Søndags var jeg i Asylet og ret tilfreds med vor gode 

Peter Boisen. Begge disse Brødre have megen Alvor, og 

det holder jeg meget af. Nu Guds Fred og freidigt Mod!

Caroline Amalie.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

BO. November 1841.

— — — Mig vilde det glæde meget, om De kunde 

udføre selv at drive Deres Land, „das past in meinem Kram“; 

thi De kjender min Passion for at virke til, at Agerdyrkningen 

bragtes til Virtuositet i Danmark. De er levende, ja uhyre 

levende, og vilde ogsaa i den Green kunne bringe langt mere 

Liv, end der er indtil dato. Dog veed jeg virkelig ei, om 

jeg tør raade Dem det. Jeg veed, at der hører meget til 

at være drivtig Landmand, ogsaa megen Tid, og jeg veed 

ei, hvor meget der lævnes Dem af Tid fra Deres Sjæle
sorg. — —

1) Holm skulde nemlig — .efter Dronningens Formening — være 
Hjælpelærer i Kindvig, indtil han kunde overtage Skolelærer
embedet i Sir ved Holstebro, hvortil han var udset. Dron
ningen betalte altsaa en Del af hans Løn.

2) Dronning Caroline Amalies Sands for det almennyttige var 
uden Tvivl en aandelig Arv fra hendes Fader, Hertug Frederik 
Christian af Augustenborg.
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Alt hvad De fortæller mig om Deres Liv med Deres 

Menighed er af største Interesse for mig; jeg skal ikke 

glemme Bøgerne, og jeg skal ogsaa forelæse Kongen hvad 

De meddeler om Communal-Valgene og Deres ham vist meget 

glædende Raisonnement desangaaende.

Jeg havde sidst en Aften med Grundtvig og Kierkegaard, 

men hvor denne slet ikke kom til Orde. Grundtvig talede 

i 3 Timer (mellem os). Foruden mine Damer og Delolme 

var Baronesse Fr. Pechlin og Frøken Jensen endnu der, Fru 

Ztitphen havde ydmygst hedet at turde være fri; derfor fik 

hun en anden Aften hos mig med Paulli, som ogsaa var 

meget animeret. Saadanne The-Samtaler er min Passion, og 

jeg har tilladt mig at leve efter min Smag i disse Uger, 

hvor Kongen er paa Jagt.

Gud velsigne Dem! Deres oprigtige Veninde

Caroline.

Delolme staaer og ordner mine Bøger; jeg har faaet 

mine Værelser rigtig hyggelige og vilde ønske at kunne vise 

Dem samme.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn 1ste Decbr. 1841.
Kiære Ven!

Da Spur1) reiser lige til Mehrn, maa jeg dog sende 

Dem et Par Ord og takke Dem venlig for Deres Brev, som 

har fornøiet baadeLise1 2) og mig særdeles. Gode Raad, veed 

De nok, er dyre i vore Dage, og dem maae De derfor ikke 

vente, lade sig forskrive fra Hovedstaden, hvor man snarere 

maatte vente dem fra Landet.
Hvad for Resten Skolen angaaer, da kan De vel trøste 

Dem ved, at naar den gaaer allerordenligst med Børnene,

1) Cand. theol. Johan Henrik Spur, døde 1868 som Sognepræst 
i Hobro.

2) Grundtvigs Hustru.
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gaaer det dem kun daarligt, saa naar Uordenligheden frier 

de Smaa fra Skole-Aaget, har de aldrig nogen Skade af det, 

og kan Mødrene opmuntres til at tage sig lidt alvorlig af 

Cathechismus-Indholden, Psalmer og Indenadslæsning, vil De 

faae meget bedre Confirmander uden Skolegang end med den 

Allerordenligste. I  Kindvig var De vist aller bedst tjent med 

en Hjelpelærer, og Districtet ligesaa; thi fik de Ny, skulde 

vel den Gamle have Pensjon, og De fik maaske slet ingen 

Stemme om P e r s o n e n ;  det kan De derimod faae om en 

Hjelpelærer og derved maaskee strax støde paa en Skikkelig, 

der netop som saadan vil lade sig beholde; og tog man feil, 

saa han ikke duede, var det jo en stor Fordeel, at han sad 

løst og umageligt.

De klager over Deres Messe, og er det ikke over heelt 

Skind, saa er det dog til den Urette; thi hvad skal jeg sige, 

som slet ikke kan synge, og har dog ogsaa Tanke om en 

Tone, jeg inderlig gjerne vilde have frem. Forresten gjælder 

det ogsaa her ei at efterstræbe noget Udtryk, der overgaaer 

Indtrykket og bliver derved dødt, men nøies med Guds 

Naade; thi saa kommer efterhaanden Alt, hvad vi skal have 

og kan bære.

Det var Skade, De ikke fortalte mig Historien om Deres 

Bondemand og Krigstjenesten, mens den var varm, thi en 

anden Gang kan vi let have glemt den begge, eller dog ei 

nær faae den saa godt frem. Ogsaa til Sligt maa man gribe 

Øieblikket; thi Dagene ere onde, det er Vinter, ihvad vi giøre.

Om her er 100 Viser med Katten, veed jeg ikke, og 

da jeg ikke strax udførde mit Forsæt at spørge om det, har 

jeg siden glemt det, til det vel nu for denne Gang er for 

silde. Kierkegaard har jeg rigtignok sagt baade det og Deres 

forgiæves Ansøgning om Visebøger hos Berg; men om det 

har virket, veed jeg ikke.

Det glæder mig, at De alt har mærket, Cathechisationen 

giør godt om Løverdagen, og De vil da nok lære, den giør 

ikke mindre godt om Søndagen.
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Med Deres syngende Confirmander lykønsker jeg Dem, 

og det misunder jeg paa en Maade Dem og Fengerne at 

kunne istemme et Vers ved slige Leiligheder, som jeg des

værre ikke kan; dog er det ogsaa uundværligst paa Landet. 

Jeg vil ellers raade Dem en anden Gang, istedenfor at lade 

de stakkels Børn staae Skoleret, at begynde ogsaa i B i b e l 

h i s t o r i e n  med vor Herre J e s u s ;  thi da er De sikker paa 

at faae det Fornemste, nemlig Guds Rige og Hans Ret

færdighed; og Resten gives altid ovenikjøbet, og vinder først 

derved Aand og Liv.

Lad mig dog ved Leilighed vide, hvad De prækede over 

1ste Advents-Søndag! Jeg prækede over de Ord „siger Zions 

Daatter! see, din Konge kommer!“ thi det slog mig, at der 

hverken staaer „Søn“ eller „Børn“, fordi det virkelig var 

M a r i a ,  det skulde meldes ved G a b r i e l ,  og er altid det 

Kvindelige eller Hjertet, og Menigheden som Bruden, der 

faaer baade Aabenbaringen og Glæden.

Nu „glædelig Fest og lyksaligt Nytaar“ ! Huset hilser 

Dem! og hils hvem De synes ved Leilighed fra

Deres Ven 

Grundtvig.

E. Skr. Deres Sang med Sognefogeden paa fastende 

Hjerte kan De nok vide, morede os, men hvad var det for 

K o n g e b ø g e r ,  hans Fader læste?

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor Rørdam i Mehrn.

Visen med Katten haves ikke løse meer, 
undtagen nogle Levninger, som følge.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn 7. December 1841.

Kjære Pastor Grundtvig!

Deres gode Raad ønskede jeg gjerne [om et Par Ægte

folk, der havde ført et meget daarligt Levned, kunde stedes 

til Herrens Bord]. At tage saadanne Mennesker til Alters
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er min hele Natur imod: men det synes dog, som Judas var 

med, da Vor Herre uddeelte Nadveren. — Til sidste Søndag 

havde jeg lært hele den Psalme: Reis op Dit Hoved o Chri- 

stenhed! Den klang godt — det er en stolt Psalme. De 

reiste dem, den ene efter den anden, og lyttede rigtig til. 

Et Barn er født i Bethlehem — Abraham sad i Mamre — 

og Mellem Brødre kaldt den Lille — synger de nu rundt 

omkring, Gamle og Unge; der er bleven saadan en Syngen, 

og forrige Lørdag ved en Catechisation i Kirken sang vi alle

sammen: et Barn er født i Bethlehem. Det gik frydefuldt.

Til Formand for Sogneraadet har vi valgt en Bonde — 

det var min Plan — for de vilde alle have Præsten; men 

jeg meente, Bønderne havde godt af at forsøge deres Kræfter, 

saa skede det ogsaa, til Forvalterens store Græmmelse. En 

Psalme om Joh. d. Døber — der staaer i den: „grove Vad

mels Klæder“ — ønskede jeg gjerne; og dersom De har faaet 

nogle nye til Søndags Evangelierne. Lev vel kjæreste Pastor 

Grundtvig! Hils venligst Deres Familie! Deres inderligt 

hen8ivne Rørdam.

J. H. Spur til P. Rørdam *).

Blaagaard 20. Dec. [1841].
Ven Rørdam!

Mange Hilsener fra Grundtvigs. Alt er ved det Gamle. 

Skilsmisse-Konen mener han, De efter Omstændighederne kun 

kan meddele Sakramentet hjemme, og det maatte da beroe 

paa, om De ifølge hendes Tale og Levnet turde finde hende 

værdig. Konfirmations-Forberedelsen billiger han, dog maa 

De ikke forbigaae Lærebogen, da den ellers bliver forsømt i 

Skolen. Man pleier at henvise fra Lærebogen til Katechis

mus; han mener, man burde hellere gjøre omvendt, ialfald

*) Dette Brev er Svar paa en Del Spørgsmaal, som P. Rørdam 
havde forelagt Grundtvig, dels mundtlig gjennem Spur, dels 
skriftlig i et nu tabt Brev, som Spur ved sin Hjemkomst fra 
et Besøg i Mern har overbragt Grundtvig.
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ikke give Lexier for hverken i Katechismus eller Lærebog, 

men kun henvise til dem som bekjendte og lærte. Sprogene 

i Lærebogen vil være værd at kjende, da man saa kan slutte 

sig til dem som bekjendte. Psalmelæsning uden Bog billiger 

han, men vilde, Hagens Bog brugtes til Læsning, da ordentlig 

Læsning hører til Sjeldenhederne. Nedviisning billiger han 

ikke for Kundskabs Skyld, da det maatte være en daarlig 

Præst, som ikke i et halv Aar kunde lære Polk Troen, allen- 

fals Troesartiklerne ere saa eenfoldige; hvor den derimod 

kunde finde Sted, er [det] med dem, man helst maatte ønske 

aldrig confirmerte, og med dem bliver det aabenbart værre, 

jo længer de gjemmes, saa man helst [maa] skaffe sig af 

med dem efter et halvt Aar, og ikke pines et heelt. — 

Prædikemaaden billiger han; for Plathed skal De ikke være 

bange l) ; han raader til at skrive alligevel, da man ellers 

som Ældre upaatvivlelig kommer til at vrøvle. Historien 

med Topskomageren billigede han. Historien med Søtoft 

forstod han godt efter hans Bekjendtskab til Manden, og 

glædede sig paa Deres Vegne, at De var sluppen godt. — 

Hilsen fra Deres Familie paa Frederiksberg. Alt er vel. 

Der var stor Glæde over, at jeg havde besøgt Dem. — — 

Min venligste Hilsen til Fru Lütken og alle Drengene.

Deres forbundne 
Spur.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

Den 25. December 1841.
Kjære Rørdam!

Glædelig Juul! og det i Ordets allerhøieste Betydning. 

Herren komme til Dem i Sin hele Fylde, og den Hellig Aand 

hjælpe Dem til at bringe Liv og Lys i Deres godmodige 

men umyndige Menighed! Siig mig dog, om je g  ikke kunde 

hjælpe Deres Menighed ud af Hoverivæsenet og skaffe den

') Slet saa „plat“ har Grundtvigs egne Ord dog neppe lydt.
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fri. Kan jeg ei kjøbe den fri? — For lidt siden modtog 

jeg Deres kjære Brev fra iforgaars, og alt hvad De meddeler 

mig om Deres Menighed glæder og interesserer mig ube

skrivelig. Deres Omgang med de gode Bønder er i mine 

Tanker idealsk. Det er saaledes, at alle Sjælesørgere burde 

leve med Deres Sogn. Kjære Yen, jeg haaber ret at faae 

megen Glæde af Dem!

— — Det er mig ukjært, at Holm ikke kommer til 

Dem. Er det nu min Skyld, fordi jeg tøvede saa længe med 

at svare Deres Broder? Har man endnu ei grundlagt Skolen 

[i Siir], vil Bygningen neppe begynde før Foraaret, og dens 

Indvielse ikke kunne finde Sted før Efteraaret. Naturligviis 

er de 30 Rbd., sendte til Holm, hans Eiendom, og jeg haaber, 

de vil tjene [ham] til at reise til Mehrn i Mai.

Gud give, at Brødrene Boisen endnu maae kunne udføre 

deres Ønske, at besøge Dem i Ugen mellem Juul og Nytaar! 

De vil da langt bedre end ved min Pen erfare, hvor rart vi 

havde det igaar i Asylet og i den kjære Skole. Men hvor

ledes jeg selv havde det, dette vil jeg nu fortælle Dem. Det

var en velsignet Dag for m ig .--------Jeg kom til Asylet

Kl. 1. Alle vare samlede, deriblandt Paulli. Dette gjorde 

mig lidt forknyt, da jeg havde forberedt mig paa selv at 

holde en lille Bøn, og Synet af denne veltalende Mand gjorde, 

at Hjertet kom mig op i min Hals; men jeg trøstede mig 

og tænkte: kommer Du ogsaa noget ud af Concepteme, saa 

kan den Ydmygelse være Dig tjenlig, og jeg holdt Bønnen i 

Guds Navn. — — Nu kom Grundtvig Kl. 3 og var ret be- 

geistret i hans Tale. Jeg saae, at han var hjerteglad; og 

hvad han ei var i Asylet, blev han siden i Skolen, hvor vi 

Kl. 4 samledes til Juletræe. Gud give, De havde været 

iblandt os! Desværre maatte jeg ile hjem Kl. 5; men jeg 

var saa lykkelig ved Grundtvigs Ord, saa fuld af Haab om 

virkelig at virke til Danmarks Velsignelse! Nu skal jeg ret 

benytte den Jule Glæde, Herren har skjænket mig, og i 

denne Vinter ret ivrigen tage mig af alle Asylerne, ogsaa af
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den af Dem grundede Asylskole. — Det er mig kjært, at 

Bøgerne ere komne til Nytte. Gid jeg engang kunde besøge 

Deres Skoler og høre Børnenes Fremgang i Opvækkelse.

Deres hjertelig hengivne Veninde 

Caroline .

P . R ø rd a m  til G ru n dtvig .

2den Juledag 1841.

Kjære Pastor Grundtvig!

En Fornøielse har jeg haft idag, som jeg dog maa for

tælle Dem. Her var 5 Koner, der holdt deres Kirkegang, 

og 5 Børn at døbe — saa tænkte jeg, det var bedst at for

tælle dem Historien om Marie, der fremstillede Barnet i 

Templet, og derfra at tale til dem om Daaben — hvad jeg 

saa ogsaa gjorde, saa godt jeg kunde, og brugte ogsaa de 

kjønne Ord af Evangeliet, om Hønen der kurer sine Kyllinger. 

Men da jeg saa var kommet til Slutning og endte med: Et 

Barn er født i Bethlehem, sagde jeg: det var fornøieligt, 

om vi allesammen kunde synge den Psalme; sagde dem saa 

et Vers for, stemmede an, og Mænd og Qvinder fulgte med, 

og det saa det klang — lige til Slutningen. Nu har jeg 

tænkt, at faae den til en stadig Psalme hver Søndag, for 

hvad man kan udenad, synger man langt muntrere, end om 

man tillige skal læse. Der kan da vel Ingen gjøre mig 

Noget for det-, naar vi enes om det i^al Mindelighed. Det 

er ellers, som jeg med min ringe Stemme skulde blive til 

en yndet Sangfugl; hvor jeg kommer, vil de høre mig qvæde. 

Forleden Aften kom jeg ind til en Bonde, jeg havde Noget 

at tale med, og som jeg vilde gaae, sagde Konen: „Aa, 

Præsten vilde vel ikke lære os den Tone: Velkommen igjen 

Guds Engle smaa — for vor Jørgen kan ikke hitte ud af 

hende44. Saa fik jeg min Hest ind, satte mig ned hos 

Folkene — det var i Tusmørket — Moderen og hendes 2 

Døttre sad ved Kakkelovnen, saa var der Manden, en Karl, 

en lille Søn, og en gammel blind Bedstefader — og vi
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begyndte at synge først om Englene, saa om Barnet i Beth

lehem, og da vi kom til den, stemmede don gamle blinde 

Mand i med, og blev ret saa hjerteglad. I Eftermiddag kom 

en Karl ind og sagde: „der er en Psalme, jeg finder saadan 

Behag i , om Præsten vilde lære mig tonen“. Det var: 

Deilig er den Himmel bjaa — og fortalte mig saa, at han 

havde haft saadan en Fornøielse hos en Færgemand paa 

Falster, hvor han havde seet Jesus ligge i Krybben — men, 

sagde han, det var en Reisekrybbe med 4 Been — og Barnet 

laae paa en Halmpude, og Duen svævede over Barnet — 

„hun ligesom flagrede“. Det var kanskee ikke saa galt, at 

faae nogle Billeder til Bibelhistorien. Billeder har jeg seet 

mange af omkring hos Bønderne, men, naar jeg spørger dem: 

hvad er det for Billeder — veed de det ikke. Sædvanlig er 

det alle Slags Konger og gyselige Krigsfolk, som Kræmmerne 

løbe omkring med, faa bibelhistoriske, og ikke et Sted Kongen 

eller Dronningen. Dog var der en Mand, der i sin Stue 

havde de fleste nulevende Potentater, der sagde, at han havde 

tænkt paa ogsaa at ville have et „Aftryk“ af den gamle 

Konge.

Hvorledes den Præken var, som jeg holdt efter „mit 

eget Sind“, bad jeg Egede Glalin fortælle Dem, tilligemed 

sin Mening; og vist er det, at naar jeg taler paa den Maade, 

er jeg hovedrig og veltalende — kunde tale 3 hellige Dage 

til Ende. Det høitidelige ligger ikke i min Natur. Naar 

Formen maa være, som jeg taler i en Skole, føler jeg mig 

fri, glad og munter, saa myldre Tankerne i mig; men skal 

jeg paa en anden Maade, er jeg arm, mig selv fremmed. 

At danne et Hele, det forraaaer jeg ikke, Enkeltheder 

glæder mig.

Tak for Viserne, de muntre. Sognefogden kunde ei 

erindre Navnene paa Bøgerne. Hans Fader, sagde han, 

havde „Boglaan“ med Skolelæreren i Skovhuse, og fra ham 

havde han havt dem. Men, at Kong Dan Mykelati er be

gravet i Ammendrup Banke, det forsikkrer han.
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Advents-Søndag fortalte jeg om Jesu Indtog i Jerusalem 

og brugte Psalmen: Glæd Dig Zion, af Ingemann; dernæst 

om Jesu Indtog i vore Hjerter. Det var mærkværdigt, at 

der staaer Datter og ikke Søn1). — Yi har faaet anskaffet 

Hjorts Læsebog i den ene Skole. Dronningen har foræret os 

til den anden; men en Hjælpelærer har vi ei faaet endnu.

1 Skolekommissionen i Tirsdags fortalte en Mand, at Spang* 2) 

havde været saa skrap til at holde Ungdommen til Catechisa- 

tion; men, sagde han, han kunde ogsaa tage Ejende paa dem, 

og hvem der ikke mødte, dem viisde han bort fra Nadveren. 

„Det synes mig dog underligt“, sagde en anden Mand, „at 

bruge Herrens Nadvere paa den Maade“, „at straffe Folk paa 

den Maade“. Om nu Historien [er rigtig], om Spang har 

gjort det, veed jeg ikke videre — men det er den første 

Yttring af det Slags, jeg har hørt her. Forresten er det 

Skik, at de gaae til Alters — alle Mand, Rub og Stub —

2 Gange aarlig. Nu prøver jeg paa, om vi kunde faae Alter

gang hver Søndag, og sidste Søndag holdt vi blot for 2. Det 

er igrunden det fornøieligste at have faa ad Gangen. An- 

gaaende Barnedaaben idag sagde jeg, at det for Simeon og 

Hyrderne var ligesaa vanskeligt at troe, at det lille spæde 

Barn paa Marias Arm og i Krybben i Stalden var Verdens 

Frelser, som for os, at Børnene blev gjenfødte ved Vand 

og Aand — ja , at vi havde det igrunden lettere, da vi, 

der var døbte, dog maatte have Vished om vor Daabs 

Gyldighed.

Lev nu vel, kjæreste Pastor Grundtvig! Gud skjenke 

Dem og Deres en glædelig Juul og et lyksaligt Nytaar. 

Busck — hvorledes lever han? Freuchen var her i forrige 

Uge; han havde haft et Besøg af Kronprindsen og med ham

*) Se Grundtvigs Ytring foran S. 232.
2) Var 1830—40 Sognepræst i Udby og Ørslev, hvorfra han for

flyttedes til Kjøbenhavn (Helligaands K.).
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været i Faxøe — var meget oprømt1) — — Glahns og 

Kierkegaards beder jeg meget at hilse.

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn 5. Jan. 1842.
Kiære Yen!

Et lyksaligt Nyaar maa jeg dog ogsaa paa denne Maade 

ønske* Dem, og jeg tænker virkelig, vor Herre giver baade 

Dem og os Andre det. Det har jeg vel nu tænkt saa tit, 

og skiøndt jeg i Grunden ei tog feil, dog giort mig meget 

for store Forventninger om de nærmeste Dage; men jeg 

takker dog Gud, fordi Haabet fornyer sig hvert Nyaar, thi 

det er tusind Gange værre at tabe Haabet end at giækkes 

af det, især naar det ikke er i Henseende til hvad vi altid 

behøve, men kun hvad der skal skee engang i Aar eller ad 

Aare. — Vist nok er der noget fattigt i at sidde her paa 

Brostenene og criticere Livet, enten som det føres idag eller 

førdes engang, istedenfor at tage Deel i det; men da jeg til 

det Sidste er blevet hardtad for doven mellem Bøgerne, skal 

jeg endda være glad, naar jeg kan giøre lidt Gavn med det 

F ø rs te .-------------

Børnene kom da meget fornøiede ind fra Dem til Nyaar, 

og det var meget kiønt af Dronningen, at hun strax, da hun 

hørde, Reisen var opgivet, tænkte, det var maaskee for Be

kostningen, „og følde Lyst til at rydde den Hindring afveien“ . 

