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I. Pietisterne og de gudelige Forsamlinger i 
Tyskland.

Det er vistnok almindeligt, at man sætter det gude
lige Forsamlingsliv eller den kristelige Lægmandsbevæ
gelse i Forbindelse med det Røre, der udgik fra Ph. Jac. 
Spener og Aug. Herm. Francke. Men der har i alt 
Fald været andre Personer, som i væsentlig Grad gav 
disse Sammenkomster, og hvad der stod i Forbindelse 
med dem, deres Grundpræg.

Et gyldigt Vidne om denne Sag er den bekendte 
tyske Forfatter Heinrich Jung (f. 1740, d. 1817), der 
sædvanlig kaldes „Stilling“. Dette Navn havde han 
selv valgt for at betegne, at han var udgaaet fra «de 
stille i Landet“ — den almindelige Betegnelse i Tysk
land for de kristelig vakte Lægfolk. Mellem dem havde 
han levet i sin Barndom og i sin Ungdom. Da han 30 
Aar gammel kom til Universitetet i Strassburg for at 
studere Medicin, var han præget deraf i sin Tankegang, 
i sin Klædedragt og i sin hele Færd, saa at han stak 
underlig af imellem de andre Studenter. Den unge 
Digter Goethe tog ham i Forsvar, naar hans andre 
Bordfæller gjorde Nar af ham, og vandt derved hans 
Venskab. Det var Goethe, som fik ham til at skrive 
sine Erindringer fra de Aar, han havde levet imellem 
„de stille“, og det var Goethe, der gav dem i Trykken.
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Men det er ikke blot i Fortællingen om sit eget 
Levned, at Jung Stilling bar dvælet ved det gudelige 
Livsrøre, som han kendte til Gavns baade fra sit eget 
Hjem og fra de forskellige Steder, hvor han havde vir
ket som Lærer, navnlig da i Egnen øst for Rhinen og 
nord for Main, fra Elberfeld ned mod Frankfurt. Han 
har i en Slags gudelig Roman „Theobald“ taget det 
samme Æmne op.

Han bruger her „den tyske Nationalaand“ som Be
tegnelse for Tankegangen hos den Del af Befolkningen, 
der ikke følte sig tilfredsstillet ved „de sædvanlige Sym
boler“, det vil sige: som ikke havde nok i de Prædi
kener, som de offentlig ansatte Præster holdt i Overens
stemmelse med de vedtagne Symboler eller Bekendelses
skrifter.

„Den tyske Nationalaand“ eller de gudelig vakte 
Lægfolks Tankegang havde efter Jung Stillings Erfaring 
indtil et Stykke ind i det attende Aarhundrede (til om
trent 1720) været stærkest paavirket af Jakob Bøhmes 
Skrifter og af andre, hvori sværmeriske Forestillinger 
om Naturkræfterne var sammenblandede med Betragt
ninger over det syndige Menneskeliv og dets Trang til 
Frelse.

Jacob Bøhme (f. 1575, d. 1624) var Skomager og 
havde været Genstand for Forfølgelse fra Præsternes 
Side. Baade som Lægmand og som den, der var i 
Strid med Ordførerne for „de sædvanlige Symboler“, 
maatte han øve en Tiltrækning paa Lægfolk, der følte 
Trang til andet end en tør Fremstilling af den rene 
Lære.

Der var vistnok meget i Jacob Bøhmes Skrifter, de 
ikke forstod. Men de var ikke forvænte med at faa 
virkelig let fattelige Skrifter i Hænderne. Kunde de 
forstaa noget af det, de læste, saa var de tilfredse. Og 
mangen Gang vakte Henvisningerne til de hemmelig
hedsfulde Naturkræfter Anelser i deres Sind, som de 
gerne hengav sig til.
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„Ved Bøhmes vidtløftige Udviklinger og Beskrivel
ser faar Læseren ofte kun Indtrykket af en stor, af 
Vinden bevæget og susende Skov, i hvilken han ikke 
kan høre eller forstaa et Ord.“ Men der kommer saa 
noget ind imellem, som er klart og fatteligt og dybsin
digt. „Det er disse Toner, disse Stemmer fra en højere 
Aandeverden, der efter visse Mellemrum taler tydeligt i 
den susende Skov, paa hvilke Opmærksomheden maa 
fæstes.“ *)

Bøhme har meget at gøre med Salt, Kviksølv og 
Svovl. Saltet er ham et Billede paa Fristelsen til at 
lade alt samle sig om ens eget lille Jeg og Kviksølvet 
paa Tilbøjeligheden til at give sig hen til alle de Ind
tryk, der kan møde en i Livet. Man taler om en midt
punktsøgende Kraft og en midtpunktflyende Kraft; hin 
(det centripetale) svarer til Saltet, som snerper ind, denne 
(det centrifugale) svarer til Kviksølvet. Men disse to 
Kræfter kan modvirke hinanden; da opstaar der en 
Hjulbevægelse. Der kan være Øjeblikke i et Menneskes 
Liv eller i et Folks Liv, da det gælder om at finde sig 
selv i Forhold til de forskellige Spørgsmaal, der er 
oppe i Tiden. I saadanne Øjeblikke er der Uro, Gæring. 
Et Menneske kan ogsaa udvortes bevæge sig uroligt 
omkring, medens indvortes „Fødselshjulet“ svinger rundt. 
Der er noget nyt, som skal fødes. I Jacobs Brev 
med det underlig billedrige Sprog findes Udtrykket 
„Fødselshjulet“, hvor Forfatteren skriver om Tungens 
Magt og ligner den med Bidslet, der styrer den vælige 
Ganger, eller Roret, der styrer det store Skib, eller den 
lille Gnist, der kan sætte den store Skov i Brand: et 
ondt Ord kan sætte „Fødselshjulet“ i Brand! Naar et 
Menneske staar over for en afgørende Beslutning, Valget 
af et udvortes Livskald eller af, hvad han aandeligt og 
hjerteligt kan leve for og derfor ogsaa finde sin Næring 
af, da er Uroen over ham, og da gælder det om, at der