Jeg havde ellers næsten troet, man havde afskrækket Hende 

fra at gaae i Kirke hos os, men nu har Hun været der 3 

Søndage itræk, saa det har man, Gud skee Lov! dog ikke 

naaet. Sidste Søndag havde jeg det meget fornøieligt, og

*) O. J. Freuchen, da Præst i Magleby paa Møen, havde været 
Kronprins Frederiks Lærer. Han blev kort efter (16. Jan. 1842) 
kaldet til Præst i Faxe.
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skiøndt man herinde aldrig veed, hvordan Tilhørerne har det, 

tænker jeg dog, de Troende har fornøiet sig, da det Hele var 

om de tre smaa Historier, hvordan Gud-Fader kiendtes ved 

sin Søn for Hyrderne, for Simeon og Anna, og for de Yise 

fra Østen, og kiendes saaledes bestandig ved Ham for Børn, 

Kvinder og Mænd, især Skriftkloge, som har Sind til at troe. 

Anvendelsen af den første Aabenbarelses - Maade, hvorved 

Engelen omskinnes af „Herrens Herlighed11, paa den første 

Tid, da Herren selv og Hans Apostler forkyndte Evangelium, 

af den Anden, hvorved Hiertet drages dybt men dunkelt af 

Faderen, paa Middelalderen, og af den Tredie, som er ved, 

at der opgaaer et stort Lys i Forstanden ved at betragte 

vor Herres Stjerne i Tidens Løb og i den hellige Skrift, paa 

Nyaarstiden, var vel ikke alle fattelig, men kom dog meget 

simpelt frem i Sammenhæng med Børn, Kvinder og Mænd, 

som vi Alle kiende. — —

Jeg hører, det var fra P r æ d i k e s t o l e n ,  De fik Me

nigheden til at synge med Dem om „Barnet i Bethlehem“ 

og det har naturligviis hverken Barnet eller vor Herre Noget 

imod, ja det lod sig vel ved den strængeste borgerlige 

Undersøgelse forsvare, eller vilde dog kun drage saa lille en 

Næse efter sig, at man paa vor Herres Regning magelig 

kunde piitte den i Lommen. Fortsæt De derfor kun det ved 

Leilighed, skiøndt ikke altid med den samme Psalme! Hvor 

det lykkes, vil det gjøre meget godt.

Nu, Gud velsigne Dem og Deres Arbeide! De hilses 

venligst fra os Alle ved Deres G rundtvig.

U d s k r i f t :  S. T. Hr. Pastor Rørdam i Mehrn ved 
Præstø.

P . R ø rd a m  til G rundtvig .

Mehrn 80. Januar 1842.
Kjære Pastor Grundtvig!

Mange Tak for Sangen om Brylluppet i Cana! det er 

Noget, jeg skjønner paa og bruger med Lyst; og det var et
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rigtig stolt Vers, det sidste, der var kommet til siden ifjor. 

Hidtil har jeg haft [en Psalme] til hver Søndag, og har 

ogsaa til den næste, til Christi Daab; men den til Christi 

Fristelse ønskede jeg gjerne, saa ogsaa, dersom De har skrevet 

[nogen] til Luc. 11 og om de 5000 Mand.

Nu har vi da snart Fasten, Tiden flyver; men derom 

maa jeg oprigtig tilstaae, at præke hver Onsdag over Christi 

Lidelse, det formaaer jeg vist næppe; jeg troer ikke, jeg Gi

det voxen. Derimod var der en Ting, det kunde fornøie mig 

at prøve paa, og det var at holde Bibellæsninger. Jeg bad 

Bibelselskabet om 30 Ny Testamenter, og fik 20 — saa dem 

har vi da. Nu var det min Hensigt — men ønskede gjerne 

at høre Deres Mening, om De synes om saadan Bibellæsning 

— ligefrem at begynde paa Matthæus og saa læse, saa langt 

vi kunde komme — det er Noget, jeg har Lyst til — men 

saa om Søndagen at præke som sædvanligt over Evangelierne, 

hvoraf jo rigtignok fulgte, at Lidelses-Historien vilde jeg kun 

komme til at præke over paa Langfredag. Her har været i 

Menigheden noget, der kaldes Degnelæsning, det vil sige: 

Degnen reiste omkring fra By til By og læste i Biblen for 

hvem der vilde komme, dog meest for Ungdommen: og det 

har den nuværende Skolelærer yttret Lyst til at faae indført 

igien, dog, saavidt Spur havde forstaaet ham — thi det var 

gjennem ham, jeg fik det at vide — meest af Frygt for‘gude

lige Forsamlinger. Derved kom jeg selv paa den Tanke at 

holde Bibellæsning, men i Kirken for Unge og Gamle. Lütken 

havde, om Onsdagen, kun læst med Confirmanderne og Sko

lens øverste Classe.

Med Confirmanderne begynder det nu at gaae bedre. De 

var bogstavelig døvstumme. Nu kan de dog fortælle saa 

smaat; dog ikke een har endnu giort et Spørgsmaal — see, 

videre er det ikke.

Deres Præken om Hyrderne, Simeon og Anna, og de 

Vise fra Østen — om den har jeg hørt fra 3 forskjellige 

Steder. Dersom De har den skrevet, ønskede jeg gjerne at

16



242

læse den — og, hvad De sagde i Asylet og Skolen Jule

Aften, [det] glædede Dronningen usigelig. — —

Gud skee Lov! jeg lever muntert og fornøiet, og i Fred 

med alle mine Omgivelser; selv Søtoft kommer nu til mig 

imellem og er ret underholdende. Liitken og jeg — der er 

aldrig et Ord imellem os — og paa Tirsdag følger jeg hans 

Kone til Slagelse. Hun vilde gjerne besøge sin gamle Moder 

der og har et lille Barn ved Brystet, og er ikke ret stærk; 

derfor reiser jeg med, og seer ved samme Leilighed Frits 

Boisen i Skiørpinge og P. Fenger — om Gud vil.

Sogneraadet har været samlet, og jeg er Formandens 

Fuldmægtig; i alt var vi enige, undtagen da een af Mændene 

ønskede at faae Stolestaderne i Kirken ordentlig inddeelte. Det 

meente jeg kun vilde give Anledning til Uorden — tilmed 

den Mand, som stod paa det, gaaer meget sjældent i Kirke. 

— I Sverdborg har Bønderne ogsaa valgt en Bonde til For

mand, og just den Mand, der i Sommer overrakte Biskoppen 

Menighedens Klage over Præsten. Der skal i den Egn være 

megen, baade gudelig og politisk Bevægelse. I Veiløe — 

ikke langt derfra — er Skolelæreren valgt, og han har al 

sin Tid ligget i Krig med Præsten. Provsten har imidlertid 

gjort Indsigelse, da Skolelæreren for V2 Aar siden har faaet 

en Medhjælper.

Som velbekjendt i Ørslev kan det interessere Dem, at 

jeg i Torsdags væltede der, lige ved Indkjørselen i Byen. 

Veien var føget til, saa forlod jeg da den gamle Sti, og vilde 

over en Grøft og et Steengjærde, og kom virkelig ogsaa over, 

men maatte rigtignok først ud i en Snedrive. Gud skee Lov! 

jeg havde godt fat paa Tømmerne, og fik selv reist Vognen, 

saa det var kun Løier.

Theodor Fenger, der sendte mig 4de Hefte af Viserne, 

skriver jeg til paa Tirsdag. Samlingen er efter mit Sind i 

den Grad, at jeg gjerne kunde troe, at jeg selv havde været 

Mester for den.
Min venligste Hilsen til Deres Kone og Børn og Sviger-
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inde, Glahns og den ædle og lærde Doctor1). Mon den lærde 

Mand nylig har vieret ude at kjøre!

Deres inderlig hengivne 
R ø rd a m .

D ronning C. A . til P . R ø rd a m .

4. Februar 1842.
Kiære Rørdam!

Det er længe siden De hørte fra mig! Idag begynder 

jeg strax med at fortælle, at Skolen i Siir grundlægges til 

Foraaret, bygges til Sommer og ventes at træde i Live til 

Efteraaret. Dette er Bestemmelsen; om Udførelsen svarer 

dertil, derfor kan jeg ikke indestaae. Staaer det ret levende 

for Dem, hvorledes en saadan Skole skal føres? Mig synes, 

De kunde beskrive det, og jeg fra min Side ligeledes. Det 

vil da være interessant for os begge at erkjende, hvori vore 

Planer lignede, og hvori de afveg fra hverandre. Holm burde 

De lade komme til Mehren 1. Mai. Han behøver vist ikke at 

tiltræde Skolen i Siir før i November, og i 6 Maaneder læres 

meget.

Jeg venter idag Besøg af Grundtvig for at deliberere 

om min Asylskoles Frihed, hvilken vi vil have betrygget. 

Jeg har nemlig bedt Kongen at fritages for Directionens og 

Coramissionens Tilsyn. Men Kongen ønsker dog, at jeg skulde 

vælge Een, der kunde stadfæste ved sit Vidnesbyrd, at den 

Dygtighed, jeg ønsker udviklet hos Børnene, virkelig opnaaes, 

om ikke for andet, saa dog for min egen Skyld, og han fore

slog dertil Tryde. Nu vil jeg høre, hvad Grundtvig synes 

herom. For at legitimere min Indsigt i Opdragelsen fore

læste jeg Kongen, hvad jeg havde optegnet angaaende Skolen, 

og han syntes grumme godt derom.

Deres Venner have nok meddelt Dem alle Optøier for 

Lehmann. Skade, at det kom dertil, og at den Begeistring,

J) P. C. Kierkegaard.

16*



244

der besjæler Mange, ei er for et større Øiemed og har en 

renere Kilde. Skjønt [var det], hvis nogen vilde paatage sig 

klart og grundigen at vise Folk, at det er en Sæbeboble, de 
sværme for. — —

Lev vel! det ønskes Dem af Hjertet af

Caroline A m alie .

G rundtvig  til P . R ø rd a m .

Kiøbenhavn. 5te Febr. 1842.
Kiære Yen!

Naar Folk lever, er det altid fornøieligt at høre, hvordan 

de lever, derfor seer jeg gierne Brev fra Dem og skal ogsaa 

see til at giøre Giengiæld, saavidt Kiøbenhavns-Livet og 

Døden tillader.

Nu først om Fasten — jeg har jo rigtignok tænkt paa 

at præke meere om Lidelsens Historie i Aar, end jeg pleier; 

men da jeg ikke engang veed, om det vil lykkes levende, og 

veed, det hidtil ikke vilde lykkes, kan jeg ikke opmuntre 

Dem til at giøre Prøven. Bibellæsning kan være god nok, 

men det er dog altid bedst, naar Præsten, som baade kan 

det bedst og har de bedste Stunder, læser hjemme, saa han 

ikke behøver at læse i Kirken, men kan meddele baade langt 

mere og langt livligere med Munden uden Bog — derfor 

skulde jeg raade til, at De beholdt Cathechisations-Formen om 

Onsdagen, men brugte den især til at fortælle Træk af Her

rens Levnet, som ikke findes eller dog sjelden høres i Søn

dags-Evangelierne, saasom især Lazari Opvækkelse, den Bliud- 

fødte. Zachæus, og Forklarelsen paa Bjerget, men gav i det 

Hele en Oversigt af Herrens Liv og Død fra Daaben til 

Himmelfarten, og s a n g det Bedste De kunde om det S a m m e. 

Da kom der nok ogsaa endeel af de Gamle, og de saakaldte 

gudelige Forsamlinger kan aldrig bedre f o r e b y g g e s .  Degne

læsningen undrer det mig, De ikke selv har spurgt Skole

læreren om, naar De tvivlede om hans Mening, og for Resten 

kommer det jo ganske an paa, hvad K a r l  han er; thi lige
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som Degnenes Bylæsning i min Barndom var meest kun til 

det Værre, saaledes kunde den nu let blive Begyndelsen til 

egne Forsamlinger.

Hvad jeg har af historiske Sange, skal De gierne faae, 

naar jeg kan finde det og overkomme at faae det afsendt. 

Det Samme gjælder om de andre Opskrifter, De nævner, thi 

naar man har saameget at skrive bestandig, som jeg, og saa- 

mange Smaaforhindringer daglig, kan man snart ingen Tid 

anvende paa gammel Skrift og har sjelden Lyst dertil. Har 

De min gamle Udgave af Kæmpeviserne, saa behold den kun, 

til De faaer en anden. Bruger De nogen O r d s p r o g ?  thi 

de fyndigste skulde ind i den opvoxende Slægt igien. — Bøn

derne fra Mehrn kiøre dog vel sagtens ind med Flæsk, og de 

Skikkeligste tage ogsaa Bud med for Præsten, især til Vim- 

m e l s k a f t e t ,  hvor deres Vei altid falder; naar de sendte 

mig En af dem paa Halsen, da vilde De sædvanlig faae, hvad 

De forlangde, thi da o p s a t t e  man ikke Afsendelsen.

Endelig har det 1ste Hefte af Nyaarstidens Historie for

ladt Pressen, og det var mig mærkeligt, hvad jeg først ved 

den Leilighed fik at vide, at de forrige Bind dog omtrent er 

udsolgte.

Mig maae De gjerne sige, hvad Smukt De gjør, men 

tal ikke om Sligt, thi den ene Stodder kan ikke taale, at den 

Anden har to Kieppe. — Er det end med Nød og neppe, 

bliver dog nok nu den ny Asylskole fri for Directionen, som 

ret havde Mod paa at drille os lidt. — Det gaaer for Kesten 

ret. godt. — Man begynder nu at snakke om en stor Reform 

af Sorø, men h v o r d a n  veed jeg ikke og glæder mig kun 

ved, at værre kan det vanskelig blive. — Har De seet Ha

gens og Feilbergs og L. Müllers Placat om en Dansk Høiskole 

i Sønderjylland? Den har en g e o m e t r i s k  Side, som jeg 

finder latterlig, men Andre finde vist netop den opbyggelig, 

og det har vist ingen Nød, at de Danske forgabe sig i Ma

thematiken. Gid der kun maatte drives paa Sagen fra alle 

Kanter, thi det er den høie Tid.
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I „Danske Samfund“ er der propfuldt, og de synge rask 

med; det er Alt kvad man derom kan sige; men det er jo 

dog allerede Noget, hvoraf der kan blive Allehaande. Tli. 

Fenger kolder nu trolig ud, men han er ogsaa den Eneste af 
det Slags.

Kiærlig Hilsen fra alle ved Deres Yen

Grundtvig.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

Den 25. Februar 1842.
Kjære Rørdam!

Her de bevidste Penge1), som jeg sender Dem ret med 

et glad Hjerte, haabende, Gud vil velsigne dem i Deres 

Hænder. Usigelig vil det interessere mig i Fremtiden at 

underrettes om alle Detailler af Deres Avling. — Nu maae 

De dele min Glæde over et Brev i Cancellie Stiil, jeg igaar 

modtog af den kjære Konge, og som lyder saaledes:

„Til vor allerhøistelskelige kjære Gemalinde, Hendes 

„Majestæt Dronningen.

„Vi er forvisset om, at den Asylskole, som Eders Maje

s tæ t  bar grundet og lader bestyre ved Pastor Grundtvig, 

„saaledes er i de bedste Hænder for at svare til den vel

dædige Hensigt, den ifølge den Os forelagte Plan er 

„givet. Vi have i Betragtning heraf ved Allerhøieste Re- 

„script af Dags Dato til Vort Danske Cancellie befalet, at 

„denne Skole ikke skal være det ellers lovbefalede Tilsyn 

„af Sognets Skolecommission og af Skoledirectionen i Kjø- 

„benhavn underkastet.

„Ved herom at underrette Eders Majestæt tilønske Vi 

„Asylskolen Guds Velsignelse, ligesom Vi skjænke den Vort

) En større Sum , hvorved Dronningen satte P. R. i Stand til at 
overtage Mern Præstegaards Avling.
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„Allerhøieste Biføld. Vi befale Eders Majestæt i Guds 

„høie Varetægt.

„Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn d. 24. Februar 

„1842.
„ C h r is tia n  R.

Jeg har ladet Grundtvig bede om at komme til mig og 

glæder mig ret til at fornøie ham dermed og overdrage ham 

Brevet til at gjemme i vor Skoles Arkiv. Det vil vist være 

ham en Opmuntring, at Kongen nævner ham i Brevet og har 

den Tillid til ham, at Skolen hos ham er i de bedste Hænder. 

Kunde jeg nu ogsaa opnaae noget for Lindberg1). Mig synes, 

det er det skjønneste Hverv for mig i Særdeleshed at drage 

Omsorg for Guds Børn iblandt os. — — Visbyes Udnævnelse 

efter Cancelliets Anbefaling og Forestilling til at udarbeide 

Andagtsbøger til Brug for Fangerne med en aarlig Indtægt 

af 300 Rbd. i 3 Aar har bedrøvet alle varme Christne og 

Menneskevenner. Det er et yderst uheldigt Valg og, naar 

jeg maae sige [det], en sand Prostitution for Regeringen; 

den viser deri sin aldeles Uvidenhed og Ukyndiglied om, 

hvorom der handles ved Fængselssagen. Ved P ræ ste-For

eningen i Mandags skal Visbye være optraadt med en trium

ferende Mine; men slet ingen har taget Notice af hans til

syneladende Venten paa at modtage Lykønskninger, saa han 

tilsidst er blevet noget slukøret. Blandt andre have Paulli, 

Tryde og Gad ytret sig derom, som følger. Paulli: „Det er 

en Skandale“. Tryde: „Det er en Convenience(I), men ingen 

Realitet“. Gad: „Det er at smidde Pengene ud af Vinduet“.

— — Nu maae jeg standse. Skriv mig til, saa tidt 

De har Lyst dertil. Deres Breve stemme mig stedse godt 

og opmuntre mit ofte lidt nedtrykte Sind. Herren være med 

os Alle! Deres Veninde

Caroline Amalie.

J) I et Brev af 18. Novbr. 1842 beder Dronningen P. Rørdam skaffe 
hende Underretning om, hvorledes Lindbergs Stilling var, cla 
hun havde hørt, at han «var i stor Betryk», og hun gjerne 
vilde hjælpe ham.
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P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 6. Marts 1842.

Kjære Pastor Grundtvig!

Grunden, hvorfor det er en Stund, siden jeg skrev, er, 

jeg gjeme vilde haft den Fornøielse at fortælle Dem, at 

det gik rigtig godt med Onsdagslæsningen, eller hvad Navn 

det nu vil faae; men, naar jeg undtager mig selv og nogle 

af Confirmanderne og den ene Skolelærer, er det hidtil kun 

ganske Paa og hver Gang nye, der har brudt sig derom. Da 

jeg havde talt den første Onsdag, tænkte jeg: Folk vil 

strømme til Kirken — og bestandig ventede jeg, det vilde 

ændre sig; men, sidst var der kun 6 Gamle, og det uagtet 

jeg selv udfører det med den inderligste Glæde, ja er ret i 

mit Es. Hvad kan nu Grunden være? thi om Søndagen gaaer 

Folk meget flittig i Kirke — det er en Lyst at præke her.

Deres Brev kom en Postdag for sildig — om Mandagen, 

som jeg havde ventet det om Lørdagen; og da De ikke skrev, 

og jeg om Søndagen (Fastelavnssøndag) skulde lyse til om 

Faste-Onsdagene, tænkte jeg: De havde Intet haft at erindre 

mod min Plan, og bekjendtgiorde derfor, at jeg vilde holde 

Bibellæsninger og begynde paa Matthæi Evangelium. Imid

lertid er det ikke blevet til Læsning, men til historiske For

tællinger, afbrudte med Spørgsmaal og Svar, ledsaget af Sang, 

og det saa det klinger. Jeg er følgelig i mit Element; men 

det lader til, ikke ret mange andre. Mon nu Bønderne 

skulde virkelig synes, det var for simpelt! og dog, jeg kan 

paa een af de opvakteste Karle, jeg læser med engang ugent

lig — en Gaardmands-Søn — ret mærke, hvor uvidende de 

alle er; eller de alle er saa hengivne til deres Ting, at de 

ei vil anvende den Tid, skjøndt de paa denne Tid har længst 

udtærsket og endnu ei kan komme i Marken. Det Bedste 

er, at jeg selv er saa langt fra at tabe Modet, at jeg bliver 

med hver Gang sikkrere paa, at just historiske Fortællinger 

— med Spørgsmaal og Svar — og dertil Sang, er for mig
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den rette Maade for at kunne tale til Folk, saa strømmer 

Tankerne ind paa mig, jeg føler mig da saa rig.

Confirmanderne begynder jeg nu at fornøie mig over. 

Sidste Gang var der endog 2, der hver for sig gjorde et 

meget ordentligt Spørgsmaal; tidligere har jeg faaet 1, saa 

lidt Eftertanke er da kommet i dem. Jeg har ladet dem 

lære alle Herrens Ordsprog, der staaer i Deres lille Bibel

krønike, som Dronningen har foræret os 36 Expl. af tillige

med Hagens Psalmebøger, og det er gaaet mærkværdig nemt 

og muntert. Derved er jeg ogsaa kommet til at lære dem 

nogle af vore egne, og hver Gang, jeg er i Skolen, har jeg 

en 3—4 Stykker med, som jeg indprenter dem. 28. Januar 

og 11. Februar var jeg ogsaa i Skolerne og fortalte Dagens 

Mærkværdighed; men om Beleiringen havde jeg kun Til

hørere i Mehrn, for da jeg kom til Kindvig, var Døren 

lukket, og da jeg siden fik fat paa Skolelæreren, forsikkrede 

han, at det havde været en gammel Skik at have Frihed 

hele Fastelavns-Ugen. Det var den samme Skolelærer, der 

skrev mig til, at jeg maatte undskylde, han ei kunde komme 

til Kirken, fordi hans Støvler var istykker, og bad mig des

aarsag undskylde ham ogsaa for Fremtiden. I min Indberet

ning til Cancelliet — thi det høio Collegium lader til at 

reise sig og har begjæret en ordentlig Fremstilling af 

Skolevæsenets Tilstand i hvert Sogn — har jeg ogsaa sagt 

min Mening; men det bliver sagtens Provsten, der gjør et 

Opkog af alle Præsternes Indberetninger, og saa bliver det, 

som det er. Til Mai venter vi ellers en flink Hjælpelærer. 

Det er ham, som Dronningen har kaldet til Siir Skole ved 

Holstebro, som hun paa sin jydske Reise kjøbte sig Kalds

Rettighed til for 600 rbd., og hvorfor hele Herligheden 

blev, at hun fik Lov til at kalde een Gang; men endnu er 

Skolen ikke opført, og om det skeer til Efteraaret, er uvist. 

Det er Cancelliet, hun har gjort Handlen med. Rimeligviis 

kommer Dronningen selv til at bygge Skolen, om hun vil



250

have den i Gang, for nu er det da meer end IV2 Aar siden, 

og endnu er der ei engang udviist (Byggeplads el.) Jordlod.

At see Mynsters og Trydes Navne under Yisbyes til

kommende Skrifter, vil blive underligt. Den hele Sag er mig 

ubegribelig — paa en Maade. Søtoft fortalte mig idag, at 

Mynster og Tryde vil holde Catechisationer, og ved den Lei- 

lighed stræbe at fremkalde religiøse Samtaler. Skal det være 

for at hindre gudelige Forsamlinger? Lund i Udby har 

klaget til Biskoppen over Kønne fra Høve, fordi han hos 

Mølleren i Grumløse har holdt Forsamlinger. Provsten skrev 

mig det til , tillige, at han var bange for at faae Lindberg 

til Magleby — paa en saa fortrolig Maade, som om det til

lige skulde være en lille Advarsel, da han føier til, at L. 

var han dog ei saa bange for som [for] de gudelige Forsam

linger.

Hvorledes er den ædle og lærde Doctor kommen i Kast 

med Sadelmagere og Regnskabsførere? Den hele Sag tiltaler 

mig ikke, mig faaer han neppe meget hos1). Men hvad jeg 

vilde ønske at sætte igjennem af slige oekonomiske Sager, 

var 1. at Fæstet og Landgildet kunde blive fastsat e e n g a n g  

fo r  a l l e ,  saa der blev nedsat en Commission med Ordre til 

at handle heri, som nu finder Sted med Tienden. 2. at 

Bønderne kunde faae Lov til at sælge deres Gaarde. 3. at 

der maatte skee noget til at hjælpe de ulykkelige Huusmænd, 

der i Forhold maa betale næsten 15 Gange saa stor Afgift 

af deres Smule Jord, som Gaardmændene. Kunde det skee, 

det vilde hjælpe grundigt paa Bønderne; og fik de saa en 

Skole til, hvor Mænd og Karle kunde ligge 1 Vinter el. 2 

el. 3 , ligesom de havde Lyst og Evne til, saa kom Landet 

sig nok. Hvilket lykkeligt Land vilde da Danmark blive! 

Og Bønderne føler dybt, at de trænger til en bedre Oplysning; 

det mærker jeg bedst paa Formanden for vort Sogneraad, der

>) Her handles om Foreningen til Statsgjældens Afbetaling, som 
P. C. Kierkegaard og J. C. Lindberg tog Del i. (Jvfr. Efterskriften 
til Grundtvigs Brev af 22. Marts 1842.)
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dog har været Sognefoged og er i sin Ungdom bleven under- 

viist af en gammel Student, som nogle af Mændene i Kalle- 

have holdt om Vinteren til deres confirmerede Sønner.

Liitkens Familie reiste igaar. Det var skikkelige Folk. 

Vi har levet godt med hinanden. Hver Aften, naar vi havde 

spiist, sang vi Kæmpeviserne. Den Visebog —  de 50 udg. 

af Winther, Deres har jeg aldrig haft — jeg havde, var 

næsten bleven spiist op i Vinter, saa De kan begribe, den 

ogsaa var bleven brugt baade af 6 Drenge, og ude i Borge

stuen. — —

Nu er der stille. Det store Huus er øde og tomt. Dog 

Gud skee Lov! jeg er ikke ene; og saa meget det glæder 

mig at være blandt Mennesker, jeg kan ogsaa undvære dem. 

Lev vel. Hils kjærligst Deres Kone og Børn!

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

Den 10. Marts [1842].
Kjære Rørdam!

Da Skolesagen ligger mig lige saa meget paa Hjertet 

som Dem, sendte jeg strax Deres Brev1) til Grundtvig med 

Bøn om at nedskrive mig^nogle slaaende Bemærkninger om, 

hvor ønskeligt det vilde være, at De blev Directeur, for at 

disse kunde vinde Kongen. Men Grundtvig kom selv og 

sagde m ig: naar han blot kjendte en Anden, der kunde være 

lige saa dygtig dertil som De, vilde han ei betænke sig paa 

at lade Dem blive i den lykkelige Stilling, hvori De er, men 

at der ikke existerede Nogen med de mageløse Gaver til 

Almue Opdragelse som De, og at det vilde være stor, ubode

lig Skade at lade en saadan Leilighed gaa forbi. Alting hos

J) Underligt for øvrigt — men betegnende for Tiden og Personen 
— at P. R. kunde have Sind til vedblivende at ulejlige Dron
ningen med denne Sag, som hun i Grunden nødig vilde have 

at gjøre med (s. ndfr.).
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vores Almues Ungdom lod til lige at ville bryde frem, saa 

naar den Rette kom, vilde Alt blive deiligt. Valgtes derimod 

nu en drivtig, virksom Mand, der uden Vor Herre, som ven

telig Monrad, kuns vilde, at Tingene skulde gaae rask frem 

for at komme ud af den gamle Slendrian, og hos hvem det 

meste Liv, han vilde bringe i Skolen, blev Raisonneren og 

Critiseren over Regjeringen, da tabtes den herlige unge Spire 

og vore gladeste Forhaabninger. Dette meddeelte jeg senere 

Kongen. — — Nu synes mig, at De, Grundtvig og jeg, der 

lige varmt elske det nnge, det tilkommende Danmark, bør 

ingen Møie spare for at kjæmpe os den Sag til, hvis det er 

Guds Villie, at vi skal seire og dermed, om Han vil, fremme 

hans Riges Komme. De siger at være Dem Deres af Herren 

anbetroede store Pund for Skolesagen bevidst; vilde det da 

ikke være rigtigt i dette Øieblik, og Dem vist ikke umuligt, 

om endog vanskeligt, at skrive en lille Afhandling om, hvor

ledes Underviisningen og Opdragelsen i Almueskolerne burde 

være for at danne den unge Almue til gudfrygtige Menne

sker, Undersaatter troe som Guld, tænkende og dømmende 

Væsener, flittige og nyttige Borgere og Haandværkere. Jeg 

gad saa gjerne give Kongen et tydeligt Billede paa Almuens 

tilkommende Udvikling, saaledes som vi have tænkt os den, 

og som vi inderlig ønske og attraae samme.

Nu skylder jeg Dem at sige Dem, hvorfor jeg ei vilde 

anbefale Dem eller have noget med hele Skolesagen at be

stille1). Dog bør jeg forud erklære, at hvis jeg havde Ene

volds Magten til at ordne Skolevæsenet, betænkte jeg mig 

ikke et Minut paa at overgive Dem fuld Myndighed til at 

indrette alle Skolerne. Det vilde være en Fryd, og hvor 

simpelt og let skulde da Alting gaae. Men nu, under alle 

disse konstige og forviklede Forhold mellem Skole Commission, 
Præsten og Provsten, Magistraten og de 32 Mænd, der troer

J) Herved sigtes vistnok til noget, der var foregaaet tidligere, inden 
P. Rørdam havde søgt at blive Præst.
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jeg, at Deres skjønne Pund reent vil begraves under det ækle 

Dødbiderie, og at de Døde ei vil kunne hverken skjønne eller 

taale D e r e s  Liv. Deres Tilstand som Directeur blev i mine 

Tanker omtrent som Tantalus’s i Tartarus. Og med Tryde 

troer jeg, at De ikke har Snildhed nok, Slangeklogskab nok, 

til at overvinde China og sprænge den chinesiske Muur. 

Skulde man da ville være af med Dem, da compromitteredes 

Dronningens Protection og Anbefaling for stedse! Dernæst 

kommer endnu min Ulyst til at ville befatte mig med at 

studere den hele forviklede Skolesag. Ogsaa føler jeg, at 

slige forviklede Forretningssager ved deres ubeskrivelige Tør

hed overstiger mine Evner. Lad nu denne Erklæring være 

Dem fyldestgjørende. — —

Gud velsigne Dem ! Caroline Amalie.

Deres sidste Brev, hvori De fortæller om Onsdags Læs

ningen og de geographiske Samtaler, har ret fornøiet mig. 

Det er jo en fortræffelig Maade at udvikle Deres Me

nighed paa.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 20. Marts 1842.

Kjære Pastor Grundtvig!

Skjøndt jeg Gud skee Lov endnu er ganske rolig ved 

hvad jeg imorges foretog, maa jeg dog fortælle Dem det for 

at høre Deres Dom om min Opførsel og Deres Betænkning, 

om jeg til Provsten eller Biskoppen skal indberette, hvad her 

er foregaact. — — [Afvisning af en berygtet Kvinde fra 

Skriftemaalet. R. plejede ellers at holde Skrifte om Lør

dagen; men da han havde været paa et Besøg hos sin For

mand, Pastor Lütken, paa Falster, var han af Storm bleven 

opholdt ved Færgen over Grønsund, saa han denne Gang først 

kunde holde Skrifte Søndag Morgen, hvorfor Kvinden først fik 

Afvisningen at vide, efter at hun havde indfundet sig i Kir

ken. Sagens Omstændigheder berettes vidtløftig.] Det vilde
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glæde mig, om De vilde svare med Posten paa Tirsdag. En 

venlig Hilsen til Deres Familie.

Deres inderlig hengivne 

Rørdam.

Vær saa god at sige mig, om De ved Confirmationen 

siger til hvert Barn: Den treenige Gud — han give Dig Be

standighed i Din Tro, Din Sjel til Salighed — eller De 

bruger forskjellige Sprog af Bibelen.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 22. Marts 1842.
Kiære Ven!

Da jeg ikke veed, hvormange Stunder jeg idag faaer, 

vil jeg strax sige Dem, at, efter mine Tanker, skal De slet 

ikke giøre mere ved den Sag med den [omtalte Qvinde], uden 

De nødes til det. Klages der, forlanger man jo Deres Er

klæring, og klages der ikke, er det jo kun til ufornøden Ær

grelse at see en Samvittigheds-Sag behandlet selv af Provst 

og Bisp som en Formalitet. — —

At Deres Onsdags-Møder har været saa lidt besøgte, 

giør mig ondt; men sa ng  De ogsaa kiønne Psalmer og 

s a g d e  De Menigheden noget om det? thi ellers ligger Skyl

den hos Dem selv; thi just fordi Folk sover hårdt, trænger 

De til at vækkes.

Mine Faste-Prædikener har jeg selv havt Opbyggelse af. 

Dronningen har, paa een Gang nær, ogsaa været hos os, men 

det har ellers været tyndt med Besøget, skiønt det iaar om 

Søndagen fylder godt, maaskee kun fordi jeg hidtil for det 

meste hver Søndag har havt Noget, der halvt eller heelt var 

mig selv nyt; men, jeg vil haabe, dog ogsaa fordi Alvorlig

heden voxer lidt.

Siden jeg fik første Hefte af Haandbogen fra Haanden, 

har jeg i det Hele levet et temmelig poetisk Liv; thi vel . . .  

forsøgde jeg at giøre 2det Hefte færdig, men jeg skrev, og
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skrev om, og om igien, uden at det paa nogen Maade vilde 

flaske sig, og da nu Sclioubo (Milos Eftermand) gierne vilde 

have Krønike-Kimene ud igien, skiftede jeg Pen og prøvede, 

hvordan det vilde gaae med at sætte de Rim til, jeg savnede, 

og det gik feiende, saa jeg har alt faaet over ty ve  nye 

Stykker, hvoraf jeg er vis paa Endeel ogsaa vil fornøie Dem, 

naar De kommer herind, og naar Bogen kommer ud.

Desuden har jeg maattet skrive om Oxforderne til Tids

skriftet og et Flyveskrift om Religions-Forfølgelser, saa, naar 

jeg har kunnet faae Pennen i Haanden, har jeg havt saa- 

meget at giøre, at den ikke kunde naae til Præsten i Mehrn, 

skjøndt jeg dog tit har talt med den om ham.

Hvad Confirmations-Ønsket angaaer, da har man jo giort 

allehaande Konster med det, men det maa jo, som Alt hvad 

der paa nogen Maade hører til den almindelige Kirke, være 

een s for Alle. Men kom ihu, naar De spørger: vil Du 

blive — , da at indskyde: med Guds H je lp  — thi det er 

rigtigt baade for os og for dem, at det aldrig glemmes, at 

a f os selv kan vi i dette Stykke slet intet giøre.

Nu Herren lægge sin Velsignelse til Deres første Con- 

firmations- Gierning og alle følgende. Her, Gud skee Lov! 

Alt vel, og kierlig Hilsen til Dem ved og fra

Deres Ven

Grundtvig.
Jeg meente, De skulde confirmeret een af Lütkens Søn

ner? Med Statsgiælden har jeg intet at skaffe; men Deres 

Ønsker om Bonde n  er ogsaa mine, og gid de dog maatte 

blive Fleres.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 1. Paaskedag 1842. 

Kjære Pastor Grundtvig!

Deres Raad har jeg fulgt, hverken talt til den Ene eller 

den Anden derom. Jeg hørte Dem engang sige, jeg husker
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ikke i hvad Anledning: „tal ikke om det, saa har det ingen 

Magt“. Det Ord mærkede jeg mig og har tit haft Gavn af 

det. Jeg troer næsten ogsaa, at det Hele er ble ven derved.

— — Jeg er ganske frimodig, og sidste Søndag, eller Lør

dag rettere, gjorde jeg det Samme ved et Menneske, som 

lever hen med et Fruentimmer, og har levet saaledes i mange 

Aar; men det gik ganske stille hen, da jeg iforveien vidste 

det, og lod ham hente. Det er ellers en egen Sag med 

denne Person. Han er et Slags Genie, gjør ret kjønne Viser, 

synger dem med, og, da han engang i Vinter virkelig vilde 

ægte dette Fruentimmer, forpurrede Herskabet det, da han i 

det Tilfælde ei maatte leve her paa Godset, og flytte herfra 

vil han ikke; han siger: her er jeg barnefødt, her levede 

min Fader og Farfader, og her og intet andet Sted vil jeg 

boe. Det gjorde altsaa, at han ikke blev virkelig viet den

gang, og saaledes staar Sagen endnu. Herskabet, eller ret

tere Rode paa Valløe, som er Overbestyrer af Høvdingsgaard, 

er ei engang at overtale til at lade den Hytte, hvori Fruen

timmeret lever, staae, men vil nu i denne Sommer rive den 

ned, da de heller ikke vil have hende. Altsaa, i det Tilfælde 

de blive viet, er de begge huusvilde.

En Ting har jeg ganske glemt at yttre Dem min Glæde 

over, skiøndt den naturligviis fornøiede mig overmaade meget, 

og det er om Kongens Rescript angaaende Asylskolen. Det 

var ligesom en lille Seier, og at Kongen dog havde Mod til 

ordentlig at nævne Deres Navn, det var dog godt. Kun vilde 

jeg, at det Rescript skulde været bekjendtgjort i Aviserne, 

som andre kgl. Bestemmelser.

Imorgen fjorten Dage, vil Gud, kommer jeg til Kjøben- 

havn. Det bliver en Glæde. Men det er jo ikke langt — 

fra I l te  April til 21de. Den 22de er det store Bededag — 

skjøndt jeg virkelig havde Lyst til at blive der til den 28de

— for det er nu længe siden jeg var der, og kommer vel

ikke saa snart igjen, saa jeg gjerne vilde have ret Nytte af 

den R e ise .--------
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Confirmanderne — med flere af dem er jeg godt for- 

nøiet, og glæder mig til paa Søndag. Jeg havde ogsaa selv 

en Følelse for, at det burde være eens for alle, men syntes, 

jeg helst havde brugt Tiltalen — eller saa omtrent — der 

bruges til de Børn, der alt er døbte. Jeg har ikke stillet 

dem op, enten efter Rang eller Kundskaber. Som jeg skrev 

dem ind, da de blev tegnede, har de siddet og kommer til 

at staae, og det fornøiede mig, at de begreb, at der ved 

Confirmation, saalidt som ved Daab og Nadvere, kan være 

Tale om først eller sidst. — —

Det er idag Paaskedag — den glade Dag. Jeg talte 

naturligvis om, at Jesus, den korsfæstede, blev levende og 

aabenbarede sig for sine Venner, for dem, der troede paa 

ham, og at han saaledes aabenbarer sig endnu hver H e r 

rens Dag for dem, der komme at høre hans Ord, at vi 

maae hver Søndag blive ligesaa glade som Qvinderne, han 

mødte, og Apostlene, da han stod midt iblandt dem og sagde: 

Fred være med Eder. Det faldt naturligt og var ikke kjede- 

ligt. Det er en stor Glæde, at Christendommen er saa histo

risk, ellers kunde jeg da ikke præke. Men mærkværdig nok, 

jeg har haft Overflødighed at tale af alle disse Dage, og har 

overmaade Meget at sige til imorgen. Vor Herre gjør de 

Fattige rige og glade.

Nu en glædelig Fest for Dem og Deres Huus og Til

hørere. — De er vist saa god at bede Schoubo sende mig 

Deres Skrift om Religionsforfølgelserl ). Han maa være glem

som som hans Formand.

Deres inderligt hengivne 

Bør dam.

J) Dette Skrift var udkommet samme Aar (1842).

17
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Dronning (7. A. til P. Rørdam.

Tirsdag den 5. April 1842.
Kjære Rørdam!

Skjønt jeg har den Udsigt at see Dem om 8 Dage, vil 

jeg dog endnu engang skrive Dem til forinden. Desuden har 

jeg , siden jeg modtog Deres næst sidste Brev, stedse villet 

fortælle Dem den senest tagne Bestemmelse med det Huus, 

jeg har leiet af Statsgjeldsdirectionen. — — Dette Huus har 

4 Etager, og jeg mener i hver af disse Etager at etablere 

en Haandværker, saa at 4 forskjellige Haandværk drives under 

dette Tag, og hver af vore Drenge skal gaae i Lære hos een 

af disse 4 Haandværkere. — — Nu ønsker jeg tillige, at 

disse 4 Haandværksmestere ikke alene ere duelige, dygtige til 

at lære fra sig, men endog christelige, saa at det hele Huus 

kunde blive en christelig Colonie. Nu beder jeg Dem i For

ening med Boisenerne og med deres andre christelige Venner 

her i Kjøbenhavn at udfinde mig saadanne 4 Mennesker, der 

forene det, jeg attraaer. Mundtlig mere om alt dette! Til

lige skal De faae det Hverv under Deres Ophold her i Byen 

at optage hen ved 30 Børn af mit Asyl i Skolen. Med den 

gaaer det godt i alle Henseender.

Nu, Gud velsigne Dem! Jeg venter Dem da enten Tirs

dag eller Onsdag Formiddag i næste Uge.

Caroline Amalie.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 30. Mai 42.
Kjære Pastor Grundtvig!

Hvorledes det gik mig igaar, maa jeg dog fortælle Dem. 

Det er jo kun en lille bitte Bedrift, men den fornøiede mig. 

I hele otte Dage havde jeg sunget: „Op al den Ting, som 

Gud har gjort“ med begge Degnene og alle Børnene, at 

Sangen maatte gaae lidt ordentligt til igaar, vi havde Vaar- 

præken — og sunget den efter den gamle Tone: „der stander 

et Slot i Østerrig“, da jeg vidste, at flere af de Ældre kjendte
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den, — og tænk saa, da der saa skulde begyndes, gik begge, 

ja alle 3 Skolelærere aldeles istaae, og, da de havde betænkt 

dem lidt, om i en heel anden Gade. Men, hvad gjorde saa 

jeg? jeg gik ned i Kirken og sagde ganske ligefrem: „ja, 

det gaaer ikke, men vil I nu bie lidt, skal jeg begynde“, og 

saa begyndte jeg rigtig paa Kraft, og der kom et Liv i San

gen, som vi aldrig før har haft; da de Ældre først fornam, 

hvad det var for en Tone, saa skulde De høre — især Ko

nerne — hvorfor jeg ogsaa stillede mig ovre ved Fruen- 

timmersiden, heelt i den nederste Ende af Kirken, at det 

kunde lyde over det Hele. Og imorges kom Sønnen af en 

Kone, der holdt sin Kirkegang igaar, og sagde, at der over 

den Tone var iaftes bleven en Strid mellem en Mand og en 

Kone, for Konen paastod, det var: „der stander et Slot i 

Østerrig“ , men Manden sagde, at skal det være den, saa 

trækker Præsten ikke rigtig paa den sidste Linie. — Nu saa 

gik jeg ud til dem nu i Eftermiddag og sang den igjen for 

dem, og „Nu titte til hinanden de fagre Blomster smaa“, for 

den sang vi ogsaa igaar, men udenad, saaledes at jeg sagde 

hvert Vers høit, og sang saa for.

Har Boisen fortalt Dem — jeg bad ham derom — hvad 

Fornøielse jeg har haft af den Sang: „Skjøn Bose mellem 

Blomster“ 1)? Jeg fortalte Dem nok ifjor, at jeg paa Veien 

fra Søllerød til Dyrehaven havde truffet en blind Mand, der 

spillede Violin, og en Kone, der sang, og at jeg havde lært 

dem den Sang. — — Og tænk nu i Foraaret, faa Dage 

efter at jeg var kommen fra Byen, kom den samme Mand og 

Kone her i Gaarden, og da jeg skal til at høre efter, synger 

og spiller de af alle Kræfter: „Skjøn Kose mellem Blomster 

i Urtegaard“. Jeg vilde ret ønsket, De havde været her og 

hørt det og tillige Fortællingen om, hvor yndet den Sang 

var over hele Fyen, for — sagde Konen — der er nu Dron

ningen saa elsket, ja Kronprindsen selv gav mig 5 rbd. for

') En Sang til Dronningen af Grundtvig.

17*
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den Vise, og vilde endelig vide, hvorfra jeg havde faaet den; 

og en anden Herre gav mig 1 rbd., og havde jeg bare turdet 

lade den aftrykke, havde jeg kunnet tjene over 20 rbd., for 

alle vil de høre „Skjøn Rose“. Jeg tog dem ind, gav dem 

Mad og Drikke, og lærte dem saa: Kong Frederiks Vise — 

og [sagde], at den skulde hun synge for Bønder og Herremænd 

omkring paa Falster, hvorhen de nu reiste.

Efter Omstændighederne staaer Sæden endnu godt; men 

vi bede vor Herre være god imod os og sende os lidt Regn, 

at han vil være os en naadig Gud med Glæde.

Jeg har ellers haft den Modgang, at min røde Hoppe, 

der var som en Fugl i Luften, er død — tænk paa 12 Timer. 

Ja  den holdt jeg meget af, og tænk, den gik stolt, lige til 
den styrtede. Saa havde jeg ogsaa nogle Ærgrelser: der blev 

stjaalet fra mig — Sæden paa Loftet blev borte, og en Mor

gen var begge Plovjernene borte af Plovene i Marken. Da 

blev jeg vred og tænkte: Hunde holder Du og skal dog selv 

gjøe — og i nogen Tid græmmede jeg mig over at have 

taget Avlingen — ikke for Tabets Skyld, men jeg tænkte: 

skal Du i en fremmed Egn blive til Nar, istedetfor at være 

til godt Exempel. Men Gud skee Lov! nu har jeg faaet mit 

muntre Sind igjen, og imorgen faaer jeg mig en kulsort Ride

hest, 4 Aar; den skal hedde Ravnen. For en munter Hest 

er nu min store Glæde. Naar jeg saaledes farer omkring i 

Skoven, studerer jeg igrunden bedst. Hvad der saaledes op- 

staaer, det har Liv, er saa frisk som det nyfødte Græs. — 

Præstegaarden har jeg overtaget. Alt gik i god Forstaaelse.