l) H. Martensens Jacob Bøhme, S. 42 f.
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møder ham gode Ord. Da kan et ondt Ord volde stor 
Ulykke, saa det ikke bliver til noget med det ny, der 
skulde fødes. I vor almindelige Bibeloversættelse staar 
der i Stedet for „Fødselshjulet“: „Slægt efter Slægt“, idet 
derved er udtrykt, at Forstyrrelsen kan virke i en lang 
Fremtid. I Axel Sørensens Oversættelse er Udtrykket 
gengivet ved: „hele vort Levneds Hjul“, i Rørdams ved 
„Tilværelsens Hjul“. J. Bøhme bruger Udtryk som 
„Naturhjulet“, „Livshjulet“, „Angsthjulet“ om dette af
gørende Øjeblik i Menneskelivet; men det ligner for 
ham ogsaa Svovlet, hvori den ødelæggende Ild er 
skjult til Stede. — Det gælder om, at Lynet kan komme 
frem og føre Mennesket fra Gæringen med dens Uro og 
Angst ind i Klarheden.

Udtrykket et „Aandens Lyn“ kan vi vel ogsaa bruge 
om det, der pludselig slaar ned i vor Sjæl og hjælper 
os ud af vor Tvivl og Angst, saa at en mild og lys 
Fremtids Vej ligger aaben for os. Jeg vil minde om 
Grundtvigs Betegnelse af Henrik Steffens som „Lynilds
manden“, der kom med det afgørende Ord, Løsnings
ordet, til gærende Ungersvende i det 19. Aarhundredes 
Morgen.

Det er ved H. Martensens Bog fra 1881 om 
Jacob Bøhme at jeg har faaet Rede paa dennes Brug 
af Saltet, Kviksølvet, Svovlet og Lynet. Her skal an
føres nogle Linier af Bogen: „Bøhmes Naturskikkelser 
har ogsaa deres Anvendelse paa Samfundet, paa Historien. 
Gennem Gæring, Kamp og Fødselsveer skrider det men
neskelige Samfund frem til højere organiske Skikkelser 
i relativ [forholdsmæssig] Fred og Fuldkommenhed. Der 
gives historiske Tider, hvortil vi vel ogsaa tør henregne 
vor egen Tid, der staar i Bøhmes tredje Naturskikkelse, 
Uroen og Angsten, idet modsatte Kræfter kæmper og 
brydes med hverandre, uden at det, uagtet alt Arbejde, 
uagtet al Roteren [Løben rundt] med Kvalm og Tumult, 
kommer til et Resultat, ja uden at man i Virkeligheden 
kommer af Stedet. I vor Tid lader Lynet vente paa sig.“
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Det kan være, at hverken Jacob Bøhme eller 
H. Martensen vilde helt vedkende sig den Fortolkning, 
jeg har givet af de fire Naturskikkelser. Men jeg 
haaber, at det af hvad jeg har skrevet, kan ses, at der 
var virkelig Kærne i det fra Naturkræfterne hentede 
Billedsprog, som den navnkundige Skomager kar brugt, 
og at det kunde øve en dragende Magt over andre 
Lægfolk.

Naar Jens Baggesen har fortalt, at de Stykker af 
Bibelen, der stærkest trak ham til sig i hans tidlige 
Ungdom, var Salmerne, de profetiske Skrifter, Kristi 
Lidelseshistorie og Johannes’ Syners Bog, saa vil det 
ogsaa være Tilfældet med mange jævne Lægfolk, at de 
særlig har fordybet sig i de Dele af den hellige Skrift, 
hvor de møder noget hemmelighedsfuldt. Er dette ikke 
en medvirkende Grund til, at mange kristelig vakte 
Mænd og Kvinder i vore Dage er saa stærkt optagne 
af, hvad de mener der ved Tydning af den gamle og 
ny Pagts profetiske Skrifter kan oplyses om Herrens 
nære Tilkommelse?

Der er vel ogsaa Grund til at mærke sig, at 
Stjernetyderiet spillede en stor Rolle i de første Aar- 
hundreder efter Reformationen, at Spørgsmaalene var 
stærkt oppe om at finde „de vises Sten“, hvorved man 
kunde gøre Guld, og en Livs-Eliksir, hvorved man kunde 
modvirke Sygdomme og forlænge Livet. Jung-Stilling 
har oplyst, at Spørgsmaal af denne Slags hyppigt rørte 
sig i de samme Kredse, hvor den gudelige Vækkelse 
fremtraadte med et Præg, der mindede om Jacob Bøhme.