Bolette og jeg taler saa smaat om, at De dog mulig 

kommer og besøger os i Sommer med Deres Kone og Meta. 

Saa skal vi kjøre til Ugledige og Kulsbjerget. Dersom Johan 

og Svend reiser lidt, saa bed dem see ind til mig. — — 

Lev vel!

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.
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Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 3die Juni 1842.
Kiære Ven!

De husker dog vel nok, naar De besinder Dem, baade 

at vi i Dansk Samfund samles 2 8de M a i 1),  og at Folkets 

Bekjendtskab med den Dags Betydning ligger mig meget paa 

Hjerte, saa De kan nok begribe, jeg nødig vilde troe mine 

egne Øine, da jeg fik et Brev fra Kørdam  af 30te Mai, 

som enten var aldeles uægte eller lærte mig, at den 28de 

havde ikke længe været i hans Tanker, saa det var meget 

uforskyldt, jeg i Tirsdags sagde, at, skiøndt jeg Intet havde 

hørt derom, var jeg dog vis paa, han havde gjort, hvad han 

kunde, for paa den Kant, ved denne mageløs gode Leilighed, 

at vække, hvad Dansk der slumrer i Krogene. De kan nok 

selv forestille Dem min Forundring, saa jeg vil ikke videre 

udmale den, men kun tilføie, at ved et ordentligt Maigilde i 

Lørdags vilde De gjort langt mere Gavn end ved V a a r -  

F e s t e n  i Søndags midt om Somm eren ,  og at hvert Aar, 

den 28de Mai overlades til den aandløse og hjerteløse Snak 

om en falsk Frihed, bringer Danmark et Skridt nærmere til 

Graven.

See, min Yen! derfor kunde Deres seneste Brev ikke ret 

fornøie mig, skiøndt jeg ellers fandt det godt nok og deelde 

gierne Deres Overraskelse ved at høste i Mehrn, hvad De i 

Forbigaaende saaede i Dyrehaven, hvorom jeg forresten ikke 

havde hørt et Ord, saa det vilde i alle Maader været bedre, 

De strax havde skrevet mig det til, for saa havde jeg svaret 

og neppe glemt at minde om den gode Sædedag, 28de Mai 

var. At de lærde Vedkommende Fr. 6tes Vise, var godt 

gjort; men hvi bad De dem synge den f o r H e r r e m æ n d ?  De 

kan være bittre nok, vi skal ikke forbittre dem. Og hvorfor 

sagde De ikke Konen, at hun maatte gjerne lade baade

0  Mindedagen i Anledning af Indførelsen af de raadgivende Pro- 
vinsialstænder.
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Dronningens og enhver anden af mine Viser trykke saa tit, 

hun vilde? Vidste De ikke nok, det var netop mit Ønske?

Dog, det bliver lutter Utak, og den kan man faae nok 

af uden Venne-Breve, saa Tak skal De dog i det mindste 

have, fordi De vedbliver at tænke paa mig og at skrive mig 

naturlig til, naar det vil falde sig, og at gjøre hvad Gavn, 

De kan faae Sind og Lykke til; og naar jeg straffer Dem, 

fordi De glemte den 28de Mai, da veed De nok, det er ikke, 

fordi jeg mener, det kunde hjulpet, om De, blot for at føie 

mig, havde vranten befattet Dem lidt med den, men fordi jeg 

troer, De er blevet narret til at glemme den, og vil, naar De 

mindes derom, en anden Gang ikke være saa let at narre; 

thi saaledes er det gaaet mig, saa nu husker jeg dog sæd

vanlig, hvad Øieblikket kræver, om end stundom først paa 

den høie Tid. — —

Ved Oldenburgs uformodenlige Død bliver maaskee Kal

det ved „Almindelig Hospital“ ledigt1); kunde De ikke have 

Mod paa det, til Bedste især for Skolesagen, som jeg ved 

den Leilighed har mindet Dronningen om!

Tyvenykkerne dernede er slemme; men see til at komme 

efter, hvem der er den Sandskyldige, og tag ham i Skole, 

og, er han en Stymper, saa giv ham lidt for at faae Deres 

Plovjern igjen, og tal saa ikke et Ord om det, saa skeer det 

neppe saasnart igjen.

Med min Reisen, veed De nok, det har mange Vanske

ligheder; men Tak, fordi de vilde have os, og paa Villien til 

at besøge Dem mangler det heller ikke, saa man kan aldrig 

vide, hvad der bliver af. L i s e  havde meget Mod om ikke

paa Kulsbjergene, saa dog paa Mehrn og paa K lin ten .-------

Min Tale ved 28de Mai om „Danske Folke-Fester“ trykkes 

der paa.
Kiærlig Hilsen fra os alle til Dem og Deres Syster, som

') Oldenburg var Præst i Sorterup. Der har nok været Tale om, 
at Præsten Marcus Clod Rønne ved Hospitalet skulde være hans 
Eftermand, hvad han dog ikke blev.
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vist har det meget godt og smukt, hvad jeg ogsaa af mit 

Hjerte under Dem! Deres Ven

N. F. S. Grundtvig.

Seer De Vennerne paa Iselinge, saa hils dem kiønt.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

Den 16de Juni 1842.

— — Hvad Skolesagen angaaer, da føler jeg en Util- 

bøielighed til at virke for, at De opgiver Deres nuværende 

Stilling. Det forekommer mig, som om jeg vilde løslade et 

Skib, der har fundet den sikre Havn, for atter at udstøde 

det i den vilde Søe *). Forslaget angaaende Skolesagens Or

ganisation blev, at der burde være een administrerende Di- 

recteur over det hele og 2 Inspecteurer under ham. Disse 

havde stedse at communicere med Skolecommissionen, og naar 

der blev Ulempe, da at avertere Directeuren, der havde For

sædet i Skoledirectionen. Men hele Sagen skal for Stænderne. 

Herren opvække nu blandt Stænderne et Organ, der kan gjøre 

Udslaget saa, at det bliver til Herrens Æres Fremme. — At 

De ikke vil modtage et [Præste] Kald i Byen for paa den 

Maade at kunne virke for Skolerne, uden at Skolevæsenet var 

Deres egentlige Bestemmelse, begriber jeg godt, og dertil fik 

man mig heller aldrig, hvis jeg var Præst i Mehren. — Det 

er skjønt, at De er saa tilfreds med Holm; men, efter hvad 

jeg har hørt, skal Skolen i Siir blive færdig og aabnes i 

Juli; jeg skriver med denne Post til Biskop Tage Müller for 

at faae nøie Underretning derom. — —

De har det altsaa godt, kjære Rørdam, og Deres Søster 

Bolette er en yndig Huusmoder; men havde hun dog hellere 

en Mand, og De selv fremfor Alt en yndig Kone! Men troe

*) Tidligere i Brevet havde Dronningen udtalt sin Glæde over, at 
R. følte sig «saa uindskrænket fri og lykkelig og tilfreds i 
Præstestanden»», og at han «ligesom hvilede i den meest ube- 
grændsede Tillid til Herrens kjærligste Hensigt med ham»».
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kuns, at Herren sender en saadan. — — Fortæl mig om 

Deres Marker; hvorledes har det sig med Sæden, tegner den 

godt, har De havt mere Regn i Deres Egn, end vi her, er 

Græsgangen ikke fortørret som de stakkels Fælleder uden for 

Byen, hvor de endnu mere beklagelsesværdige Heste slæbe 

sig frem som levende Skeletter, halv døende af Sult og Tørst 

— det skjærer i Hjertet at see disse lidende Dyr! Har De 

god Mælk og rigelig Fløde, og kan De ogsaa lade kjærne? 

Fortæl mig om alt dette! Alt, hvad der angaaer Dem, inter

esserer mig. Skade at „Sleipner“ døde, maatte nu „Ravnen“ 

længe kunne gjøre Dem Tjeneste!

Paa Mandag venter jeg Besøg af min Broder Hertugen 

med sin hele Familie; de vil tilbringe min Fødselsdag med 

os paa Sorgenfrei, og blive ventelig til først i Juli. Da 

reiser ogsaa den kjære elskede Konge, og jeg lader ham i Aar 

reise ene i Jylland og til Føhr, bruger i den Tid i Roe en 

Brøndcuur i Sorgenfrei og møder ham atter i Slutningen af 

August i Pløn. Alle reise i Aar. — — Dette skjønne Op

hold i Mai og Jupi i Sorgenfrei har gjort Kongen meget godt, 

i god Tid sagt, han seer rask ud og er ret oprømt. Armee 

Forandringen er faldet langt bedre ud, end man turde vente, 

og de fleste Afgangne ere tilfredse, ja endog overraskede, og 

dette gjør Kongens kjærlige Hjerte saa godt. Jeg selv har 

ogsaa ret nydt denne Sommer, og venter endnu mange 

Glæder.

Gud velsigne Dem!

Deres hjertelig hengivne Veninde 

Caroline.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 17. Juni 1842.

Kjære Pastor Grundtvig!

Ja  nu skal jeg fortælle Dem, hvorledes det hang sammen 

med, at jeg aldeles Intet foretog mig 28. Mai. Naturligviis
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har jeg længe tænkt paa den Dag, især da jeg meer og meer 

erfarer, at jo mere menneskelig Sands der vækkes, des kraf

tigere bliver Folk ogsaa til at fatte Christendommen; men 

jeg befinder mig saa aldeles ene, her er ikke en Sjel, der 

deler mine Anskuelser, og jeg var vis paa , at havde jeg be- 

kjendtgjort at ville holde saadan et Møde, havde jeg faaet en 

Skare af Modstandere omkring mig, og ikke Een, der vilde 

staae mig bi. Nu maa jeg tilstaae, at bange er jeg ikke, 

meget mere er jeg i mit Es, naar det begynder at suse; 

men jeg vidste ikke, hvad jeg ret skulde eller kunde sige til 

Folk; thi jeg har fortalt dem, og det mange Gange, hvor 

slet Bøndernes Tilstand har været, hvorledes den er bleven 

forbedret, og hvad det egentlig er, de mangler. Jeg mener, 

der er i den senere Tid ikke skeet Noget, hvorom jeg kunde 

tale, og hvad der er skeet, det har jeg sagt, saa det var 

ikke Frygt for mine Fiender, men Frygt for at kjede dem, 

jeg vilde muntre, der holdt mig hjemme. Altsaa, at Folk 

skulde sige; „Præsten vilde holde en Høitid, og kunde dog 

ikke“ — det var Grunden; thi det har jeg en gyselig Frygt 

for, at kjede Folk. Men nu, det er forbi, seer jeg dog, og 

det saae jeg strax, at galt var det, og hvo Intet vover, Intet 

vinder. Tilmed kom den Mand, der havde digtet Visen, jeg 

læste for Dem, — — op til mig et Par Dage efter og sagde 

at han hele Tiden havde luret paa, om ikke Præsten vilde 

holde en lille Forsamling 28. Mai — og sang saa en ny Vise, 

han havde gjort til den Dag. See da fortrød det mig haardt. 

Men vil Gud jeg lever, kommer jeg nok med, og har besluttet 

til næste Vinter at tage en halv Snees af de raskeste Karle 

og ordentlig holde Skole for dem.

De skal have Tak, fordi De saa kjærligt har mindet mig 

i denne Henseende. Deres Formaning virker oplivende paa 

mig og gjør mig fyrrigere. Jeg følger Dem saa gjerne, men 

mine Kræfter er smaa.

Angaaende Rønnes Embede har jeg for kort siden skrevet 

Dronningen til, og bedet hende give mig rigtig Underretning
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om, hvad Ende der er kommet paa Skolesagen, der, som jeg 

seer af Aviserne, har været foredraget i Statsraadet. Er 

Kongen saa endnu tilsinds at ville gjøre mig til Under

visningsdirektør, søger jeg det; men, at bytte min nuværende 

Stilling for Rønnes Embede, naar Skolerne skulde blive, som 

Cancelliet har indstillet, det synes mig ikke om, da jeg lever 

kongeligt, virksomt, ganske efter mit eget Sind, glæder 

mange Mennesker, og er selv glad — og videre gaaer mine 

Ønsker ikke. Men vil Kongen gjøre mig til Direktør, give 

mig ordentlig Magt og Ansvar, saa det kan blive til en Be

drift, saa er det en anden Sag; tilmed, jeg har ei Kræfter 

til baade at være Præst og Skolemand.

Det er mig paafaldende at see Navnene paa de Mænd, 

som skal følge Kongen paa hans Reise. Adler — er han

s y g ? --------
For et Par Dage siden satte jeg min Ridehest paa Græs. 

Igaar Nat havde nogen stjaalet begge Fremskoene paa den

— uden videre brækket dem fra. Dog Hovene var ikke 

spoleret. Det var nærgaaende. Jeg paastaaer, det er de 

Egitsborg Tyve, som gaaer og gjør Spektakler ovre hos os

— for Ræven stjæler aldrig ved sin egen Hule.

Nu er jeg vel bevandret i Egnen: Wintersbølle, lige- 

overfor Waldemars gamle Taarn, Jungshoved, men der er knn 

Volde og Grave tilbage, Ravnemølle, Faxinge Skov og Søe, 

har jeg besøgt. Dette fortæller jeg Dem og Deres Kone; 

men vi kan ogsaa leve ganske stille, dersom De synes bedre 

om det, og jeg skal ikke pine Deres Kone med Reiser — 

blot hun vil komme.

Naturligviis gav jeg Konen Lov til at trykke alle Vi

serne op, om hun saa vilde det. Naar hun kommer tilbage, 

besøger hun mig, og jeg skal saa nok fortælle Dem, hvor

ledes hun er bleven modtaget.

Lev vel! Hils Deres Kone og Børn kjærligst fra mine 

Søstre og mig. Deres inderligt hengivne

Rørdam.
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Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 18. Juni 1842.
Kiære Ven!

— — Siden De intet fik gjort 28de Mai, kunde De 

maaskee endnu prøve 28de Juni, som er Dronningens Dag 

ved Siden ad Stavnsbaandets Løsning; thi Hovedsagen er, at 

de Bønder, som vilde, fik en glad Sommerdag i D a n s k  fri 

Luft med gamle og nye Toner, der smelte sammen, og De, 

som kan hjelpe Folk til at synge, skulde aldrig gruble over, 

om De for Resten havde noget at s ig e  ved saadan en Lei- 

lighed; thi De er jo ikke forpligtet til at sige Noget, naar 

det ikke vil falde sig, og at Folk godt kan more sig, uden 

en Præken, med Solskin, Sang og Dands, det kiender De jo 

Sællandsfarene godt nok til at vide. Man skal derfor hverken 

love dem Taler eller Fest eller nogen Ting, de kan kræve, 

men kun sige dem, man syndes, det var morsomt at samles i 

Skoven og synge'nogen Viser og snakke lidt sammen om 

Allehaande, der har pleiet at fornøie Danske Folk, og kan 

man da faae Nogen til at komme, da lade det komme an 

paa en Prøve baade med sig selv og de Andre, hvordan det 

vil gaae; og saaledes tænker De jo dog i Grunden selv med 

K i r k e g a n g e n ,  hvor Alt er anderledes stivt, og hvor vi 

meget mere kunde gruble over K r a v e t ,  vi kan møde og 

ikke tilfredsstille.
Hvordan Dronningen har det, veed jeg just ikke1), thi 

De veed nok, at til Hverdagsbrug er jeg slet ikke paatræn

gende; men jeg havde et meget kiønt Brev fra hende for

leden om Præster i Almindelighed og Hospitalet i Særdeles

hed, og i mit Svar sagde jeg blandt Andet, at blev Hospi

talet ledigt, og De v i lde  modtage det, bør der ingen Anden 

søges, baade for dets egen og for S k o l e - S a g e n s  Skyld; thi *)

*) R. havde i sit foregaaende Brev til Gr. spurgt til Dronningen, 
da han ikke længe havde hørt fra hende. Han havde da endnu 
ikke modtaget hendes Brev af 16. Juni (s. ovf.).
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jeg er vis paa, at naar De kan føle Dem i n d v e n d ig  be

væget dertil, da vil De baade udvortes og indvortes godt 

kunne forbinde, hvad Præsteligt der i vore Dage forefalder 

ved et Hospital, som man ikke vil omskabe, men kun trøste, 

med en indgribende Virksomhed for og paa Skolen, som jo 

er noget ganske Andet end vort Skoleaag og Skolemester

stil. To Ting lære vi for Resten efterhaanden bedre at 

skille ad baade ved M en n e sk e r  og S t i l l i n g e r :  den For- 

nøielse, vi kan have og vente os af dem og dele med dem, 

og den Nytte og Fornøielse, der kan haves af dem i det 

Hele; thi kun paa det Sidste kan der giøres sikker Regning, 

medens det med det Første gaaer op og ned, saa det maa 

gives Gud i Vold.

Det saae jeg ogsaa nylig paa M o s a i t e n ,  jeg døbde 

(8de Juni), thi dermed vidste jeg tilsidst hverken ind eller 

ud, men kun, at naar han endelig vilde døbes af mig, og 

jeg havde indskærpet ham, hvad Daaben* havde for mig at 

betyde, da skulde jeg døbe ham og lade vor Herre om det 

Andet. Af Forretningen selv gav vor Herre mig da ogsaa 

stor Opbyggelse, og vel gik det mig nær, at den Døbte om 

Eftermiddagen sagde mig ganske tørt, at paa ham havde det 

slet intet Indtryk gjort; men da jeg vidste, Guds levende 

Ord havde været i min Mund og mit Hjerte, svarede jeg 

ham næsten lige saa tørt, at det maatte være hans egen 

Skyld, fordi han i Grunden ikke troede, det var et Guds Ord, 

der taltes t i l  ham, og ottende Dagen kom han til mig, som 

et ganske andet Menneske, end jeg havde kiendt ham i hele 

to Aar, for, sagde han blandt andet: da jeg sidst gik fra 

Dem, faldt det mig paa Sinde, hvad der staaer „Mennesket 

troede det Ord, som J e s u s  sagde t i l  ham“, og nu veed jeg, 

hvori det ligger.

xMin Kone skal jeg hilse Dem fra, hun reiste gierne til 

Mehrn i Morgen, og, skiønt d e t naturligviis ikke kan lade 

sig giøre, ligge vi jo dog, efter som Ordet falder, paa Reisen, 

og min Kone har lovet at besørge Høimessen og Søster Glahn
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Aftensangen den Søndag, jeg er borte, saa den Steen er for 

saavidt ryddet af Veien.

Med Hesteskoene er det rigtignok harmelig nærgaaende; 

men jeg kan tænke, vor Herre gjør Tyvene ret dumdristige 

og uforskammede, for at bringe os ud af den Drøm, at vi, 

ved at skaane deres Delicatesse og sørge for deres Bekvem

melighed, arbeide paa at forbedre dem, da derimod ret Skils

misse mellem Rapseriet, man maa taale, og Tyveriet, der 

skal straffes haardt, tidlig Vækkelse af Æres- og Friheds

Følelsen og Oplysning om, hvad der allenfalds er k l o g e s t ,  

ene kan frembringe et i Grunden vel ikke bedre, men dog 

langt taaleligere Forhold mellem os og Kieltring-Pakket, som 

vi ei kan blive kvit. — Hilsen til Dem og Systrene fra os 

alle ved Deres Ven

N. F. S. Grundtvig.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 1, Juli 1842.

Kjære Pastor Grundtvig!

Sidste Tirsdag havde vi en meget fornøielig Dag. Jeg 

har bedt min Søster Emma, som forlod os i Onsdags, at for

tælle, hvorledes vi havde det, for et levende Brev er altid 

bedre end et dødt. En Samling i Skoven turde jeg ei ind

byde Folk til, daVeiret var saa bedrøveligt. Det gjorde mig 

ordentlig saa ondt, at den kjærlige Dronning skulde have 

saadant et haardt Veir sin Fødselsdag. See, da Dagen kom, 

begyndte Solen at skinne, saa blev jeg glad, red til Kindvig 

Skole, fortalte Børnene alt det Gode, jeg kunde samle om 

Dronningen, og bad saa alle de 6 Bønder, som er i Sogne- 

raadet, med begge Skolelærerne til Middag. Alle de Budne 

kom i deres bedste Klæder. Viin fattedes ikke; fra Browne1) 

havde jeg — mærkværdigt, at han erindrede sit Løfte — 2

J) Engelsk Legationssekretær.
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Dage før faaet 100 Flasker — ja  før engang — han har 

ret grebet sig an; og da jeg saa havde sagt Gjæsterne, hvor

for jeg havde bedt dem, drak vi Dronningens Skaal af et 

godt Hjerte og i god Viin, sang „Skjøn Rose mellem Blom

ster“ , ligesaa det rungede, og saa den ene Vise efter den 

anden; især ynder de: „Kongehaand og Folkestemme“ , som 

een af Mændene har sat Tone til — den kjønneste den 

endnu er sjunget paa — og, sagde samme Mand, det er nok 

det, det nu stiler efter, at det skal gaae, som der staaer i 

Visen, at Kongen skal have Magt til at gjøre, hvad han vil, 

og vi til at sige, hvad vi vil. Især synes han om den Linie: 

Folket løste Frederiks Lænke! og fortalte, at nu forstod han 

ogsaa Verset om Odin — jeg har laant ham Müllers Historie 

— og om alle Deres Viser sagde han: Ingen skriver saa 

„grundet“ som Grundtvig! Niels Christensen, Gaardmand af 

Ørslev — boer ellers ved Ambjerget — han hop af Glæde, 

da han hørte Deres Navn, og sagde: ja den Karl; der findes 

nok ikke Mange, der tvinger ham.

Lidt og godt er ei at foragte, og jeg var særdeles til

freds med det Middagsgilde, og blev det saa en fast Aftale, 

næste 28. Mai at holde et stort Møde i Skoven, og, som en 

anden Mand sagde, „paa andre berømmelige og mindeværdige 

Dage“.

Fra Dronningen har jeg for kort siden haft et meget 

kjønt Brev. Hun fortæller mig deri, at Statsraadet har af

gjort Skolesagen saaledes, at der skal være 1 administrerende 

Direktør, der skal have Forsædet i Direktionen, og under 

ham 2 Inspektører, der skal træde sammen med Skole

kommissionerne, men at Forslaget skal forelægges Stænderne. 

Jeg gaaer derfor og grunder over den Sag. Inspektør — 

det har jeg ingen Lyst til, og Direktør — dertil gjør Kongen 

mig vel ikke, siden Navnet lyder paa a d m i n i s t r e r e n d e .  