Til dem, der har været paavirkede af Jacob Bøhme, 
regnedes den ivrige Opvækkelsesprædikant Hochmann, 
(d. 1721), om hvem Jung-Stilling havde hørt, at han 
engang havde prædiket paa en stor Eng syd for Elber
feld med en saadan Kraft og Veltalenhed, at Tilhørerne, 
der var mange Hundrede i Tallet, alle ganske sikkert 
havde troet, at de blev opløftet til Skyerne, og at de 
var til Mode, ganske som om Evighedens Morgen virke-
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lig var i Frembrud. — Hochmann var vant til „at faa 
en Dragt Prygl for Jesu Skyld“, og han havde svært 
ved at faa et fast Opholdssted, indtil Besidderen af 
Grevskabet Wittgenstein-Berleburg tog imod ham 
ligesom imod andre, som var eller havde Ord for at 
være Sværmere.

Til Navnet paa dette Grevskab er knyttet et stort 
Bibelværk (Berleburger-Bibelen), som begyndte at ud
komme 1726 og først blev afsluttet med det ottende 
Foliobind 1742. I dette mærkes baade Paavirkningen 
fra Jacob Bøhme og fra en yngre mystisk Retning,

Der kom nemlig en Tid, da der imellem „de stille 
i Landet“ viste sig et Røre, der kom fra Udlandet, 
nemlig, efter hvad Jung-Stilling oplyser, fra Frankrig. 
De fordrevne franske Hugenotter kan have øvet deres 
Indflydelse. Men mere at betyde fik den franske 
K viet isme.

Den smukke og rige Madame Guyon havde gjort 
Opsigt ved at vende sig bort fra Verdenslivet og vælge 
„den hellige Hvile“ med streng Selvtugt, men ogsaa 
med et sværmerisk Drømmeliv. I sine Skrifter kunde 
hun fremhæve, at det for Mennesket gjaldt om at afdø 
fra sin egen Vilje og elske Gud uden alle Hensyn, „selv 
hvis det behagede ham at fordømme det evigt“. Hun 
kunde skrive: „Jeg kan ikke mere ville noget, ja jeg 
véd end ikke, om jeg er til eller ej.“

Hun fik en Forsvarer i den ædle franske Prinse- 
opdrager og Ærkebisp Fénélon. I et Skrift, der bar 
Navnet „De helliges Grundsætninger“, hævdede han 
som Livets Maal den uegennyttige Kærlighed til 
Gud, for Guds Fuldkommenheders og Æres Skyld, selv 
i det Tilfælde han forskød os. I et andet af hans 
Skrifter læser vi: „Det eneste, som i Sandhed er vort, 
er Viljen; derfor skal den ofres, og al vor Id samles i 
dette ene: „Ske din Vilje!“

I hvad her er anført, kommer det mest yderlig- 
gaaende i Kvietismen frem. Men i øvrigt findes der
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meget opbyggeligt i Kvietisternes som i de gamle middel
alderlige Mystikeres Skrifter. Den inderlige Hengivelse 
i Guds Vilje, Hvilen i Guds Kærlighed behøver ikke at 
føre bort fra et dygtigt Menneskeliv til Guds Ære, saa 
lidt som til en „uinteresseret“ Kærlighed til Gud af den 
Slags, som Mad. Guyon og Fénélon forklarede den.

Det smukkeste Minde om det gudelige Lægmands
røre i Tyskland, der stammede fra den følelsesfulde 
franske Bevægelse, som her er beskreven, er vel knyttet 
til Baandvæveren Tersteegen (d. 1769) i Mühlheim 
ved Rhinens Biflod Ruhr. Om ham har Jung-Stilling 
skrevet, at man kunde finde hans Tilhængere blandt 
Menigmand fra Amsterdam til Bern. Man kaldte ham 
„Fader Tersteegen“, og dette Navn passede til Virkelig
heden. Hos ham fik de bekymrede Hjerter Trøst. 
Halve og hele Nætter vaagede og bad han ved Syge
sengen; thi hans Bøn forekom mange langt virksommere 
end deres egen. Hans Fattigbesøg, Sygepleje og ud
strakte Brevveksling tog paa hans Kræfter, saa at han 
i sine sidste Aar mere lignede en død end en levende. 
Men han bar sine Lidelser med stor Taalmodighed. „En 
Moder,“ plejede han at sige, „klæder sit Barn af, inden 
hun lægger det i Sengen. Saaledes har den gode Gud 
ogsaa gjort ved mig.“

I „Salmebog for Kirke og Hjem“ findes en Salme 
af Tersteegen (Nr. 554), der kan give en svag Forestil
ling om, hvordan „Hjemve“-Tonen var ham ejendomme
lig, som Fr. Hammerich har skrevet: „I hans Salmer 
hører man ligesom et Suk af Trækfuglens Vinger, der 
drager bort til det fjerne, dejlige Land“:

Kom lad os trøstig vandre 
vor korte Valfartsgang, 
og styrke saa hverandre 
ved Haab og Bøn og Sang! 
Som gode Børn vi maa 
paa Vejen ikke stride, 
Guds Engle ved vor Side 
som vore Brødre gaa.
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, Det skal ej længe vare,
hold kun et lidet ud, 
saa skal vi hjemad fare 
til Himlen, til vor Gud; 
o, hvilken Salighed, 
naar vi med alle fromme 
hjem til vor Fader komme 
og faa en evig Fred!

Mere betegnende for den mystiske, følelsesfulde 
Retning hos den fattige Baandvæver, der altid levede 
ugift Stand, og som 27 Aar gammel paa en Skærtors
dag (1724) med sit eget Blod havde forskrevet sig til 
sin himmelske Sjæleven og Sjælebrudgom, er vel føl
gende Sang, som jeg har fundet oversat i den danske 
Udgave af Hagenbachs kirkehistoriske Foredrag:
Du al Glædens Kilde, 
lad din Røst, den milde, 
til mit Hjerte naa!
Kun naar du mig favner, 
intet mer jeg savner, 
kan jeg Hvile faa.
Kun ved dig
min Sjæl er rig
naar til dig min Aand sig binder, 
al min Længsel svinder.

Hvo til dig har fundet, 
han har Freden vundet, 
hvad han vil, er hans;
naar hos dig han bygger, 
flygter alle Skygger 
for din Naades Glans.
Er du nær,
vort Hjerte kær, 
skønnest Lod i Jordens Egne 
vi for intet regne.

Største Skat blandt alle, 
Trøst for dem, som kalde, 
bange Sjæles Ro!
Jordens bedste Smykke 
skaber ej vor Lykke, 
du gør ene fro.
Hvad jeg mer 
med Attraa ser, 
hindre vil min Aand at hige 
mod dit Fredens Rige.

Alt, hvad er til rede, 
hisset og hernede, 
kvæger ej min Hu; 
een kun er fornøden, 
ikkun eet fra Døden, 
kan mig frelse: du. 
Har jeg dig 
kun væsentlig, 
tugtes end mit Kød, det svage, 
jeg vil ikke klage.

Kom, al Glædens Kilde, 
du min Længsel stille, 
høre lad din Røst;
med dit Selv, det rene, 
mægtig og alene 
fylde du mit Bryst.
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Kom, træd ind 
i Sjæl og Sind, 
at jeg frelst fra Lystens Snare 
kan din Fryd bevare.

Endelig skal her meddeles Begyndelsen af et Nyt- 
aarsbrev fra Tersteegen: „Ja, Kærlighed er det, som 
Kristusbarnet har bragt os; thi han har bragt os sig selv, 
det er den væsentlige Kærlighed, Hjertet og Centrummet 
i Guds Kærlighed. 1 Jesusbarnets Hjerte er den gud
dommelige Kærligheds umaadelige Hav og uendelige 
Glød opladt, men ikke indesluttet og tillukket men 
aabent tilbudt os. Guds Kærlighed i alle Himlens og 
Jordens hellige er intet andet end levende Gnister, an
tændte og udsprungne af denne store Ild. O, at dog 
vort døde og kolde Hjerte maatte blive, om ikke an
tændt, saa dog opvarmet en Smule deraf! Hen 
altsaa til Bethlehem, til Stalden, til den afsides Krog, 
til Enfold, Ringhed og Fattigdom! Hvo som bliver et 
Barn, han finder ogsaa dette Barn og med det al Frelse.“

I Landskabet Wetterau, imellem Rhinens Bifloder 
Sieg og Main, ligger det ovennævnte Grevskab Witt
genstein-Berleburg; men dér ligger ogsaa Grevskabet 
Isenburg-Büdingen, som var Hovedhjemstedet for 
„de Inspirerede“.

Der var Hugenotter, som under den haarde Forføl
gelse dels havde ført aaben Kamp imod Ludvig XIV.s 
Hære, dels havde hengivet sig til et Sværmeri, under 
hvilket de mente paa en overordentlig Maade at være 
Aandens Redskaber. De kaldtes „Kamisarder“. Nogle 
af dem kom ved 1714 til Isenburg. De gjorde et stærkt 
Indtryk paa de gudelig vakte. „De var som Guds 
Stemmer, man hørte dem basune, tordne og brage —, 
de gav en Tone fra sig som Pavker og Geværer, som 
en Løves Brølen; de talte i Tungemaal og udlagde for 
det meste, hvad det betød.“ Saaledes hedder det om 
dem. -- Hofsadelmager Rouk (d. 1749) sluttede sig til 
dem og blev en af „de Inspirerede“s betydeligste Førere.
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Han regnes for at have været en oprigtig, hjertelig from 
Mand og søgte ved stadig at rejse omkring i Inspirations- 
Menighederne at bevare dem i et godt Spor. Blandt 
andet ved deres Kærlighedsmaaltider havde de ikke saa 
lidt tilfælles med Herrnhuterne. —

Naar man fordyber sig i, hvad der vides om den 
gudelige Lægmandsbevægelse i de tyske Rhinegne, vil 
man træffe mange andre Navne end dem, her er nævnt 
(Lægen Dippel og den uhyggelige Stifter af et nyt 
Jerusalem i Ronsdorf, Eller o. s. v.) Adskillige har 
faaet en Paavirkning af pietistiske Præster. Men i det 
hele har de skilt sig fra den folkekirkelige Gudstjeneste, 
enten det saa var ortodokse eller pietistike, i begge Til
fælde universitets dan nede, Præster, der ledede dem. 
Og det ejendommelige ved deres Opbyggelsestaler og 
Opbyggelsesskrifter viser enten tilbage til J. Bøhme og 
hans nærmeste Aandsfrænder med deres Grublen over 
Natur og Aand, eller til de franske Mystikere — eller 
til Zinzendorf.