Tilmed staaer det for mig, som det er at friste vor Herre, 

nu jeg er kommet i Ro og er glad, atter at give mig ud. 

Men paa den anden Side føler jeg, hvor smerteligt det vilde
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være mig at see en anden paa den Post. Blot Kongen vilde 

udenvidere kalde mig dertil! for jeg er jo ogsaa bange for, 

at det mere er Magelighed og det lykkelige Liv, jeg nu 

fører, der ligesom lader mig glemme, hvad Sagen er om, end, 

at virkelig det Haab, jeg bevarede i mange Aar, og hvorfor 

jeg har hørt meget ilde, skulde være en blot og bar Drøm. 

Mine alvorligste Tanker for dette Liv vilde være mig en 

Gaade, om jeg ei skulde komme i Spidsen for Skolevæsenet. 

Naturligviis beder jeg inderlig ogsaa i denne Henseende: leed 

mig ei udi Fristelse! Men til at søge Hospitalet, dertil føler 

jeg endnu slet ingen Lyst — dog ogsaa derom taler jeg med 

vor himmelske Fader, aabent og ærligt. Gud veed, det er 

min Lyst at glæde ham. Det var for at glæde min jordiske 

Fader, jeg blev Theolog. Jeg vilde været Auditør — for 

Officeer, det turde jeg ei tale om til andre end min Moder.

I Søndags otte Dage, Kl. 4 Eftermiddag, brændte her to 

Smaahuse i Byen, og sørgeligere endnu, en ung Mand og en 

aldrende Kone med. — — Jeg talte over Luc. 13, 1—9, 

men sagde tillige: der er Retfærdige, som omkomme i deres 

Retfærdighed, og Ugudelige, som leve længe i deres Ugude

lighed (hvad siger De derom?), hvorfor jeg ingen Dom kunde 

fælde over, hvad skeet var, men at Herren søgte efter Frugt 

paa ethvert Træ, der endnu ei var omhugget. — Siden sidst 

er en Mand bleven plyndret paa Landeveien mellem Mehrn 

og Kallehave, og frataget 6 rbd.

Imorgen venter jeg min Søster Heiberg og hendes Børn; 

men vi har Huusrum og Hjerterum baade til Dem og Deres.

Deres hengivne
Rørdam.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 30te Juli 1842.
Kiære Rørdam!

Deres sidste Brev, som jeg, istedetfor at svare, tyggede 

paa, har jeg forlagt og husker nu ikke meer af, end at De
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nu helst blev, hvor De er, og det maa De selv bedst vide. 

saa derimod kan jeg ingen Indvendinger gjøre, og de, jeg 

kunde gjøre imod Egenkærligheden, som altid har Uret, vilde 

være unyttige, da den kun virkelig kan overvindes af en 

endnu større Fornøielse, end vi føle ved at følgo den; thi 

Lysten driver Værket.

For Øieblikket er der desuden slet ingen Udsigt til en 

gavnligere Stilling for Dem, end den, De har, med Guds 

Hielp, kan være; thi vel foreslaaes der i den Skole-Anordning 

for Hovedstaden, som foreligger Folkeraadet, en Underviis- 

nings-Directeur, hvis „administrative“ Navn ei burde skræmme; 

men der foreslaaes ogsaa et tilbunds giennemført M ul e 

te ri n g s -T y  ran  nie,  der skulde udøves ikke af Directionen, 

men af C o m m is s i o n e rn e ,  og det maatte give Dem, som 

Directeur, daglige Spektakler til ingen Nytte, naar De vilde 

udrette Noget. Jeg har idag tilskrevet Dronningen om dette 

smukke Middel til Oplysningens Fremme; thi i Roeskilde 

finder det neppe sin Tugtemester.

Paa Mandag, vil Gud, reiser vi ud til Busck, maaskee 

kan vi see Dem der, thi De er jo paa Farten. Sidst sporede 

jeg Dem paa Bogø.

Seer De Vennerne paa Iselingen, da hils dem smukt.

Fra Deres Moder kan jeg dog hilse Dem, skiøndt det er 

heller ikke mere og giøres sagtens ei heller behov, men fra 

alle her skal jeg hilse paa det Bedste.

Deres Ven 

N. F. S. Grundtvig.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 19de Aug. 1842.
Kiære Ven!

Tilfældigviis er jeg kommet under Veier med, at De har 

skrevet til min Kone, sat ondt for mig og paa det stærkeste 

opfordret hende til at giøre en Afstikker af sig og reise til 

Mehrn, Altsammen Noget, der kun klæder daarligt og klinger
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endnu værre, saa skulde jeg ikke blot lade min Kone udføre 

sit Forsæt og holde sit ubesindige Løfte, men selv følge med, 

maatte det vel være for at kræve alvorlig Fyldestgjørelse! 

Naar jeg derfor lader det blive ved at sætte en Pind for Ud- 

skeielsen og give Dem en Erindring, maa De finde, De er 

sluppet godt fra Vovestykket.

For Kesten har ogsaa Besøget hos Busck i det deilige 

Sommerveir mindet mig om, at jeg duer kun lidt til at færdes 

nu, — — saa jeg gjør neppe flere saadanne Keiser i Sommer, 

man kan saa tæt ved de Treds nok bilde sig ind, man er 

ung endnu, og paa P a p i r e t  virkelig være det, men i det 

daglige Liv er jeg i det mindste virkelig gammel og maa see 

til at skikke mig derefter. Desuden fare frem og tilbage i 

en Ruf kan jeg nu slet ikke, og igien at være borte en Søn

dag, gaaer neppe an, saa jeg troer ikke, vi komme til at 

giæste Mehrn i Sommer, skiøndt det, saalænge Sommeren 

varer, immer hører til de muelige Ting! Hvad min Kone 

tænker, maa hun selv bedst vide, og da De nok veed, jeg 

har indført baade Tale-Frihed og Skrive-Frihed i mit lille 

Kongerige, uden dog at taale noget virkeligt Oprør, saa vil 

jeg lade hende selv forklare sig om sine Løfter og Maaden 

hvorpaa hun troer at kunne staae ved dem uden at løbe fra 

mig. Hilsen og Venskab!

Deres

Grundtvig.

[Brevet indeholder en Efterskrift fra Fru Grundtvig, 

hvori hun siger, at den omtalte Tale- og Skrivefrihed ikke 

kunde nytte noget i det foreliggende Tilfælde, da hun ingen

lunde var -tilsinds at gjøre Oprør, „hvad jeg altid med den 

største Gru har tænkt paa“. — „Skjænde paa Grundtvig, kan 

De troe, jeg gjorde — at give sligt et Svar paa venlig Til

tale; men De kjender ham da nok“.]

18
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Dronning C. A. til P. Rørdam.

Mandag den 5. Septemb. 1842.

Kjære Rørdam!

Kuns 2 Ord idag for at takke for det mig tiltænkte 

Besøg og for at yttre Dem min Glæde over, at De nu ud

sætter Deres Reise til Kjøbenhavn til min Hjemkomst. Jeg 

har meget at tale med Dem om. Ellers troer jeg, at hvis 

De var kommet her i Sommer, havde De ret havt Glæde af 

mig; thi længe følte jeg mig ikke saa frisk i Aanden, som 

netop medens denne lange rolige Tid, som jeg ret har haft 

godt af. Gud give, at jeg maatte kunne fortsætte et saa 

sundt regime, at staae aarie op og gaae tidlig til Hvile. — 

Her de 20 Rbd. Reisepenge til Deres nye Hjælpelærer. For 

lang Tid siden underskrev jeg et Kaldsbrev i Cancellistiil for 

Holm, og troede Cancelliet havde besørget det sendt til 

Mehren. — Gud være lovet for den velsignede Høst og for 

den elskede Konges særdeles Velbefindende efter Føhrer Ba

dene. Han længes meget efter mig, og dette electriserer mit 

hele Væsen og gjør mig skikket til Reisen. — Guds Fred!

Deres Veninde

Caroline.

Grundtvig til P. Rørdam.

6te Septbr. 42.
Kiære Ven!

Jeg seer, De har isinde at tage mig med en Trumf, og 

undertiden gaaer det rigtig[nok] an, dog ikke dennesinde, da Alt 

støder sammen til at holde mig, hvor jeg er. Det var meget 

smukt, at Baronessen1) vilde gjort sig saamegen Uleilighed 

for os, og det maa De ogsaa smukt takke hende for, men 

deels har jeg begge Hænder fulde, og endelig nænner jeg 

ikke heller nu igien at lade Johan sidde alene og tygge paa 

den tørre Examen.

!) Baronesse Stampe paa Nysø.
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Hvad har De for Resten taget Dem for den „lange 

Sommerdag“ ? Det har jeg slet ikke hørt noget om. — Boi

senerne er da lykkelig og vel kommet hjem fra Rhinen og 

Harzen, og De har vel allerede foreløbig hørt, hvor godt de 

har fornøiet dem i fremmede Lande.

Fra min Kone skulde jeg sagtens hilse Dem, men da 

jeg, for en Sikkerheds Skyld, hverken har viist hende Deres 

Brev eller sagt, jeg skriver, har jeg naturligviis heller ikke 

nogen Ordre dertil. Deres Ven

N. F. S. Grundtvig.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 19. Septbr. 1842.

Kjære Pastor Grundtvig!

Her sender jeg Dem et levende Brev fra mig, han kan 

fortælle — men smaat. Det er den jydske Seminarist Holm, 

der har været Hjælpelærer her i denne Sommer, og som nu 

reiser til Siir nær Holstebro, hvor Dronningen har beskikket 

ham til Skolelærer. Han havde saadan Lyst til at see Dem 

og til at tale med Dem, hvorfor jeg beder Dem spandere 1 

Times Tid paa ham.

Nu ønsker jeg Johan Lykke og Held. Hils ham ret 

meget. Bolette og jeg talte ret kjærligt om Dem Deres Fød

selsdag. — Kjærlig Hilsen til Deres Kone, Meta og Sviger

inde og Mr. Svend.

Deres inderligt hengivne
Rørdam.

P. Rørdam til Grundtvig.

D. 9. October 42.

Kjære Pastor Grundtvig!

De spurgte mig forleden, hvad jeg da egentlig havde 

bestilt den lange Sommerdag: da var jeg ei istand til at 

svare. Men vil Gud, kommer jeg til Dem d. 19de og bringer

18*
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saa med mig den fagreste blandt alle Piger — hendes Kjær

lighed har jeg vundet „den lange Sommerdag“. — — — 

Deres lykkelige, glade og trofaste 

Rørdam.

Den i dette Brev berørte Forlovelse — med en meget 

ung, adelig Dame — hævedes atter i Novbr. 1843. Den blev 

Anledning til mange pinlige Timer for R. og foraarsagede 

nogen Standsning i Brevvexlingen med Grundtvig, der, som 

vistnok alle udenforstaaende, snart skjønnede, at de ikke ret 

passede sammen. — H a n ,  der var vundet af den ungdom

melige Skjønhed og Ynde, havde vistnok haabet at kunne 

vinde h e n d e  for sin Livsbetragtning og sine Interesser. Det 

vilde maaske ogsaa være lykkedes, hvis h u n  havde staaet 

ene; men som Forholdene vare, viste det sig mere og mere, 

at h a n  havde forregnet sig, og tilsidst maatte han give tabt. 

— Men hvorfor havde h a n ,  der dog var en moden Mand, 

ikke i Tide taget Hindringerne tilstrækkelig i Betragtning? 

Ukjendt med dem kunde han dog neppe være. Svaret bliver 

nok det gamle, at Kjærlighed gjør blind.

Dronning C. A. til P. Rørdam.

Sorgenfrie, den 13. October 1842.

Kjære Rørdam!

Det er mig usigelig glædeligt, at De haver faaet Dem 

en Brud. De veed, hvor meget jeg længtes efter, at De gif

tede Dem, og hvor inderlig det rørte mig i Deres Brev i 

Sommer at høre om Deres Forvisning, at Gud vilde føre en 

Brud til Dem, som De kunde elske af Deres hele Hjertes 

Fylde. Dette har Han, den kjærlige Fader i Himlen, nu 

givet Dem, maatte Han nu ogsaa lade Dem smage Livets 

fulde Sødme, og give Dem at kunne bære den, og da bevare 

Dem den uskadt. Oh det beder jeg den Himmelske Fader 

om af mit ganske, ganske Hjerte. Hils Deres unge Brud fra
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mig og sii g hende, at jeg glæder mig til at gjøre hendes 

Bekjendtskab.

Inderlig glæder jeg mig til i næste Uge at see Dem 

her paa Sorgenfrei, jeg haaber, De besøger mig ofte; jeg har 

meget at fortælle Dem fra i Sommer og om min Reise til 

Holsteen. Skjøndt Sommeren var saare stille for mig, saa 

har denne Stilhed gjort mig usigelig godt. —  — Hertil bi

drog ogsaa den daglige Omgang med den livlige og gracieuse 

Baronesse Elise Pechlin; jeg blev ordentlig ung igjen, egentlig 

yngre end i min tidlige Ungdom, da jeg dengang stedse pla

gedes med en overdreven Skrupuleusitet, der kom af den 

vrange Troe, at jeg ved min Gjerning kunde vinde Himlens 

Salighed. Nu veed jeg, Gud være lovet, at dette blot kan 

skee ved idel Naade, og jeg kaster mig min Frelser i Ar

mene, saaledes som jeg er.

Kongen har valgt Boisen fra Lolland, ikke Magisteren, 

men den anden1), til Fængselspræst. De veed nok dette fra 

Broderen, og ligeledes, at han kun har søgt dette Kald, fordi 

han fandt det urigtigt, at slet ingen af de varmt troende 

Præster vilde søge dette besværlige Kald af Ømhed for Kjød 

og Blod. Gud velsigne ham; mit Hjerte siger mig, at det 

er et godt Valg. — — Tænk Dem, at Tryde paa det var

meste har anbefalet Markmand til Fængselspræst og ladet 

ham reise over til Plön for at bearbeide Kongen og Tillisch. 

Biskoppen har villet have Licentiat Lind.

Nu har vi flyttet vort Asyl fra Sølvgade til store Kon

gensgade, et Locale, der vil behage Dem, og som jeg aldrig 

nok kan takke den kjærlige Konge for. Det indviedes Dagen 

efter min Hjemkomst med en fattig Tale af Rønne. Grundtvig 

sad og loe saa smaat i Skjæget. Han vilde have talt ander

ledes, men jeg troede dog ikke at kunne forbigaae stakkels 

Rønne ved den Leilighed. Maaskee bifalder De ikke denne

J) Carl C. Boisen, hidtil Sognepræst i Nebbelund og Sæddinge.
Han endte som Stiftsprovst i Ribe.
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Ængstelighed. — Nu lev vel, kjære Rørdam. Gud velsigne 

Dem og Deres Brud og Deres begges Kjærlighed.

Deres trofaste Veninde 

Caroline,

T il P. Rørdam fra  hans Moder.

Frederiksberg, d. 14. October 1842.

Kiæreste Peter! Af mit inderste Hierte lykønsker jeg 

Dig, min kiære Søn, at den Høieste Gud af sin milde Naade 

vil lade Dit Valg være og blive til Velsignelse og Glæde 

baade for Dig og Hende. Jeg tvivler ikke paa, at Du jo 

har beraadt Dig med Gud i Himmelen, inden Du besluttede 

at vælge til Dit Livs Medhielp en Pige, der ikke var af Din 

Stand. Jeg haaber, at Du kiender Hende saa nøye, at Du 

er vis paa, Hun vil være og blive tilfreds i en simpel Præste- 

gaard. Naar vi see hen til Evigheden og vores vigtigste 

Bestemmelse, saa ere vi hengivne og glade i Gud, som er 

den største Lykke i Livet. Din Forlovelse kom mig ellers 

meget uventet, fordi jeg syntes, Du i den seenere Tid lod til, 

som Du ikke tænkte paa at gifte Dig — saa er det mig en 

Glæde at vide, at Du ikke vil henleve Din Tid saa eene og 

forladt. Jeg vil nu ret ønske, min lille Søn, at Din For

lovede maa være hieven rask, at Hun kunde komme med Dig 

herind. Dog synes mig ikke, at det var saa passende, at 

Hun var her, da Du saa kort har været forlovet med Hende; 

især vilde hendes Familie synes det. Jeg seer da, om Gud 

lader mig leve i denne Vinter, Din Kone, inden jeg døer. 

Jeg har i mine raske Dage altid troet, at naar jeg var 66 

Aar, jeg saa ikke levede længere! Nu veed alene Gud, om 

min Ahnelse gaaer i Opfyldelse — i hans Haand er Livet 

og Døden. Jeg er fornøyet med Guds Villie. Jeg har nu 

en god Helbred, og Gud har af sin store Barmhjertighed be
friet mig for Frygt for Døden, og jeg seer med Glæde til 

Himlen, hvor jeg for Jesu Christi Skyld skal gaae ind til



279

Ham med Tillid og Fortrøstning. Lev nu vel, min kiære 

Søn, hils kiærlig Din Forlovede. Stedse Din kiærlige Moder

Trine Rørdam.

I et Brev, dat. Frederiksberg 6. Novbr. 1842, til sin 

ældste Søn fortæller Moderen om det bebudede Besøg af 

P. Rørdam med hans Forlovede. Efter først at have omtalt, 

at en af hendes Døtre paa samme Tid laa i Hjemmet meget 

syg af Tyfus, ytrer hun nemlig:

„Den 18. October kom Peter her med sin forlovede, 

Comtesse K., et godt, fromt, lille Barn, der ikke har den 

mindste Tanke om, at hun er Comtesse. Jeg tænker jo, min 

gode Søn, som Du derom. Men det er dog bedre, end at 

han skulde leve sin Tid hen som en gammel gnaven Peber

svend, gaae ind i sit stille Studerekammer og ingen Glæde 

have uden af fremmede Mennesker, som bryde sig kuns lidt 

om os. Nu vil han komme til at føie sin Kone i mange 

Ting. Hendes Moder har haft en Jomfrue i mange Aar; hun 

skal i Vinter lære [hende] Huusholdningen, og saa skal hun 

styre hendes Huus for det første. — — Det var ellers en 

høist jammerlig Tid, de var her, fordi her kom bestandig 

Mennesker for at gratulere dem; jeg maatte der sidde med 

den Bedrøvelse og tale med, og saa gaae ind til den usle, 

jammerlige Stakkel1) — jo det var ret en Pine. — Bolette 

var rask, og glad over, at Peter var bleven forlovet. Hun 

var 2 Gange med hende hos Dronningen. Hun kyssede 

hende kjærlig og sagde: „der staaer Deres Cousine, Frøken

K.“ Amalie* 2) svarede: „Jeg kjender hende ikke.“ — Hun 

taler lidet, fordi de ere saa stille og strengt opdragne; de 

maa aldrig tale i Forældrenes Nærværelse. Hun har haft en 

god og kjærlig Mamselle. Hun taler godt Engelsk, Fransk 

og Tydsk; men det behøves altsammen ikke til at være 

Præstekone.“

J) Den syge Datter.
2) P. Rørdams Forlovede.
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Den gode og kjærlige Moder skulde ikke opleve den i 

dette Brev berørte Sags videre Forløb. I  det samme Brev 

omtaler hun, at det kun var med Møje, hun skrev, da hun i 

de sidste 8 Dage havde følt sig syg; ogsaa hendes Pige var 

begyndt at blive syg: „Det seer ikke godt ud for mig“, 

ytrer hun; „dog, have vi annammet det Gode af Herrens 

Haand, skulle vi da ikke ogsaa annamme det Onde; han kan 

vende Alt til det Gode for os, om vi kuns har et svagt 

Haab.“ Snart efter viste det sig, at hun v$r angreben af 

den samme tyføse Feber, hvoraf hendes Datter havde lidt. 

Sygdommen medførte vel ikke store Smerter; men lidt efter 

lidt udtømtes hendes i Forvejen skrøbelige Legemes Kræfter, 

indtil hun stille hensov paa Aarets sidste Dag, den 31. De
cember 1842.

Peter Rørdam, der havde besøgt hende under hendes 

Sygdom, var den eneste af hendes Sønner, der kunde staa 

ved hendes Kiste. Da Liget den 6. Jan. 1843 skulde bringes 

ud fra Hjemmet for at føres til Tølløse Kirkegaard for der 

at stedes til Hvile ved Siden af hendes Forældre og hendes 

Ægtefælle, talte han et varmt og skjønt Ord over sin Moder. 

Om hendes sidste Tid ytrede han:

„Den sidste Sommer var den lykkeligste og gladeste, 

hun har haft, saalænge vi Børn vare om hende. Himlens 

Fred hvilede over hende, hun var glad som et Barn, al Tvivl 

og Frygt var forsvunden, nu troede hun alle Herrens Løfter. 

Da jeg derfor sidste Gang besøgte hende paa hendes Syge

leje, og hun begyndte at tale om Døden, den hun havde talt 

om atter og atter fra min Barndom, saa fornam jeg , at nu 

var det Alvor, nu vilde Herren kalde sin Tjenerinde hjem, og 

kalde hende hjem i Fred. Som hun havde bedt med mig, ja 

siddet ved min Seng, saa sad jeg nu ved hendes Seng og 

bad med hende:

Naar det er da den sidste Nat,
O, hjælp min Sjæl, den faaer D ig fat,
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Imedens den fra Verdens Land 
Til Himmelen opfare kan,
Hvor i Guds Haand den Hvile faaer 
Indtil det store Gyldenaar.

Da skal Høitiden ret angaae,
Naar Syn for Sagn derom vi faae,
At mesterlig med Guddomshaand 
Du har forenet Støv og Aand.
Og evig sødt skal klinge da 
Al Skabningens Halleluja.

Derfor, mine Venner, staaer jeg her ved min kjærlige og 

trofaste Moders Kiste med det faste Vidnesbyrd, at hun har 

stridt den gode Strid, bevaret Troen og fuldkomme! Løbet, 

og med det Haab, at Gud vil være hendes Sjæl naadig, ja 

glæde hendes Sjæl i Himmerig for al hendes Kjærlighed. 

Men i Opstandelsens store Morgen skal med Guds Hjælp alle 

hendes Børn see hende igjen; vore Hjerter skulle glæde sig, 

og Ingen skal tage vor Glæde fra os.“

Jordspaakastelsen paa Tølløse Kirkegaard forrettedes af 

Peter Kørdam, efter at en Højtidelighed i Kirken havde fundet 

Sted. Han mindede om de fire retskafne, i Jesu Navn afdøde 

beslægtede, som nu hvilede ved hinandens Side, og udtalte 

det Ønske, i samme Tro at ende sine Dage.