Har dette nu været Forholdet i Tyskland, saa vil 
det ikke falde saa fremmed, om det skulde vise sig, 
at den gudelige Lægmandsbevægelse heller ikke her i 
Danmark og i det øvrige Norden har faaet sit Grund
præg af den pietistiske Bevægelse, som udgik fra Spener 
og Francke.

II. Pietismen og Herrnhutismen i Danmark i det 
attende Aarhundrede.

Det var i Kristian VI’s Tid, at man begyndte at tale 
om „gudelige Forsamlinger“ i København, især efter at 
Grev Zinzendorf havde været der i Maj og Juni 1731. 
Kongen hædrede Brødremenighedens Stifter ved at gøre 
ham til „hvid Ridder“. Det kunde da ikke være andet, 
end at fornemme Personer, der følte Trang til at mødes 
uden for Kirkerne til Bøn og Salmesang og til at høre 
en gribende Tale om Synd og Naade, ikke blot kom til
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Grevens Forsamlinger men ogsaa efter hans Bortrejse 
mødtes til Sammenkomster af den Slags, som han havde 
ledet. Der nævnes en Baronesse Sølenthal, som samlede 
de gudelig vakte i sit Hjem. Men der var ogsaa bor
gerlige Huse, hvori der blev holdt Forsamlinger, saa- 
ledes „den gyldne Ovn“ paa Gammeltorv, hvor Md. Wulff 
boede; Præsten Ene vold Ewald fra det nærliggende 
Vajsenhus var hyppig Deltager og Ordfører i hendes 
Forsamlinger; han blev gift med hendes Datter, som 
blev Digteren Johannes Ewalds Moder.

Det var imidlertid ikke længe, at den herrnhutiske 
Bevægelse nød Kongens Gunst. Allerede 1733 hører 
man om en københavnsk Præst, som fik sin Afsked og 
gik til Herrnhut; det samme gentog sig to Aar efter 
med en anden.*) Det kom 1734 til et afgjort Brud 
imellem Kongen og Grev Zinzendorf. Det høje Ordens
tegn, han havde faaet, maatte han Aaret efter sende til
bage. Men de Mænd, der nu kom til at føre det store 
Ord i Kongens Omgivelser, naar det gjaldt kirkelige 
Sager, var Pietister.

J. B. Bluhme (f. 1681, d. 1753) fra Tønder var 
paavirket af den halleske Pietisme, men regnede selv de 
17 Uger, da han laa i sit Hjem under en livsfarlig Syg
dom, for den Korsets Skole, hvori han havde lært mere 
til sin Sjæls Salighed end paa Universitetet. Han var 
1729 kaldet til tysk Hofprædikant af Frederik IV. Men 
1733 blev han Kristian VI’s Skriftefader, uden dog 
nogen Sinde at faa Titel af kgl. Konfessionarius. Det 
blev nu hans Livsmaal dels at lede den Bevægelse, der 
var vakt ved Zinzendorf, dels at dæmme for den, naar 
den brød ud i Separatisme. Især efter at Grev J. L. 
Holstein var blevet Oversekretær i det danske Kancelli, 
fik Bluhme meget at sige. Han virkede dog mest i det

*) Den første hed O. Hersleb, den anden P. N. Holst. En 
Kateket Rehling søgte 1741 selv sin Afsked og gik til Herrnhut. 

Schrøder: Brødremenigheden. 2
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stille og har navnlig øvet stor Indflydelse paa Embeds
besættelserne.

Til de pietistisksindede Præster, der fik Embeder i 
København, regner man den senere dels for sine mange 
Skrifter dels for sin praktiske Dygtighed bekendte Erik 
Pontoppidan (f. 1698, d. 1764), der var dansk Hof
præst fra 1735 til 47, og som i de vakte Lægfolks 
Kredse især er blevet bekendt ved sin Katekismus-For
klaring, der udkom 1737 under Titelen „Sandhed til 
Gudfrygtighed“, og ved sin opdigtede Rejsebeskrivelse: 
„Menoza, en asiatisk Prins, som drog Verden rundt og 
søgte Kristne“, der udkom i 3 Dele, 1742—43.

Mindre bekendt er Matthias Hvid (f. 1703, d. 59), der 
1735 blev Holmens Provst, og som helt igennem var en 
paalidelig Støtte for Bluhme.

Næste Aar blev et andet af Hovedstadens betyde
ligste Sognekald, det ved Trinitatis Kirke, givet til C hr. 
Langemach Leth (f. 1701, d. 1764). Han blev sam
tidig udnævnt til Professor i Kateketik, hvorved han fik 
samme Indflydelse paa Bogcensuren som de almindelige 
theologiske Professorer; denne har han benyttet til at 
hjælpe Pontoppidans „Sandhed til Gudfrygtighed“ igennem 
den strenge Bedømmelse, saa den kunde blive trykt.

Før Leth kom til København, havde han haft et 
Sognekald i Lavrviks Provsti i Norge, hvor han havde 
vakt mange ved sin pietistiske Prædiken. Der havde 
han da ogsaa paavirket en Nabopræst, Henrik Gerner 
(f. 1701, d. 1786), der havde været hans nære Ven siden 
deres fælles Skolegang i Frederiksborg, og i Forvisning 
om, at denne lige saa godt vilde arbejde sammen med 
ham i København som i Norge, anbefalede Leth ham 
til at blive Sognepræst ved Frue Kirke og Stiftsprovst, 
i hvilken Stilling han holdt sin Tiltrædelsesprædiken i 
Foraaret 1739.

Naar hertil kommer, at Nikolaj Brorson (f. 1690, 
d. 1757), den ældste imellem „det rare Kløverblad fra 
Randrup“, 1738 var blevet Sognepræst ved Nikolaj
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Kirke, saa var der gode Udsigter for Bluhme til at gøre 
Pietismen til den herskende Retning i Hovedstaden og 
vel efterhaanden i hele den danske Folkekirke, og det 
var aaben bart ogsaa, hvad han og hans nærmeste Menings
fæller stilede efter, og — hvad der var deres store Fejl.

I 1826 lagde Grundtvig Kristkirken et Digt i Mun
den, henvendt til „Dana“, og deri forekommer to Gange 
dette Vers:

Det, hvormed jeg allerbedst 
kan for Verden mig betegne, 
er, at, som en fremmed Gæst, 
jeg indtræder alle Vegne, 
laaner Hus og lover ud 
Løn derfor af Guders Gud.

Ja, i Grundtrykket har de tre sidste Verslinier en 
noget anden Form:

Jeg omvanker alle Vegne, 
kan mit Fædreland kun naa 
over Bølgeskyer blaa.

Her er Vægten udelukkende lagt paa, at Menig
heden er en Gæst, hvor den saa kommer. I Ændrin
gen, som er meget gammel, har Grundtvig faaet med, 
at det Folk, som tager gæstmildt imod Kristkirken, vil 
faa rig Velsignelse i Løn derfor.

Det er egentlig uimodsigeligt, at Grundforholdet 
imellem den kristne Menighed og Menneskefolkene her 
paa Jord er rigtigt udtrykt i denne Gæstelignelse. Men 
eet er at indrømme Sandheden deraf, og et andet er at 
rette sig derefter.

De Missionærer, Gregor den Store sendte til Eng
land, kom som fremmede Gæster. Men da Folket gæst
frit havde modtaget dem og med dem Guds-Ordet og 
den kristne Menighed, saa vilde Gregors Efterfølgere 
herske over det engelske Folk. Gregor VII vilde være 
Solen, fra hvilken alle verdslige Myndigheder skulde 
laane deres Glans og deres Magt over Rigerne, de sty
rede. Det er Pavedømmets Brøde. Men det er med

2*
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Rette sagt, at Kalvin rejste et nyt Pavedom i Genf 
i Stedet for det gamle. Ogsaa i den lutherske Verden har 
theologiske Professorer, Bisper og Præster tit glemt, at 
den Menighed, de tjente, kun var til Huse i Folket som 
en Gæst, der lige saa lidt som sin Høvding og Mester 
attraaede jordisk Gods og Herredom, men var rede til 
til at tage de Kaar, som det gæstmilde Folk undte den.

Særligt har Pietisterne, da de kom til Magten i 
Kristian Vl’s Dage, glemt, at Menigheden var Gæsten, 
der gerne vilde tjene, ikke en myndig Herre i Danmarks 
Folkehus.

Der er en Række Forordninger, som kom frem, da 
de havde Magten. Her skal nævnes nogle af de vig
tigste.

Det havde vel ogsaa tidligere fundet Sted, at nogen 
bekræftede sin Daabs Pagt før den første Altergang. 
Men nu blev 200-Aarsdagen for Reformationens Ind
førelse i Danmark fejret ved Forordningen af 13. Jan. 
1536, hvorefter alle skulde konfirmeres og alle 
forud gaa til Konfirmationsundervisning. „Man 
kan vel sige til Guds Pris,“ skrev Pontoppidan, „at med 
den (Konfirmationsforordningen) en ny Periode er begyndt 
i vor Nationalkirke, at der er Udsigt til, at i Stedet for, at 
Mørke tilforn dækkede Landet, vil det nu om kort Tid 
være fuldt af Herrens Erkendelse. Lidt efter lidt op
vokser en Slægt, som i det mindste ikke skal mangle 
tilstrækkelig Belærelse om at gøre Herrens Vilje.“ 
Peder Hersleb, der som Biskop i Kristiania varmt 
havde anbefalet denne Nyhed, blev kort efter Biskop i 
Sjællands Stift.

1. Okt. 1737 oprettedes General-Kirke-Inspek- 
tionskollegiet. En Fætter til J. B. Bluhme, Historie
skriveren og Juristen Andreas Højer (f. 1690, d. 1739), 
der baade i sin Barndom og i sin Studentertid i Halle 
havde staaet under pietistisk Indflydelse, var maaske 
Ophavsmand til dette Forsøg paa at faa en Institution, 
der skulde blæse Liv ind i Statskirken. Da han døde,
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„faldt Knebelen af Klokken, og Lamentationen blev 
holdt, at Guds Kirke havde tabt en umistelig Mand.“ 
Saaledes skrev Biskop P. Hersleb, der havde Sæde i 
Kollegiet, men ikke havde noget tilovers for det; han 
blev altid overstemt af Trekløveret Højer, Bluhme og 
Hvid, til hvem Kollegiets Chef, J. L. Holstein, sluttede 
sig; „Bispen kunde saa sige, hvad han vilde.“

1738 blev Pontoppidans Forklaring indført alle 
Vegne. Med Hensyn til Salmebogen, som Pontoppidan 
udgav 1740, blev Menighederne derimod stillede frit. 
Den voldte da ikke saa megen Strid som Lærebogen.