Vi fortsætte nu atter Brevvexlingen mellem P. R. og 

Grundtvig. Et af de nærmest følgende Breve vil vise, hvor 

meget det laa den sidstnævnte paa Sinde, at Brevvexlingen 

flittig blev holdt vedlige. Rørdams Virksomhed i Mern var, 

om vi maa bruge et Billede af Landvæsenet, til en vis Grad 

Grundtvigs Forsøgsmark, hvor der gjordes Prøve paa Spire

dygtigheden af Gr.s Tanker om Folkeopdragelse, og det var 

ham derfor kjært at faa stadige Meddelelser om, hvorledes det 

gik med Sæd og Høst.
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P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 21. Febr. 1848.

Kjære Pastor Grundtvig!

Nu varer det næppe længe, før jeg har gudelige For

samlinger her i Sognet; sidste Søndag holdtes en meget talrig 

i Staarby, Egitsborg Sogn, en Naboby til Mehrn, og da Le

derne reiste, sagde de, at de paa Søndag vilde komme til 

Mehrn. Men om de faae Fremgang her, vil Tiden vise, og 

det vil undre mig, om det skeer, 1. fordi Folk gaaer særdeles 

flittig i Kirke, 2. fordi jeg har isinde at blive hjemme og 

lade dem, der gaae i dem, skytte sig selv. Imidlertid er 

Søtoft kommet stærkt i Bevægelse og er meget misfornøiet. 

Mig er det Hele igrunden en ligegyldig Sag — hver sin Lyst 

— jeg mener som saa: lad hvem, der vil, gaae, og hvem der 

ingen Lyst har, blive hjemme.

Derimod har jeg i Vinter holdt historiske Forsamlinger, 

og det har jeg gjort med Lyst, og de har muntret Folk. Jeg 

vilde ret ønske, De havde hørt den Fornøielse, der blev, da 

jeg fortalto om Thors Bedrifter. Af Viser har vi sjunget: 

om Danmarks Skjold, om Frederiksborg, Kongehaand og 

Folkestemme, og om Bondefriheden, og om Holger Danske, 

som vi nu kan meest udenad; men jeg har holdt mig til 

disse faa, fordi Ingen, saa megen Lyst de har haft til at 

modtage Visebøgerne, har bedt om at faae dem tilkjøbs — 

er det ikke underligt — derimod Hagens Psalmebog har 

mange kjøbt.

Noget Særegent ved disse Møder er, at Konerne og Pi

gerne har været med. Jeg studsede den første Gang, jeg 

kom, [ved] at seo Qvinderne med i Forsamlingerne; men da 

jeg ingen Grund seer derimod, taug jeg.

Deres Tale i D. Samfund om Slesvig har jeg ei faaet 

endnu, skjøndt jeg 3 Gange har skrevet om den. Derimod 

har jeg sagt Dronningen min Mening, at begge Sprog bør 

have lige Ret; og hvad om de 140,000 Danske forlangte, at
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Tyskerne skulde først have Tilladelse af os Danske til at 

tale Tysk! Men af Grunde; som jeg ei begriber, holder hun 

paa Ty skens Enevoldsmagt. Og hvorfor gjør Broderen det 

Samme? Det morede mig ved samme Leilighed, i Anledning 

af den tyske Præst Lorenzen, som skrev Committeebetænk- 

ning, at bemærke, at alle Byerne i hans Sogn har lutter 

danske Bynavne, f. Ex. St. Jørgensby, Fruerlund o. s. v., og 

dog præker han rimelig Tysk. — Naar De seer Boisen, vil 

De saa minde ham om Deres Tale og Bispens Psalmebog1).

Hils kjærligst Deres Kone og Familien! og glæd mig 

snart med et lille Brev!

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.
Rasmus Sørensen, Skolelærer, har isinde at oprette en 

Høiskole for Bønder. En Mand i Lolland har alene givet 

500 rbd. dertil.

Grundtvig til P. Rørdum.

Kiøbenhavn, 28. Febr. 1843.
Kiære Ven!

Jeg har sagt det til Boisen baade om Nyaars-Ønsket og 

Psalmeheftet, saa nu faaer De vel begge Dele og kan see, 

hvad De synes baade om Hr. Peders Vise og om Bispens 

Psalme-Sang og Takt. Hvad mig angaaer, da synes jeg kun 

temmelig godt om den Første og slet ikke om den Sidste. 

Derfor vil jeg prøve at giøre en lille Samling, der i det 

mindste tigange bedre løser Opgaven med „de ældre og nyere 

Psalmer, som meest savnes“ i den forlorne Psalmebog, og 

jeg har i den Anledning bedt F e n g e r n e  nævne mig de 

Psalmer og Melodier, som de og deres Kirkegængere meest 

savnede2), men vil nu bede Dem om det Samme, for, saavidt

1) D. e. Tillæget til den evangelisk-christelige Psalmebog, som Bi
skop Mynster havde udarbeidet og som senere blev autoriseret til 
Kirkebrug.

}) Se Barfod, Pet. Andr. Fenger, S. 71 f.
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mueligt, at vælge det F o l k e l i g s t e  i alle Maader! Om det 

da vil blive os tilladt at bruge et saadant Tillægshefte i 

Kirken, er vist nok i Mynsters Dage meget tvivlsomt, men 

dels vil det dog da holde kaardere at paanøde os noget 

aabenbart langt Fattigere, og endelig lever M. ikke evindelig. 

— Husk Dem nu derfor rigtig om og lad mig saa faae Deres 

Liste, da Sagen ei taaler Opsættelse.

Med de gudelige Forsamlinger havde det vel hos Dem 

ingen synderlig Fare, naar ikke Kirkesangen var saa død; 

men grib derfor Leiligheden ved Faste - Onsdagerne og syng 

ved Catechisationerne det bedste De kan af Hagens-Bogen!

Det fornøier mig, at Folk gider hørt vore gamle Sagn; 

men hvorfor har De ikke ved den Leilighed sagt forud, at 

der skulde synges Viser af den lille Sangbog, saa havde man 

vel kiøbt den, og havde ved at giøre dens levende Bekiendt- 

skab vist ikke fortrudt det.

Hovedgrunden, hvi Dr. holder paa Tydskernes Haand, er 

naturligviis, at Brødrene giør det, og de giør det aabenbart 

især, fordi de haabe at skille S(lesvig) H(olsteen) fra Dan

mark, som de mistvivle om, vil lykkes, med mindre Sprog- 

baandet sønderrives. De Daarer! som ved at holde paa 

Dansken kunde have Udsigt til at blive maaskee hele Nordens 

Kongestamme, medens Tydskeriet sikkert kun giver dem en 

lang Næse!
De har nok hørt, at Kierkegaard skulde døbe et Gjen- 

døber-Barn efter den forskrækkelige Resolution, men har sagt 

nei, og jeg vil haabe, han staaer fast, thi den Scandale gaaer 

over Skrævet.

Hvorfor har jeg saa længe ikke hørt et Muk fra Dem? 

Blev De kanskee stødt paa mig, da De var herinde? Det 

skulde dog ikke varet saamange Solemærker, og jeg har saa- 

meget at skrive, at det nødvendig maa holde haardt, før jeg, 

uden Opfordring, skriver Breve.

Hils Deres Kiæreste, hvis hun ikke er bange for at 

tænke paa mig, som hun nok var for at see mig! Hils ogsaa
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Iselingerne, naar De seer dem, og vær kiærligst hilset fra 

os alle ved Deres

Grundtvig.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 14. Marts 43.
Kjære Pastor Grundtvig!

Det var i saadan Fart, jeg sluttede i Fredags*), da Fa- 

britius2) kom, saa jeg maa sige endnu et Par Ord om den 

nye Psalmebog, som ret vilde fryde os — blot jeg fik nogle 

af de Psalmer, jeg havde opskrevet — nemlig, at skal Sagen 

komme i Gang, maa Tone rne  ogsaa være lette, helst have 

Lighed med Kæmpeviserne, og Versene være* paa 4 Linier. 

Alle de Psalmer af den Verseart strømmer ind som sød Mælk, 

f. Ex. i Onsdags lærte Ungdommen hele den „Brudgom taler 

til Bruden sin“ , og det gik med en Kraft, som var lystelig. 

„Jeg er saa underfuld en Magt“ synger vi nu efter „Der 

stander et Slot i Østerrig“ , men lettere gaaer den endnu 

efter „Kongen raader for Borgen“, kun mangler der saa Om- 

qvædet, som De vil meget fornøie mig ved at sende mig. 

Derhos ønskede jeg saa gjerne en ny og let Psalme, istedet- 

for Nr. 3 3) , som vi synge hver Søndag og endnu synge 

meget slet. Den gaaer saa trøvt og søvnigt, at jeg ærgrer 

mig hver Søndag. — Nu er det ogsaa en Uskik, ved Daaben 

at synge 3 Psalmer, 392, 257 og 556, det forstyrrer; bedre 

een god, og saa blive ved. — —

J) Dette Brev af 10. Marts 43 indeholder kun en Liste over 121 
Salmer, samt Ønske om at Grundtvig vilde forfatte en Vaar- 
salme, en Høstsalme («om hele Bondens Liv Sommeren igjen- 
nem») og en Salme om Forsagelsen af Djævelen. Enkelte af 
de angivne Salmer ere understregede, kun ved meget faa af 
dem findes Antydning om Melodien, men for saa vidt Ønsker 
udtales, da er det sædvanlig om en eller anden Kæmpevisetone.

a) Ejer af Petersgaard.
3) Alene Gud i Himmerig.
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I Søndags prækede jeg i Ørslev. Lund var reist til 

Falster, hans Fader er syg. Det er kun en lille Kirke, og 

de store Piller tager Lyden bort, saa Menigheden synger i eet 

Hjørne, naar Degnen er i et andet. Der var kjønne Mænd.

Sorøe! Da jeg fik fat paa Avisen, blev jeg ganske for- 

nøiet; men da jeg saae, hvad det blev, maatte jeg ryste paa 

Hovedet af den høivise Direction — een Rector meer.

Forsamlingerne har jeg ikke mærket til senere. Derimod 

udbrede de sig i Egitsborg.

Sogneforstanderne og Bondestanden fra de 7 sydlige 

Sogne holdt igaar et stort Møde i Lundby. Her er en Bonde, 

som har svoret Herremændene Død og Undergang, og han er 

smuk, veltalende og meget oplyst — Peder Hansen af Lundby 

— han førte Ordet. Jeg skal senere, naar jeg faaer ret 

Underretning, fortælle Dem det.

Deres hengivne

Rørdam.
Nei bange blev min Kjæreste ei; men hun kunde ei 

strax blive fortrolig med Deres Personlighed. Hun og Bolette 
hilser kjærligst.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 24. Marts 1848.
Kiære Yen!

Den Prosit, som kom seent, er bedre end aldeles ingen 

men lidt Hastværk har De havt med alt det, og det veed De 

nok, duer ikke. De har saaledes nævnet mange flere end 

„Jeg er saa underfuld en Magt“ uden enten først eller sidst 

at sige mig, paa hvad Tone de kan gaae, saasom „O havde 

jeg Yinger“ , og „Stille, stille, Zions Døttre“ , „Hos Herren 

paa det Høie“ , „Herren han sagde til Herre min“ , „Steen 

for mig skal raabe“ , „Smuler under Herrens Bord“ , „Herre, 

hvor skal vi gaae hen“, „Vuggens Engel“ o. s. v., hvoriblandt 

en Deel dog ogsaa har min Stemme. — Mindre er det, at 

jeg ei kan giætte, hvad S t r e g e n  betyder, som endeel har
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faaet, da den, anvendt paa dem a l le ,  hverken kan sige, at 

de fattes Tone eller noget andet, jeg har giættet paa. — 

For Resten maa jeg nødvendig temmelig skarpt skielne imellem 

Kirke  og Skole,  da det ikke giælder om en heel Psalme- 

bog, hvor det ikke skadede, der var nok til Nok til Begge, 

men om en Nødhie lp  for K i r k e n ,  hvor man umulig kan 

optage Alt hvad Folk kan ønske at synge, men skal kun see 

til at give det Nødvendigste paa en Maade, saa Folk kan 

have Lyst til at synge det med h i n a n d e n  i K i r k e n  selv, 

og hvad der enten er væsenlig for den, som Daab og Confir- 

mation, Altergang og Præstevielse, eller hører dog til vor 

Kirketjeneste, fra Brudevielse til Liigbegiængelse, maa tillige

med Høitiderne og Søndags-Evangelierne være hvad jeg tager 
først, og Resten maa da med faa Undtagelser overlades til 

Skolen og H u s e t ,  som, naar de føle deres Trang, let vil 

finde den tilfredsstillet. De egenlig historiske Sange vil da 

her ligesaalidt finde Plads som de blot efter Smagen opbygge

lige, og Kæmpevisetoner, som slet ikke kan angives i et Ud

tog, vi tør vente Lov til at bruge i Kirken, er heller ikke 

der paa deres rette Sted; de høre til Skolen, og saavidt det 

kan skee, uden at bryde overtvært, skal vi ligesaavel stræbe 

at løse Folkebaandet i Kirken, som Kirkebaandet i Skolen; 

thi ligesaalidt som Christendom er Danskhed, ligesaalidt er 

Danskhed Christendom, og dog er det Christendom og slet 

intet andet, vi i Kirken skal vente, søge og finde. Lod vi 

derfor Folkeligheden oversvømme Kirken, da skabde vi kun 

et nyt Kaos istedenfor det gamle, hvori Christendom over

svømmede Skolen; men Sandhed siger: hver sit! ‘

Til at klare dette og alt Andet skulde Sorø være 

Brændpunktet, og med Guds Hjelp bliver det vel ogsaa Enden, 

skiøndt det endnu seer broget ud. Der tænkes dog nu vir

kelig paa at aabne Academiet for Landets Ungdom og lade 

Dansken nogenlunde skee Ret, og at Ingemann staacr øverst, 

er jo det bedste Varsel, der kunde gives. Han har været 

herinde og gjort sit til at bringe Sagen i Gang; men han er
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saa skrøbelig i Troen, at han ikke engang tør give slip paa 

det Par S t u d e n t e r ,  som udklækkes dernede, uagtet jeg 

forestilte ham, baade at det var et daarligt Nødanker, hvis 

det Folkelige glippede, og at det næsten nødvendig maatte 

glippe, naar det skulde staae som fattig Per Eriksen ved 

Siden ad den opblæste Lærdom. — Jeg veed ikke, om jeg 

har sagt Dem, at jeg ogsaa baade mundtlig og skriftlig har 

gjort mit, og bedt Kongen, hvis Han vil Noget, da at sætte 

en Commission af nogenlunde danske Folk og lade mig have 

en Stemme. — Om Han har det isinde tilsidst, veed jeg 

ikke; men for det Første skal D i r e c t i o n e n  giøre Forslag, 

og det bliver naturligviis ikke blot uden Næb og Kløer, men 

uden Hoved og Hale, saa jeg har bedt Vorherre tage sig lidt 

af Sagen, da jeg ellers maatte opgive den som forloren; thi 

det synes mig klart: nu eller aldrig. — Sangen vil uden

tvivl blive en stor Anstøds - Steen, thi en Syngemester med 

sin Fiirstemmighed gi ør mere ondt end godt, og den „vilde“ 

Sang, som er den eneste folkelige, ansees af alle døde og 

stiverlige (?) Personer for en Landeplage, men trives den i de 

smaa Skoler, vil dog den store komme til at dandse derefter, 

om end lidt klodset.

Det er mig kiært, at Forsamlingerne ikke har hjemsøgt 

Dem, men hvor Kirken har Christendom, og det Folkelige 

liver op i Skolen, har det mellem Sællandsfarer ei synderlig 

Fare.

De, Deres Syster og Kiæreste hilses venligst fra os 

alle ved Deres

Grundtvig.

Efterskr. Jeg har omtrent faaet det i Orden med Kirke, 

Daab, Altergang, Præstevielse, Kirkevielse (hvortil jeg har 

gjort en Sang paa den yndige Melodi til Brorson’s: Her vil 

ties, her vil bies), Søndagen, Jul, Fasten og Paaske, samt 

med Brudevielse (hvortil en ny Sang er gjort, vel efter et 

ty d  sk Mønster, men dog i saa dansk Smag, at Melodien vist 

finder sig).
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P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 7. April 184P>.

Kjære Pastor Grundtvig!

Af Psalmerne, De nævner, kjender jeg kun Tone til: 

Jeg er saa underfuld en Magt, der synges som: Kongen 

raader for Borgen1)! men mangler da et Omkvæd, som jeg 

ønskede, De sendte mig — eller ogsaa som: Der stander et 

Slot i Nordsjælland. At jeg til mange af Psalmerne ingen 

Tone har anført, kommer deraf, at jeg endnu venter paa den, 

men har ingen kunnet finde, men vilde derfor just have dem 

i Samlingen, at man des snarere kunde faae dem sat i Gang. 

— Min Streg har samme Betydning som ellers, naar man 

understreger Noget, den er sat under de Psalmer, jeg sær

deles ynder.

Hvad De siger om Forskjellen mellem Skole og Kirke, 

synes mig dog ikke kunde hindre Kæmpevisetonerne fra at 

blive anvendt i Kirken, ligesom det jo dog er „i det danske 

Tungemaal“ at Christendommen bliver udtalt, og vi ingen 

Melodier har fra Apostlenes Dage. Om de almindelige Kirke - 

melodier maa man sige: 1. de er ikke udrundne i vort Folk, 

men har et fremmed [Præg], 2. opstaaede hos et Folk, der 

dyrkede Musik som Kunst, og kan derfor vanskelig tiltale 

Mennesker, der ei er ret musikalske — derfor ogsaa Vers 

paa 8 — 10 Linier, som jo er et heelt musikalsk Værk. Der

for har jeg tænkt, at naar Guds Ord i gudelige Sange kunde 

blive lempet efter Toner, vi kjendte og elskede, var det det 

Samme som, at vi sa ng  D a n sk ,  ligesom vi nu præker 

Dansk. Jeg mener, Kæmpevisetonen er vor Musiknatur; 

derimod i Italien eller Tyskland, der passer vist vore Psalme- 

melodier meget godt. Og det har jeg erfaret, at f. Ex. „Hvo 

ikkun lader Herren raade“, den er vi slet ikke sikkre i endnu, 

ei engang i „Alene Gud i Himmerig“ , skjøndt vi synge den

J) Denne Kæmpevise var i en vis Periode af R.s Liv hans Ynd
lingssang.

19
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hver Søndag; men derimod „Et Barn er født i Bethlehem“, 

„Xu titte til hinanden“ og „Op al den Ting!“ vi havde ikke 

sunget dem 2 Gange, før de slog igjennem, saa det var en 

Lyst. Det beviser altsaa, at vil man have Sangen til at 

gaae, maa man ogsaa have andre Toner; thi de gamle falde 

ikke ret i Øret, ide tmindste ikke i mit. — —

2. April havde jeg en stor Forsamling, og den var levende, 

Folk kom til at tale med hinanden. Yi sang: „I Hundrede 

Aar satte Fienden ei Fod“ ; og vil Gud, kommer vi ogsaa med 

28. Mai, og haaber, at det vil blive smukt.

Sig mig: er det gammel Skik, at der Fasten igjennem 

ingen Skole holdes om Onsdag Eftermiddag? jeg har aldrig 

vidst noget deraf før sidste Onsdag, da jeg just fik isinde at 

gaae hen i Skolerne, og fandt dem begge aldeles tomme. 

Det ene Sted var Læreren endog borte; det var ham, der 

lærte Børnene at synge Tysk; han er fra Lyngby Seminarium.

Det glædede mig ellers, at Ludvig Müller kom til Sned- 

sted; maaskee kan jeg ved ham faae en Skolelærer og Sanger 

efter mit Sind; for paa Landet er det ret tungt, naar Læreren 

ingen Lyst har til sin Stilling, saa bliver Børnene ligesaa 

dvaske og dumme.

Sorøe! Hvad er egentlig Ingemanns Plan ? er det Deres, 

han har optaget? og hvorfra faaer han saa Studenterne? 

Hvad De har skrevet derom, har jeg ikke seet, hvor staaer det?

Derimod har jeg seet, * at den Skole for Bønderkarle, som 

Kasmus Sørensen vil oprette, den lader til at komme igang. 

Der er Bønder, som har tegnet sig for 50 rbd., baade Jyder 

og Sjællænder, og Knuth paa Lolland vil give 500 rbd.

Hvem skal nu være Lærer i Dronningens Skole, for der 

skal vel nu oprettes en ny Classe!

Med Confirmanderne er jeg bedre fornøiet iaar end ifjor, 

men er dog ei kommet saa vidt, at de har lært den lille 

Kirkehistorie, som staaer bag i Deres Bibelhistorie, og lidt 

burde de dog vide.
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Kanskee gjør jeg efter Confirmationen en lille Tour ind 

til Dem, saa kan jeg mulig faae Psalmebogen hjem med.

Hos Aagaard var jeg igaar. — Jeg har fornøiet mig 

over, at Mr. Svenn har bragt det saa vidt, at han kan sige: 

mine opera. Hils Meta, Deres Kone og Svigerinde og Glahns.

Deres hengivne

Rørdam.

P. Rørdam til Grundtvig.
18. Juli 48.

Kjære Pastor Grundtvig!

Det er længe siden, De har hørt fra mig; men mine 

Tanker har fulgt Dem paa Deres lange Yei, og jeg beder 

Gud ledsage Dem og føre Dem glad og frisk hjem til os 

igjen. — Af Aviserne seer je g , der er megen Bevægelse 

baade i Oxford og omkring i Skotland. Jeg glæder mig nu 

til, naar De kommer hjem, at faae rigtig Besked.

Kort før De reiste, sendte jeg Schölten *) til Dem, at 

han skulde fortælle Dem, hvorledes vor Maifest var gaaet 

af; men senere har den Fest faaet en lang Historie, og det 

ganske uventet, og mulig bliver den endnu længer.

Anledningen var: Da det Hele næsten var forbi, kom 

jeg, der søgte efter Schölten, som skulde hjem med mig, til 

Forsamlingsstedet, hvor en Skovfoged Smith, der synger meget 

smukt, kom til mig og bad, om han maatte synge endnu en

gang: Kongehaand og Folkestemme, hvortil jeg naturligvis 

svarede ja, og da Sangen var ude, sagde jeg, fordi jeg var i 

godt Humør — det havde været en meget fornøielig Dag — : 

Altsaa mine Herrer! at Kongens Haand og Folkets Stemme 

maa vinde i Kraft og i Frihed, det vil vi ønske. Hvortil de 

faa, som havde deeltaget i Sangen — og der var meget Faa 

endnu paa Pladsen, da Folk var taget hjem — raabte H urra! 

Men idetsamme traadte Gartner Ludvigsen fra Lilliendahl, 

der iøvrigt gaaer i min Have, og oftere er kommet til mig,

*) Se foran S. 88.