Endelig kom den 13. Januar 1741 den Forordning 
om gudelige Forsamlinger, der er blevet saa sør
gelig berømt ved de Forfølgelser imod Lægprædikanter, 
hvortil den er brugt.

Havde Pietisterne, da de havde Vind i Sejlene, virket 
for Gudsdyrkelsesfrihed, Forsamlingsfrihed, Tale- og 
Trykkefrihed, men navnlig da ogsaa for Rummelighed 
inden for Statskirken, da kunde de have banet Vejen for, 
at den gammeldags alvorlige Kristendom, som besjælede 
mange af dem, kunde have haft sine Ordførere og ud
rettet sin Gerning i Folket, ogsaa da Rationalismen kom 
ovenpaa. Nu blev den tvungne Konfirmationsunder
visning og den Forordning om gudelige Forsamlinger, 
som de havde ment skulde hjælpe til nyt Liv i Kirken, 
Midler i Rationalisternes Hænder til at bekæmpe gammel
dags Kristendom.

Paa forskellige Maader havde det vist sig, at den 
herskende Pietisme stod i Modsætning til Herrnhutismen. 
Men det skulde komme endnu besterntere for Dagen.

Der var en Del Præster i det vestlige Fyn, som 
følte sig stærkt dragne til Brødremenigheden.

I Asperup Sogn ligger en Gaard, som har Navnet 
Mygind. En Søn af Ejeren kom til at studere, tog sit 
Hjemsteds Navn op som Slægtnavn og blev Præst i 
Sognet. Hans Søn igen, Jørgen Hansen Mygind, 
var 1733 blevet Sognepræst i Dreslette ved Assens.
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Fra 1739 havde han til Nabo i Sønderby Niels 
Pedersen Basse, og der var flere end disse to Præster 
i den Egn, som heldede til Herrnhutismen.

1744 indgav Mygind en Ansøgning til Regeringen, 
om han ikke maatte gøre en Rejse til Herren haag.*)

Mygind skrev i sin Ansøgning, at han baade for 
sin Sjæls og sit Legemes Skyld trængte til en saadan 
Rejse.

Dette Ønske fandt man ikke Anledning til at op
fylde. Derimod udkom der en Regeringsskrivelse af 20. 
November 1744 om, „at ingen, som under noget Slags 
Navn har opholdt sig i Herrnhut, Marienborn eller 
andre saadanne mistænkte Steder, eller dér har været 
opdraget eller studeret, maa antages til noget som helst 
Embede i Kongens Riger og Lande.“ Marienborn er 
„et greveligt Slot,“ har Zinzendorf skrevet, „hvor der 
hverken er Skole eller Seminar eller nogen besynderlig 
Sekt.“ Det ligger i Wetterau ligesom Herren haag.

Sammen med Nabopræsten Basse havde Mygind 
indrettet et Par Skoler for deres Børn og for andre lige
sindedes Børn. I den ene Præstegaard var der en Op
dragelsesanstalt for Drenge, i den anden en for Piger. 
Men begge Steder blev Undervisningen givet af Personer, 
der tilhørte Brødremenigheden. 1746 blev det dem stren
gelig forbudt at have saadanne Skoler i Præstegaardene.

Det skal endnu nævnes, at der omtrent ved samme 
Tid (1745) blev udstedt en Forordning om, at Udvandring 
til Herrnhut eller andre af Brødremenighedens Kolonier 
medførte Fortabelse af Ejendom.

Den før nævnte Stiftsprovst Gerner svarede ikke

*) Her havde Greven af Isenburg-Büdingen givet Brødre
menigheden Lov til at anlægge en Koloni, som der har gaaet Ord 
af lige op til Danmark. Den bestod ikke længe. 1750 stillede 
nemlig Greven det Krav, at Beboerne af Herrenhaag skulde opgive 
alt Samfund med Zinzendorf og hans Venner. Men fremfor at gøre 
det vilde de hellere bryde op fra de smukke Huse og velindrettede 
Værksteder, de havde faaet i Stand.
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til de Forventninger, man havde næret om ham som en 
Støtte for den pietistiske Retning i Københavns Præste
skab. Han nedlagde sit Embede 1747 og drog til Tysk
land, hvor Brødremenigheden gav ham en Bestilling. 
Over for ham handlede man dog ikke efter den pævnte 
strenge Forordning. Han fik Lov til at beholde sin 
Ejendom ubeskaaren.

Hvor lidt den Slags Bud kan forandre Menneskers 
Sind, kan vel ses af, at Mygind opkaldte sin i Aaret 
1746 fødte Datter efter Grev Zinzendorfs Gemalinde. 
Erdmuth Dorothea Benigna Mygind rejste 20 Aar gammel 
til Herrnhut, som hun 1782 ombyttede med Kristiansfeld. 
Her blev hun Forstanderinde for de ugifte Søstres Kor 
og døde 1801.

I Frederik V.’s Tid mistede Pietisterne efterhaanden 
deres Magt i Regeringskredsene, og saa ophørte Streng
heden imod Herrnhuterne.