19*



292

frem og raabte: leve Constitutionen! hvortil jeg naturligviis 

svarede: nei ingenlunde! det var at Kongens Haand og Fol

kets Stemme maatte vinde i Kraft som i Frihed, vi ønskede, 

og det Ønske velsigne Gud. Hvorpaa L. gik, og Smith sang: 

„Grønnes Danmarks Bøgeskove

Da jeg nu vilde gaae, kom L. til mig og sagde: De 

hylder altsaa ei mine Anskuelser! hvortil jeg svarede: Ku er 

det hverken Tid eller Sted at tale! vilde De talt, burde De 

fulgt den almindelige Opfordring [og] traadt frem offentlig 

for den hele Forsamling! Alligevel sagde L .: „men hele 

Folkeaanden af 1840 kræver Skattebevillingsret, Pressefrihed 

— Constitution“ , hvortil jeg spurgte: „hvilken Constitution? 

den af 1660 og 1831?“ L.: „Der gives saa mange gode

Constitutioner, og det var da let at finde sig den bedste.“ 

Hvortil jeg blot sagde: „men fortæl mig da, hvorledes De 

tænker, at en Constitution burde være!“ Og da L. taug her

til, sagde jeg god Nat og gik. — Da jeg var borte, raabte 

atter En: leve Constitutionen! og nogle enkelte udenfor Bonde

standen sagde: Hurra! hvorpaa fulgte følgende Samtale mellem 

Ludvigsen og Sogneforstander Lars Larsen — ham, der har 

sat Tone til Kongehaand.

Ludvigsen: Hele Folket kræver Constitution!

L. Larsen: Hvad forstaaer De ved Folket?

Ludvigsen: Dem alle!
L. Larsen: Det er usandfærdigt! For Bondestanden er 

den talrigste; men de fleste i den Stand ønsker ingen Con

stitution, forsaavidt de veed, hvad det Ord betyder; thi en

hver Bonde veed, at Stavnsbaandet er blevet løst, men at det 

ikke blev løst ved Constitution, men ved Kongens Magt og 

gode Mænds Kaad.

Dertil taug Ludvigsen og sagde til sin Nabo: „kom lad 

os gaae“ — og hver gik til Sit.

Kort efter fortalte jeg Dronningen i et Brev om Festen, 

og sagde, at det havde været en glad Dag, hvorfor jeg havde 

høstet Taksigelser i Hundredeviis — men omtalte ikke denne
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Samtale, fordi jeg syntes, den var for ubetydelig, og fordi de 

enkelte Yttringer saa let kunde, na,ar de læstes, faae en heel 

oprørsk Charakteer. Dertil kom, at disse faa Spørgsmaal og 

Svar vexledes i mindre end 5 Minutter, hørtes af Faa, og 

forstodes af Færre.
Men, hvad skeer! i Kjøbenhavnsposten kommer en An

meldelse af Festen, underskreven af „en Tilstedeværende41, 

og en Fremstilling af Samtalen, saa det Hele saae ud som 

fuldstændigt Oprør, og som om den egentlige Fest var bleven 

tilintetgjort ved mange diærve Talere og „rungende Hurra

raab“ for Constitutionen, altsaa, som om vi, der havde villet 

gjøre Høitid for Folkeraadets Oprettelse, var bleven aldeles 

fordrevne, og havde maattet rømme Pladsen.

Den Kiøbenhavnspost blev sendt mig fra Dronningen 

(ellers havde jeg vel aldrig faaet Noget at vide derom) den 

ene Dag, og den næste kom den constituerede Amtmand, gi. 

Møller fra Præstø, med et stort Cancellie-Brev om at optage 

Forhør og indgive Beretning. Havde De blot seet ham, hvor 

vigtig og hvor listende han treen ind til mig og drog det 

store Brev, han gjemte under Frakken, frem for Lyset, og 

hørt, hvorledes han saa begyndte at smaaspørge. Men, da 

jeg just sad og skrev paa en ordentlig Fremstilling af Mai

festen, og havde netop endt Samtalerne mellem L. og mig, 

og L. og L. L., bad jeg ham ganske rolig sidde ned, stoppe 

sig en Pibe, vendte saa Blad, og læste for ham Ord til 

andet, hvorledes det Hele var gaaet til, og sagde: Det giver 

jeg Dem skriftlig næste Post, med Tilladelse til at gjøre 

hvad Brug deraf De lyster — og dermed gik han ligesaa 

høitidelig, som han kom, efter at have forvaret Brevet paa 

sit Bryst.

Saa sendte jeg Festens Historie, fra Begyndelsen til 
Enden, til Berlingeren, og en Afskrift deraf til Amtet, med 

Tilføiende, at jeg, som havde været tilstede, ansaae det Hele 

for Ingenting, og har siden ikke hørt til Noget fra den Kant, 

men desmere her hjemme, da Ludvigsens Tilhængere — De
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forstaaer, Forvaltere, Forpagtere osv. — , som er meget mis- 

fornøiede med, at jeg omgaaes Bønderne, som jeg omgaaes 

dem, som Medmennesker, og at jeg muntrer dem op til at 

stræbe efter Arvefæste, blev heelt rasende, da de paa Prænt 

saae, at en Bonde havde drevet deres Taler hjem.

Ogsaa Søtoft er iblandt de meget misfornøiede. Han 

prækede ikke den Dag, Festen var, for, sagde han til mig, 

Deres Fest berøvede mig alle mine Tilhørere! — vi begyndte 

ellers først om Eftermiddagen Kl. 3 — men g ik1) saa des 

troligere til alle og enhver, han kunde faae fat, og satte ondt 

Blod i dem; for, i hans Øine var det Hele galt fra Begyn

delsen til Enden.

Ved den Leilighed blev altsaa Deres Sang: Velkommen 

i den grønne Lund! trykt i Aviserne. Senere gav jeg den 

til F. Fenger, som benyttede den ved sin Fest 28. Juni.

Igaar var Kongen og Dronningen i Vordingborg; men 

der var dødt og kjedeligt — ikke et Hurra, ikke et Kny! 

og meget faa Mennesker. Det eneste, der lignede Noget, var, 

at alle Udby Bønder kom ridende foran Kongens Vogn, og 

slog Kreds om ham, da han stod af. Det var tydeligt, at 

det intet Hoveri var, men at det var dem en glad Dag.

Kongen og Dronningen saae ellers godt ud; de reiste til 

Møen (og derfra over Lolland til Føhr), hvor det rimelig 

bliver endnu kjedeligere, da Byfogden fik et complet Nei af 

Borgerne, da han opmuntrede dem til hver at give Noget, for 

at faae Byen pyntet, og da han dertil svarede: „ja, saa tager 

jeg og bruger hvad der er i Kæmnerkassen“ , sagde de: „ja 

vær saa god; men De vil selv komme til at betale hvad De 

tager af vore Penget;. Saaledes fortalte ide tmindste en Mand, 

der kom fra Stege. 25 Dragoner, som forud var sendte til 

Stege for at holde Orden ved denne Leilighed, vilde Borgerne 

ei modtage, saa de blev indqvarterede paa Landet.

Det stødte ogsaa Folk i Vordingborg, at det meest var

) Det er Søtoft, der menes.
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kun Kammerherrer, Jægermestere og Godseiere med deres 

Fruer, som blev tilsagte til Taffels. Af Præster var der faa; 

men ikke engang Provsten kom med.

Kongen kjørte omkring i Byen, og Danneskiold sad hos 

ham. — Mange af de høie Herrer og Fruer her i Egnen, 

der ellers taler meget simpelt om K. og især om D ., stod 

dog igaar, i fuld Puds, mange Timer, før han kom, paa 

Gaden, ved Trappen til Apotheket, og vimsede som Katten 

om Grøden, da de saae ham. Nei, da priser jeg Fabritius 

paa Petersgaard, han blev hjemme med sin Kone, men sendte 

6 skjønne Fuxer til at gaae for Kongens Vogn, mens flere af 

dem, som var tilstede, lod ham kjøre med Plovøg. — Kongen 

fik dem imidlertid ikke, da Danneskiold tog dem.

Jungshoved har nu faaet en Præst, der hedder Thestrup; 

han har hidtil været Capelian hos gamle Kruse i Høielse. 

Baronessen1) stred ellers meest for en Person, der hedder 

Holstein, hvis Kjæreste skal synge smukt; men da han havde 

haud., lykkedes det ikke. — Til Faareveile er kommet en 

Provst Garde fra Færøerne; det er Tillisch, Sekretairen2), der 

der hjulpet ham dertil, for Kaldet, skjøndt kongeligt, blev 

behandlet privat. Nissen havde søgt det.

Stiftsprovst Schiødte i Viborg er død i Carlsbad; af 

Ærgrelse over den Maade, hvorpaa de Liberale omtalte hans 

Opførsel i Stænderne, gik han fra Forstanden; hans Kone 

er bleven blind, og hans Søster er ogsaa begyndt at blive 
forvirret.

Schavenius med sin Broder paa Basnæs er bleven op

tagen i den danske Adelsstand. Grunden skal være, at Bro

deren har giftet en Datter af den forrige Minister Moltke.

Hammerich har i de 3 nederste Classer af sin Skole ind

ført Sang, saaledes at a lle  Drengene skal synge med og 

kunne baade Ord og Tone. Man seer, han har haft Asyl

*) Stampe paa Nysø.
3) D. e. Kongens Kabinetssekretær, havde tidligere været Embeds

mand paa Færøerne.
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skolen for Øie, men ei haft Mod til at optage den hele 

Maade, for det skal være i b e s t e m t e  Timer.

Jeg har skrevet til hebraiske Müller om en dygtig Lærer 

til Kindvig. .

Frits Boisen og de øvrige Præster der i Egnenx) har jeg 

været hos en otte Dage — her er Muurfolk paa Kirken, saa 

jeg ei prækede en Søndag — og var tillige til Missionsmøde 

i Marvede og Convent hos Holm* 2). Boisen er en skjøn 

Præst, han præker vederqvægende, og i Forsamlingerne er 

han som Fisken i Vandet. Jeg raadte dem til at holde For

samlingerne i Kirken om Søndag Eftermiddag [dette turde de 

dog ikke, af Frygt for at Brugen af Brorsons Salmer, der 

anvendtes i Forsamlingerne, skulde forbydes dem i Kirkerne].

Ingemann besøgte jeg ogsaa; han har indgivet sin Fore

stilling om Akademiet, og den gaaer ud paa, at det burde 

aabnes for Alle, uden foregaaende Examen, men staaer ene 

med sin Mening, da de øvrige forlange en Præliminær- 

Examen.

Jette Kierkegaard var endnu syg; hun seer ussel ud. 

Hos P. Fenger var jeg til Barsel. Tryde er nu Formand for 

det store Præsteconvent. F. Fenger gik af.

Deres Kone skriver jeg til idag for at høre, naar hun 

vil indfrie sit Løfte og besøge mig. — Hils Svend og siig, 

han kunde gjerne fortælle mig, hvorledes De lever.

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.

S. T. Hr. Pastor Grundtvig

at Revd Nugent Wades 

2 Bunhill row.
P. Browne. London 3).

*) Egnen omkring Holsteinborg.
2) Præst i Hyllested.
3) Den engelske Del af Adressen er skreven af den engelske Le

gationssekretær Browne (se flg. Brev).
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P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 12. Septbr. 1843.

Kjære Pastor Grundtvig!

Blot for at ønske Dem velkommen hjem, sender jeg Dem 

disse Linier.

Mit tykke Brev, haaberjeg, De har faaet; jeg sendte det 

til Fru Browne, da jeg ei vidste Deres Bopæl, og Deres Kone, 

formodede jeg, var paa Landet. Men ikke en Tøddel har jeg 

hørt om Dem den hele Sommer. Ingen har sendt mig Deres 

Breve. Mulig De nu selv vil sende mig et lille et.

Høsten er tilende, og en velsignet Høst har det været. 

Ingemann har skrevet en Høstpsalme, og Qvist trykker paa 

den. Den gaaer efter Melodien: „Nu titte til hinanden“.

--------Jeg har forgjæves ventet Deres Kone; tilmed var

det et meget kort Brev, jeg fik. — I Slutningen af Octbr. 

haaber jeg at komme til Byen.

Nu, Gud skee Lov, vi har Dem sund og frisk tilbage.

Deres inderligt hengivne 

Rørdam.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 15de Septbr. 1843.

Kiære Børdam!

Tak for Deres Velkomst og ligesaa for Brevet til London, 

som jeg meget rigtig modtog og decifrerede. — Jeg kan 

levende forestille mig Justitsraadens Ansigt, da han trak 

Brevet frem. — — Hvad skulde for Besten Kanonerne til 

ved et Bondegilde, Ild og Lys er ikke til at lege med, og 

Kanon-Salver helbrede ingen Folke-Saar; vi skulde ønske at 

vænne Kongerne af med deres Lyst dertil, og ingenlunde 

stræbe at fornøie Bønder dermed. Det er for silde, siger 

man, at skyde Brønden til, naar Barnet er druknet; men der 

fødes dog ogsaa Børn imorgen, som i det mindste ikke maatte 
falde i den Samme.
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Om Oxford og Engeland kan De nok vide, jeg har en 

Slump at fortælle, da jeg talte baade med Pusey, Newman 

og hartad alle dem, der paa den Side har Noget at sige; 

men det nytter slet ikke i et Brev at begynde paa den Ma

terie, saa jeg vil kun sige, at jeg fandt Oxfordernes Principer 

endnu mere papistiske, end jeg havde ventet, og i Mellem

partiet, der altid danner sig, ingen Caracter, som jeg turde 

haabe kunde tage Luven fra den, som det synes, iiskolde, 

men stærke og snilde og utrættelige Newman, som er Sjælen 

i det Hele, og styrer Bevægelsen fra sit Kloster i Landsbyen 

Littlemoor, en halv Mil fra Oxford.

I  den saakaldte „cursing-Palmer“ , som aabenlyst har 

bansat Protestantismen, fandt jeg vel en forvoven, aabenhjertig 

og i Grunden godmodig Karl, men han er reen catholsk i 

Hovedet, og for Øieblikket et af Papisteriets bedste Red
skaber.

For Resten havde jeg Leilighed nok til at udtale mig 

baade frit og droit, og var end de fleste ny Anglicaner haarde 

Halse, saa var det dog ikke hos dem, men hos Dissenterne 

og de saakaldte „Evangeliske“ jeg fandt døve Øren, og Ad

skillige studsede dog ved at see, hvor urokkelig en Klippe 

Daabspagten er, og selv cursing-Palmer ømmede sig ved de 

Stød, han fik af den.

Ogsaa paa Tvdsk har jeg i disse Dage maattet holde 

Forelæsninger over Troesbekiendelsen, især for Dr. Strauss 

fra Berlin, og skiøndt mit Tydsk var bedrøveligt og Sagen 

noget Splinternyt for Tydskeren, lykkedes det mig dog at 

blive forstaaet, og den Preusiske Hofpræst syndes, efter nogle 

svage Forsøg paa at stampe imod Brodden, nær ved at over

give sig, saa, hvis han ikke havde Ord for at være en god 

Hofmand, vilde jeg have godt Haab om ham.

Det er en slem Nyhed med den Russiske Forlovelse, og 

et slemt Spektakel, der har været med den Skandinaviske 

Forening, saa naar jeg ikke vidste, at vor Herre var endnu 

en langt finere Statsmand og under Danmark langt bedre end
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de Eussiske Diplomater, maatte jeg herefter hænge med Næsen, 

eller see mig om en anden Leilighed til næste Flyttetid. Kan 

derimod vi, som dog har en Gud, barnlig lægge Alt i Hans 

Haand, da føle vi, at ogsaa Danmarks Krone er der saa vel 

forvaret, at ikke alle Kuslands Millioner formaae at røre den.

Med Dr. talte jeg forleden Dag. Hun havde stødt sin 

Fod, men var dog igien paa Benene, yndig som altid. Hun 

havde længe ikke hørt fra Dem og kun seet et Glimt af Dem 

i Vordingborg. -

Min Tanke var at have gaaet fra Kiel til Kallehave og 

Mehrn; men det kunde nu ikke skee og skulde følgelig ikke 

saa være. Et Øieblik tænkde jeg paa efter den første Søndag 

at giøre en Udflugt til Sydsælland; men den første Søndag 

trækker den anden efter sig, og nu sidder jeg fast igien.

Alle og især min Kone sende Dem en oprigtig Hilsen 

at dele med Deres Kiære, og jeg henlever

Deres Ven 

N. F. S. Grundtvig.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 8. Octbr. 1848.

Kjære Pastor Grundtvig!

Et godt Eaad maa De sende mig angaaonde hvad Ind

skrift vi skal sætte paa Døbefunt, Prækestol og Alter, for 

jeg mener, Hver maa have Sit. Min Mening er: „Hvo, som 

troer og bliver døbt, skal blive saligu , til Funten; „Salige 

ere de, som høre Guds Ord og bevare det“ til Prækestolen; 

og til Alteret blot Indstiftelsesordene, der vil komme til at 

staae paa hver Side af en Christusfigur. Kirken bliver smuk.

Saa er der nok en Sag, hvori jeg beder Dem sige mig 

Deres Mening, og det er, hvad De synes der kunde gjøres 

til Forbedring for H u u s m æ n d e n e .  Kigtignok har Ingen 

spurgt os om vore Tanker, men Amtsraadet har, uden videre 

at henvende sig til Sogneforstanderskaberne, strax nedsat en
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Comittee, bestaaende af Provst Lautrup, Pastor Plum og 

Godseier Wolf til Engelholm. Men jeg troer dog, vi mulig 

baade selv kunde have Nytte af at overveie den Sag lidt al

vorlig, og tillige virke nyttigt paa Huusmændene, naar vi tog 
dem paa Raad med, og derfor er vi bleven enige om, ganske 

paa egen Haand at behandle Spørgsmaalet, og dersom vi saa 

selv er fornøiede med, hvad vi faaer ud deraf, lader vi det 

sætte i Bladet, eller sender det til Comitteen. Det kommer 

da til at udrette, hvad det formaaer.

Herom er min Mening: 1. Livsfæste, men Indfæstning 

og Landgilde bestemt efter Hartkornet, efter en af Rente

kamret udgivet Taxt, der for en Sikkerheds Skyld burde op

friskes og rettes hvert 25de eller 50de Aar. 2. Ret til at 

sælge Huset, d. e. overlade det til hvilkensomhelst, der kunde 

udrede Indfæstning og stille Sikkerhed for den aarlige Afgift. 

3. Al legemlig Revselse ophører. Uordener henvises til Dom

stolene. 4. Dersom der skal gjøres Ugedag, maa den fast

sættes til en bestemt Dag i Ugen, at Huusmanden ei skal 

indskrænkes i sin Arbeidsvirksomhed. 5. Saalænge der er 

Aftægtsfolk, svarer Fæsteren endeel af Landgildet til disse 

(men fuld Afgift først, naar de er døde). Hvor stor Under- 

tægten skal være, maa ogsaa bestemmes i Rentekamrets Taxt.

Og for jordløse Huse maatte Afgiften fastsættes efter 

Fagene, men iøvrigt være de samme Regler underkastede som 
Huse med Jord.

Da her myldrer af Huse — her i Sognet over 120 —, 

skulde det ret fornøie mig, om der kunde skee noget ordent

ligt for disse mange Mennesker, hvoraf en stor Deel er for

trykte, og her dog ikke nær saa meget som andre Steder.

Men endnu eet vigtigt Punkt: bør Jordlodderne være 

ringere end 3 Tdr. Land? Udstykning fører til en frygtelig 

Fattigdom, det seer jeg i Kallehave, hvor der myldrer af 

Fattige, fordi der er Eiendom.

Vær nu saa god at sige mig, hvad De synes baade om 

Huusmandssagen og om Indskrifterne i Kirken, og, dersom
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De liar Tid, med næste Post, for i næste Uge skal jeg bruge 

begge Dele.
Jeg længes ret meget efter at tale med Dem og at høre 

lidt mere om England; i det Land er der baade at høre og 

at see; men før midt i Novbr. kommer jeg næppe. En 

kjærlig Hilsen til Deres Familie fra

Deres inderlig hengivne 

Rørdam.

Endnu et Spørgsmaal: skal jeg mulktere for at faae Bør

nene til Skolen? Det er frygteligt med Forsømmelser, og ad 

Overtalelsesveien har jeg gjort Alt.

Grundtvig til P. Rørdam.

Kiøbenhavn, 6te Octbr. 1848.
Kiære Yen!

Ingemanns Høstsang, som De var saa god at sende mig 

et Glimt af med Skougaard, kan jeg ikke sige, huede mig 

synderlig; jeg savnede baade det Friske og det Jævne.

I n d s k r i f t e r n e ,  De har betænkt at sætte paa Alter, 

Font og Prækestol, har baade saa god en Mening og saa 

gyldig en Hjemmel, at paa deres Sted er de uforbederlige; 

men de res  S ted er i deres bibelske Sammenhæng, som 

Aanden opliver, og udrevne af den at sætte dem enten over 

Kirkedørre eller andensteds er en protestantisk Smag, som 

hverken Aanden eller Kunsten bifalder; thi Kunsten sammenligner 

saadanne Indskrifter med de Sedler, man putter Malerier i 

Munden, og Aanden anmærker, at hvad enten man bliver 

staaende ved Indskrifterne selv eller henfører dem til de 
haandfaste Ting, der bære dem, gaaer man glip ad Livet og 

Aanden, saa de synes snarere at være til Hindring end til 

Befordring af virkelig Opbyggelse, hvorfor man da heller 

ingen Indskrifter fandt enten paa Arken eller paa Lysestagen 

eller paa Cherubimerne i Tabernaklet, eller selv paa Dørre 

og Vægge i Templet, uagtet det netop var Lovens og Skrif

tens Tid. Skal der imidlertid endelig, efter en bagvendt
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Kirkeskik være bibelske Indskrifter paa Tømmermænds og 

Steenhuggeres Værk, da vilde jeg helst sætte paa Fonten: 

Jeg døber med Vand, men Han, som kommer efter mig, døber 

med den Helligaand; og paa Prækestolen: Bogstaven ihjelslaaer, 

men Aanden giør levende; og paa Alteret: Betragter ikke 

det Synlige, som er timeligt, men det Usynlige, som er 

evigt!

Om „Huusmændenes Kaar“ at tale, da undrer det mig 

først, at Sogneforstanderskaberne ikke i Præstø Amt som 

andensteds (f. Ex. i Holbeks Amt) s p ø r g e s  om deres Me

ning, saa Grunden burde komme for Lyset, og det skedte 

bedst, naar De først forespurgde hos Amtmanden, om De 

kunde vente Spørgsmaal fra ham, og naar han svarede n e i ,  

da gav Deres Stemme offentlig.

Paa en Stemme maa man imidlertid betænke sig vel; 

thi giør et saadant enkelt Kny end sædvanlig hverken fra 

eller til, saa maa man dog ikke foreslaae Andet, end hvad 

man selv vilde hændes og have, følgelig ikke blot sætte sig 

i Huusmændenes, men ogsaa i Herremændenes Sted, og ei 

kalde Ret med Hensyn til dem, hvad man med Hensyn til 

sine egne Rettigheder vilde kalde Uret; og det, ‘synes mig, 

Deres Forslag er ikke fri for.

At der gives Livsfæste paa alle Huse med Jord, anseer 

jeg for ret og billigt, da hvad der gjaldt om Jorden, da den 

hørde til Gaardene, maa ogsaa gjælde om den, fordelt paa 

Husene; men hvorfor Indfæstning og Landgilde skulde være 

mere bestemt for Huse end for Gaarde, indseer jeg ikke, og 

saa gjerne jeg end ønskede det bestemt for begge Dele, er 

det dog saa øm og killen en Sag, at jeg ikke dristede mig 

til at gjøre noget Forslag om juridisk Tvang, men vilde kun 

lægge begge Parter paa Hjerte, at spænder man Buen for 

høit, da brister den, og bede Regieringen foregaae andre 

Herremænd med et godt Exempel. Lovbestemte Priser kar 

nemlig ingensinde gjort Gavn, men altid Skade i Handel og 

Vandel, og selv naar vi har Sind til at være billige, ønsker
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vi at have vor Frihed; kun naar vi vil have Skinnet for 

godt Kiøb, ønske vi almindelig Tvang, som en Kiøbmand, der 

ikke vil opgive Søndagshandelen, uden naar den reent ophører, 

saa han Intet taber. Deres øvrige Forslag er i mine Tanker 

endnu mere udsvævende, efter den Regel, at man skal tage 

fra de Rige og give de Fattige, hvorved man aabner Dørren 

for al muelig Vilkaarlighed, giør al Eiendom usikker, kvæler 

Virksomheden og forarmer Alle undtagen Rævene, der staae 

for Styret og glemme vist ikke sig selv. — Nei, min Yen! 

dette er ikke Veien; men lad os foreslaae Oph æv e lse  af 

Alt, hvad der svækker og indskrænker nyttig Virksomhed; 

thi naar Forsørgelses-Retten ophørde, da kunde Herremanden 

i Regelen ikke mere fylde Landet med jordløse Huse og jage 

Beboerne ud hvert Øieblik, og naar hver Mand kunde flytte 

og fare, hvor han vilde, og ernære sig med hvad Arbeide, 

han kunde, da vilde Herremændene, som skulde bortfæste, i 

Regelen nødes til for deres egen Fordeel at være billige 

baade med Indfæstning og Landgilde, og Resten maatte over

lades til den bedre Aand, vi skal stræbe at vække og nære 

baade hos Rige og Fattige, Store og Smaa, og uden hvilken 

dog ingen Ting nytter; men hvor en god Aand skal herske, 

maa der være gjensidig Frihed, saa det er et fortvivlet Ind

fald at ville stramme Baandene istedenfor at løse dem. At 

Tampen tages fra Herremændene, er saaledes godt nok, men 

skulde Huusmændene have Lov til at sætte de største Galgen

knebler i deres Sted, da maatte Pokker baade med og uden 

Tamp være Herremand, og blev det igien en Byrde at eie 

Jord, da vilde jo Priserne paa alt Jordegods falde, ligesom 

de er steget, og vi blev alle Prakkere, undtagen nogle faa 

P a p i r e i e r e ,  og Kræmme re  og F a b r i k h e r r e r .

De spørger om Skole-Mulkter, som det synes ikke for 

Lovens, men for den mulige Nyttes Skyld; men De veed dog 

nok, jeg hader dem for deres aabenbare Uretfærdighed, om 

de end aldrig gjorde anden Skade, og kan slet ikke begribe, 

hvordan De derom er blevet tvivlraadig; thi en slet Skole
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bør jo være tom, og en god Skole maa enten kunne befolke 

sig selv, eller den skal flyttes fra de Bæster, som ikke veed 

at skiønne paa den.
Deres Yen 

N. F. S. Grundtvig.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 14. Dcbr. 1843.

— — Naar De seer Dronningen, ønskede jeg, De talte 

med hende om Skolesagen1), at den kunde blive sat igang. 

N u* 2) vilde den Stilling ret glæde mig; al den Kraft, der er 

i mig, vilde saa komme for en Dag. For at gjøre rigtig 

Gavn behøver jeg at være mellem Mennesker. — —

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 5. Marts 1844.

Kjære Pastor Grundtvig!

Da det sidste Onsdag gik med Bibellæsningen som for

rige Aar, at der ikke kom Andre end Confirmanderne, vil jeg 

spørge Dem, om der kan være Noget iveien for at forlægge 

den til Skolen; muligt kunde det gjøre en Forandring; jeg 

mener, Stedet vilde synes Folk mere hyggeligt — det faldt 

mig især ind forrige Onsdag, da det var saa frygtelig koldt 

— og det Hele faae Udseende efter en Forsamling og give 

mere Leilighed til Samtale, naar vi sad saaledes nær ved hin

anden. Saa ønskede jeg ogsaa gjerne en Confirmationspsalme, 

men saa betids, at vi kunde faae lært den udenad og blive 

hjemme i den, og efter Melodien „Velkommen i den grønne 

Lund“ eller „Kong Waldemars Jag t“ af Ingemann, eller

J) Om at R. kunde blive Skoledirektør i Kjøbenhavn.
2) Efter at R.s Forlovelse var hævet, angaaende hvilken pinlige 

Sag han havde vexlet flere Breve med Grundtvig.
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„Gud Helligaand i Tro os lær“ , eller Brorsons „Hvor er det 

godt at lande i Himlens trygge Havn“.

Af Svends Ophold her ude har jeg, foruden den For

friskning det giver at omgaaes med et levende Menneske, hos 

hvem man ei træffer ringeste Spor til vor almindelige Skole, 

men dog mange behagelige Kundskaber, ogsaa haft den Nytte, 

at jeg, blot i disse otte Dage, har faaet samlet 27 gamle 

Ord og Talemaader, hvorimod jeg hele foregaaende Aar mær

kede mig kun 7. --------

Om Skolesagen har jeg idag skrevet til Dronningen og 

bedt hende sige mig, hvorfor hun nu syntes, jeg burde op

give den S a g .--------—

Deres inderligt hengivne 
R ø rd a m .

G rundtvig  til P . R ø rd a m .

Kiøbenhavn, 12te Marts 1844.

Kjære Ven!

Tak for Deres Brev af 5te og tak for Svenn! kun siger 

hans Moder, han har havt det for godt ude hos Dem, saa 

Intet er ham ret tilpas herinde. — —

Hvor det vil gaae bedst med Faste-Onsdagene, er ogsaa 

det bedste Sted, meer veed jeg ikke; ingen Hund giøer ad 

det, uden det skulde være Skoleholderne. — —

Confirmations-Psalmen veed jeg ikke, hvad jeg skal sige 

til, og De har jo da i alt Fald „Frygt, mit Barn, den sande 

Gud“ ! som vore Fædre hjalp sig med.

Hvad Indtryk gjorde C o n v e n t e t  paa Dem? Forrige 

Onsdag gik vor Betænkning om en heel ny Psalmebog igien- 

nem, og vi, tilligemed K o l t h o f f  og S p a n g ,  betroedes til, 

snarest mulig, at samle en Saadan, k i r k e l i g  og fo lke l ig .  

For denne faste Comittee staaer P a u l i  i Spidsen, og vi var 

hos ham iaftes for at enes om Begyndelsen. Denne skeer nu 

med, at jeg forelægger en Liste paa hvad jeg mener skal op-

20
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tages af de forrige Psalmebøger, og de Andre en paa hvad 

de ønsker af Sangværket og de andre nye Samlinger. Efter 

den Stemning, der viste sig, og efter den Føielighed, jeg vil 

vise, saavidt mueligt, er der al Rimelighed for, at vi i det 

Hele blive enige, og blive vi det, vil Conventet udentvivl 

bifalde det, saa vi faaer en Psalmebog ud, Cancelliet ikke 

godt kan nægte Nogen F r i h e d  til at bruge, og‘ Frihed er 

Alt hvad vi, i det mindste hvad jeg forlanger. Saaledes 

synes den Knude meget uventet at ville løse sig selv, og da 

bliver det ikke den Eneste, da vil det udentvivl gaae Slag i 

Slag, til Vorherre seer, at Statskirken er bleven en taalelig 

god Ammestue for Hans Børn.

Dronningen sendte mig Deres Brev og vilde baade 

mundtlig og skriftlig have s 1 a a e n d e Beviser, som Hun kunde 

bruge, og vel svarede jeg, at de var her udentvivl umuelige, 

men dog gjorde jeg mit Bedste og lagde ikke Fingrene 
imellem, saa, slaaer det ikke, da kan jeg ikke ramme. Imid

lertid seer dog Vorherre vist, at der maa Luft i Skolen, frisk 

Luft, om vi ikke skal kvæles, og, da jeg veed, Han vil ikke 

have os kvalt, faaer vi den ogsaa nok, om vi end ikke endnu 

har truffet Hans Tanker; men jeg kan dog ikke skiønne 

rettere, end at De maae herind, og see, De kan smide Døden 

og Dovenskaben ud.
Med Dronningens Skole skulde vi nu enten flytte eller 

bygge ovenpaa, og til det Sidste raader Boisenerne; men, 

især med den Vært, huer det mig ikke; hvad mener De?

Af „Mundsmagen“ er nu 2det Oplag kommet ud, og min 

„Brage-Snak“ om de Græske og Nordiske Myther kommer vel 

næste Uge under Trykken; det bliver en snurrig Bog, men 

det kan maaskee ogsaa være godt.

Kiærlig Hilsen fra os alle! Lev vel!

Deres Ven 

N . F . S . G ru n dtv ig .
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P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 5. April 1844.

Kjære Pastor Grundtvig!

Det er med en Slags Undseelse, jeg begynder dette Brev. 

Jeg begriber ikke, hvorledes det er gaaet til, at jeg har tiet 

saa længe, tilmed Deres Brev gjorde mig saa glad, og inde

holdt endog bestemte Spørgsmaal, hvoraf det rimeligviis nu 

er bagefter at svare paa det om Skolen; dog erindrer jeg, at 

da jeg læste det, tænkte jeg ved mig selv: ja det er da vel 

først til Efteraaret, og saa tales vi vel imidlertid ved .------- 1)

Nu vi er ved Skolen, maa jeg da sige Dem, at jeg, 

siden De talte med Dronningen om den Sag, har haft Brev 

fra hende derom, men, at hun vil staae aldeles udenfor det 

Hele, og ei have det Ringeste med den Sag at gjøre. Der

imod raadede hun mig at skrive en Afhandling, som hun 

vilde overrække Kongen, at han kunde faae Troen i Hæn

derne; hvortil jeg svarte, at jeg heller saae, at H. M. gik op 

i Dronningens Skole og overværede Underviisningen; for det 
Slags Mennesker, der arbeider, dem er det, jeg vilde see at 

faae til Lærere omkring i Byen, og saaledes som Børnene 

der sysselsættes, er det nu min Mening, at alle Byens Børn 
burde opdrages; tillige, at vilde Kongen være saa naadig at 

høre paa mig, vilde det være mig en stor Fornøielse selv at 

undervise, at Kongen kunde faae Troen i Hænde, at jeg for

stod den Konst at læse med Børn; ligesom det ogsaa vilde 

glæde mig, om 2 af dem, der tillige søgte Embedet, maatte 

komme med, saa kunde vi jo alle 3 prøve Kræfter. Men 

herpaa har jeg intet Svar faaet.

Præstesamlingen* 2) forfriskede mig; det Hele gik jo na

turligt og livligt, og som Sagerne staaer, forekommer det 

mig, at De altid maa faae de Dygtigere paa Deres Side; 

men offentliggjøres burde deres Forhandlinger hver Gang.

J) Nogle Bemærkninger om Dronningens Asylskoles Lokale forbi- 
gaas.

2) Kjøbenhavns Præstekonvent.

20*
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Vore indenlandske Efterretninger er saa faa og saa fattige, 

at vi trænger til ethvert Bidrag. Derfor vilde jeg foreslaae 

en stadig Committee, som hver Gang leverede Berlingeren, 

hvad der var bleven talt om. Hvorfor bliver Samtalerne ikke 

bekjendtgjorte?
At Paulli er kommen i Spidsen for Psalmecommitteen, 

synes mig heldigt, saa vil Bispen neppe have Noget mod 

Bogen; og vist er det, at Psalmer har en stor Magt til at 

forene Slægterne med hinanden. Det saae jeg nylig, jeg be

rettede en gammel Kone paa henved de 80, for hun be

gyndte, da jeg spurgte, om hun ingen Psalmer kunde, efter 

en Undskyldning for, at det var af de gamle: „Jeg raaber 

fast o Herre af dybest Nød til Digu , hvorpaa Datteren, en 

Kone paa de 50, stemmede i med, og hendes Datter, en 

ganske ung Kone, ligesaa, saa denne Psalme var altsaa gaaet 

igjennem 3 Led, og det skjøndt den var kommen ud af Kir

ken; og saa fortalte Manden mig, Datterdatterens Mand, at 

han syntes jo ogsaa nok saa godt baade om de gamle Toner 

og de gamle Psalmer, saa han om Aftenen altid sang udaf 

en gammel Bog, som han saa kom med, og saa var det den 

gi. Kingos. — Otte Dage derefter besøgte jeg Provst Engel- 

breth i Lydersløv og hørte ham læse med Confirmanderne, og 

hvad hører jeg der! med alle sine Confirmander brugte han 

Kingos Psalmer, og da jeg spurgte, om han lod Børnene an

skaffe sig de Bøger eller havde foræret dem dem, sagde han: 

nei, der er ikke et Huus i hele Sognet, hvor de jo endnu 

har Bogen, og de, som synger Psalmer hjemme, bruger altid 

de gamle.

Jeg hørte Engelbreth ogsaa holde Bibellæsning om Ons

dagen, og han er en rigtig skrap Catechet; baade han og 

Ungdommen kunde alle deres Bøger lige paa Fingrene, og 

det gik fornøieligt. Men om det er rigtigt saaledes at 

s p ø r g e  Børn og Unge, det veed jeg ei: efter min Natur er 

det ei, jeg vil helst høre, og spørge, naar jeg føler Trang.

En Huusmand der inde i Stevnsherred, som kjørte et 

Stykke Vei med mig, fortalte om en Høi, vi kom forbi, at i
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den havde der før boet mange Trolde, men nu paa den senere 

Tid, da „Troen var groet saa stærkt til“, var der Ingen, der 

havde seet dem, saa nu maatte de nok være flyttet.

Hos Engelbreth traf jeg ogsaa en Præst Leth fra Lille- 

heddinge, det var en rar Mand.

Gud skee Lov, jeg har præket med megen Glæde i disse 

2 hellige Dage, og glæder mig til de 2, som kommer. Hils 

Deres Kone og Familie kjærligst fra mig.

Deres inderligt hengivne 
Rørdam.

Dronningens Anbefaling fo r  P. Rørdam1).

Den 22. Juni 1844.

Jeg trænger til den Beroligelse for vor Herre, intet at 

have forsømt, som kunde tjene til Pastor Rørdams Anbefaling 

til Skole Directør, og vil nu her, saa godt som det er mig 

muligt, anføre de Grunde, der synes mig at tale for, at Valget 

fortrinsviis falder paa ham.

Fra hans tidligste Ungdom af har Pastor Rørdam været 

begeistret for at virke til Almueskolevæsnets Reform. Netop 

denne Begeistring har tidlig udviklet hans Anskuelse om den 

mere levende Underviisning. I sit 23. Aar blev han Candidat 

med bedste Caracteer og var fra det Øieblik af kaldet til at 

erhverve sig sit Ophold ved Underviisning i adskillige Skoler 

og Instituter, og vandt derved den practiske Færdighed i at 

undervise. I Aaret 1838 grundede han den første Asylskole, 

hvis Hensigt fortrinligen var et practisk Forsøg paa den 

levende, mundtlige Underviisning. Han gav altsaa Impulsen 

til en ny Underviisnings-Methode, der med Held har gjort 

sig gjældende i de to Asylskoler saavel som i Waisenhuset, 

hvor jeg i Vinter bivaanede dets 4 Læreres forskjellige Under- 

viisninger og ret glædede mig over Børnenes Opmærksomhed 

og Interesse. Jeg troer det her er Stedet til fortrinsviis at 

udhæve en Candidat Møllers Religionsunderviisning, der saa

0  Afskrift med Dronningens Haand blandt P. R.s Papirer.
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ganske svarede til Alt, livad man kunde ønske sig i den 

Henseende.

Nu kommer jeg til det aller Vigtigste: Pastor Kørdams 

levende Troe! Hans hele Virken i Skolefaget er man vis 

paa skeer i Troens Aand, og enhver anden kunde blive farlig 

ved Skolereformen. En troende Skoledirectør vil atter vælge 

troende Lærere, og lidt efter lidt vil vor Herre komme til at 

blive Enevolds Hersker i Kjøbenhavns Almueskoler, og Hoved

staden derved i Fremtiden skjænkes en christelig Almue, 

hvilket vil være mere end Guld værd.

Man vil muligen finde, at Pastor Rørdam til Directør er 

for meget Skolemester, og at det ei er nødvendigt for en Di

rectør selv at kunne undervise, ja endog skadeligt saa meget 

at gaae i Detaillerne. Men man bør her betænke, at det her 

gjælder om at begynde en aldeles ny Methode, og at det 

derfor netop er nødvendigt, at den, der skal angive denne 

Methode, selv practisk kan vise samme til de Lærere, der 

senere skal udøve den.

Jeg troer nu her at have berørt, hvad der meest taler 

for Pastor Rørdams Kald til denne Post. — — Jeg finder 

det derfor Skade, hvis et sligt Pund ei bliver benyttet, og 

tør dristigen paastaae, at dets Benyttelse vel var de Vanske

ligheder værd, som maatte reise sig derimod.

Jeg nedlægger nu Sagen i Dine Hænder og beder vor Herre, 

at den Hellige Aand maae indgive Dig at vælge det Rette.

P. Rørdam til Grundtvig.

Mehrn, 14. Juli 1844.
Kjære Pastor Grundtvig!

Hvorledes det gik til paa Skamlingsbanken, gad jeg nok 

vide; for da jeg seer, at ogsaa Goldschmidt har talt, synes 

mig, det maa have været et meget blandet Selskabl). Schous2)

*) Man erindre, at Goldschmidt den Gang var Redaktør af *Cor- 
saren», der af mange betragtedes som et Smudsblad. 

a) Laurits Skau.
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Tale har jeg læst, og naar jeg undtager, at han bruger nogle 

fremmede Ord, synes mig meget godt om den. Men det er 

ogsaa Alt, hvad jeg veed. Deres Tale, kommer den i Trykken? 

ellers maaskee De vilde sende mig den. Havde jeg haft 

Penge, havde jeg ogsaa været der; men den gamle Gaard har 

taget saa meget iaar, at jeg maa ligge stille en Stund. Der

imod reiste vi i den Tid til F. Boisen, Holm og Grevinde 

Holstein, og jeg vilde virkelig ønske, at De næste Aar ogsaa 

vilde komme til Missionsmødet og med egne Øine see og 

høre de gudelige Forsamlinger, som F. Boisen leder; for mig 

synes, det er rart; ja nu kan De høre, hvad Baronessen1) 

fortæller, for hun var ogsaa med; i al Fald vilde De fryde 

Dem hjertelig over den liflige Sang; for vist er det, at den 

er mageløs her tillands. De skulde høre 3 a 400 Mennesker 

synge: Lovet være Du Jesu Christ, efter Svend Vonveds Vise, 
og alt udenad. >

Det 4de Vers af Deres Vuggevise ønskede jeg nok. 

P. Boisen, der sendte mig det øvrige, glemte det.

Nei, Skoledirektør blev jeg ikke dengang; og Dr. havde 

dog, ganske paa egen Haand, overrakt Kongen en skriftlig 

Begjæring, hvori hun, meget hjerteligt og klart, forestiller 

alle de Grunde, hun kunde samle, til Fordel for mig; men 

Stemann og Bispen, skriver Dr., havde paa Indstillingen, 

efter en særdeles Roes over mig i det Hele, anført, „at jeg 

ikke vilde kunne komme til Rette med det Administrative, og 

at jeg paa alle mulige Maader vilde blive chikaneret“.

Om Dorph meldtes samme Gang, at der var al Rime

lighed for, at han vilde blive min Nabo2), paa Grund af 

Deres inderlige Bøn.

Det vilde ret glæde mig at faae et Brev fra Dem! Hils 

nu kjærligst Deres Kone og Børn fra
Deres inderligt hengivne

___________  Rørdam.

J) Stampe fra Nysø.
2) I Øster-Egesborg (efter Søtoft).
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Under 30. Juni 1844 blev V. A. Borgen udnævnt til 

administrerende Direktør ved Borger- og Almueskolevæsenet 

i Kjøbenhavn —  en stilfærdig og human Personlighed, hvis 

politiske Anskuelser siden viste sig at helde stærkt til venstre. 
Det Maal, Peter Kørdam havde stilet efter i en Kække Aar, 

naaede han altsaa ikke. Han synes imidlertid at have taget 

Udfaldet med megen Sindsro, og fra den Tid af var der ikke 

mere nogen Tvivl i hans Sjæl om, hvad der var hans egent

lige Kald i ‘Livet. Men ogsaa senere vedblev han dog at 

interessere sig for Skolens Gjerning, og ved hans hyppige 

Besøg i de til hans Tilsyn betroede Skoler forsømte han 

neppe nogensinde ved Fortælling og Sang at løfte Stemningen, 

og han gav derved Lærerne en Tilskyndelse og Opmuntring, 

som ikke blev af ringe Betydning for deres daglige Virksomhed.

Om det vilde have været nogen Lykke for P. K. selv 

eller for andre, at han var bleven Skoledirektør, maa vi lade 

staa hen. Mulig vilde det have været at fylde ny Vin paa 

gamle Læderflasker. Dog synes det rimeligt, at dersom 

den friere (mundtlige) Undervisning, som senere for en Del 

er trængt igjennem, allerede i Fyrrerne var ble ven almindelig 

i det mindste i Hovedstadens offentlige Skoler (men hvor var 

den Gang de fornødne Lærerkræfter?), da vilde meget af den 

Uro og Strid, som „Friskolerne“ paa Landet i sin* Tid for

voldte paa mange Steder, sandsynligvis være bleven undgaaet, 

og hele Skolesagen vilde antagelig have været et Skridt 

videre fremme. — Men det er jo kun et Tankeexperiment. 
— Saa meget turde være sandsynligt, at Peter Rørdams Liv 

hverken var blevet saa lykkeligt eller saa langt, som det 

blev, hvis det var blevet hans Opgave „med stædige Re

medier“ at reformere Kjøbenhavns offentlige Skolevæsen og 

at udrense den Augias’ Stald, som den „indbyrdes Under

visning“ havde efterladt.