Det synes, at der paa Herregaardene i Assens-Egnen 
har været et gudeligt Røre, der var beslægtet med det, 
der havde hjemme i Brødremenigheden. Den store Køb
mand Niels Ryberg (f. 1725, d. 1804), der blev Ejer af 
Frederiksgave i Sønderby Sogn omtrent 1764, var en 
from Mand. Digteren Ambrosius Stub, der færdedes 
paa Herregaardene i Vestfyn, blev grebet af religiøst 
Alvor, som det kan ses af hans Sang: „Hvad vindes paa 
Verdens vidtløftige Hav“. Vest for Lillebælt havde 
Brødremenigheden dog især mange Venner, som hilste 
det med Glæde, da Struensee, som af sin Broder var 
blevet gjort opmærksom paa, at der var dygtige Haand- 
værkere imellem Brødremenighedens Medlemmer, 1771 
gav dem Tilladelse til at stifte en Koloni i det slesvigske. 
Efter Struensees kongelige Herre, Kristian VIL, kom den 
til at hedde Kristiansfeld.

Den fromme Kristian VI.s pietistiske Venner havde 
forfulgt dem, som Fritænkeren Struensee viste Frisindethed 
over for!

Det var Johannes Prætorius, — en Søn af en
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Embedsmand under Finansministeriet i København, Kon- 
ferensraad Lorens Prætorius (f. 1708, d. 1781) —, som 
da var Medhjælper ved Menigheden i Gnadau, der i 
September 1771 sammen med Jonathan Briant i 
Flensborg fik det Hverv at opsøge en for Brødremenig
heden passende Ejendom. Af sin Fader fik Joh. Præto
rius Meddelelse om, at Tyrstrupgaard skulde sælges ved 
Auktion. En Ven af Menigheden, Direktør Jens Hansen 
i Haderslev, paatog sig at byde paa Ejendommen og 
beholde den, hvis Anlægget af Kolonien ikke kom i 
Stand. De to Udsendinge søgte ind i Stepping Præste- 
gaard. Sognepræsten dér, J. Kastrup, var en Ven af 
Brødremenigheden, og hans Kapellan, Niels Mygind, 
var Søn af Sognepræsten i Dreslette, som havde lidt 
ondt for sin Forkærlighed for Zinzendorfs Venner. Joh. 
Prætorius og Niels Mygind følte sig underlig tiltalte af 
en Dal paa Tyrstrupgaards Mark — ved hvert Skridt, 
de gjorde, lød det i deres Hjerter: „Her har Herren 
Lyst til at bo“ —, og Gaarden blev købt. Det har jo 
taget Tid, inden Brødremenigheden fik de nødvendigste 
Huse rejst. Johannes Prætorius blev Menighedens første 
Præst. Konferensraad Lorens Prætorius døde hos Sønnen 
1781, efter samme Aar at have taget sin Afsked. 
Johannes Prætorius døde selv Aaret efter i sit 45de 
Leveaar. Jonathan Briant, der blev Menighedsforstander, 
da Joh. Prætorius blev Præst, modtog 1780 et Kald fra 
København. J. Kastrup nedlagde sit Embede og flyttede 
til Kristiansfeld, hvor han tilbragte sine sidste 4 Leveaar. 
Niels Mygind blev da hans Eftermand som Sognepræst 
i Stepping. Den gamle Sognepræst i Dreslette nedlagde 
sit Embede 1778, tog i Huset hos sin Søn og kunde da 
i sine sidste Leveaar jævnlig deltage i Forsamlingerne i 
Kristiansfeld.

At Stiftsprovst Gerner, som ovenfor er nævnt, ned
lagde sit Embede, hang sammen med, at han var an
klaget for sammen med Kapellanen ved Frue Kirke, 
Pred bjørn Schøtt at lade sine Pigebørn undervise af
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en herrnhutisksindet Person. Denne Predbjørn eller Preben 
Schøtt var en stille Mand, der blev siddende i sit Em
bede, skønt han i en lang Aarrække holdt gudelige For
samlinger for sine Meningsfæller. Han døde 1782.

Ogsaa Frederik Boye, der havde været Lærer ved 
Vajsenhuset under Enevold Ewald, prædikede som Ka
pellan ved Trinitatis Kirke fra 1750 til sin Død 1759 i 
afgjort herrnhutisk Retning. I hans 1749 udgivne „lille 
Skatkiste“ findes det kendte Vers:

Amen! det samme skal være min Sang, 
det vil jeg synge med frydefuld Klang, 
alle Guds Børn tilsammen,
Lammet, kun Lammet, dets Vunder og Saar 
Æren og Prisen i Evighed faar,
Amen. Halleluja, Amen.

Fr. Boye har ogsaa digtet det Vers.
Er der da saa stor en Glæde
i det ny Jerusalem, 
hvi vil jeg da gaa og græde? 
denne Stad er jo vort Hjem.

Da Kapellan Schøtt døde, savnede de herrnhutisk- 
sindede Lægfolk en Mand, der kunde holde Forsamlinger 
med dem, og de indgav da et Andragende til Regeringen 
om Tilladelse til at indrette sig en egen Kirke*).

Den 12. Marts 1783 fik de Tilladelse til at samles 
i al Stilhed til fælles Opbyggelse, men paa det Vilkaar, 
at de tillige søgte Byens andre Kirker og gik til Alters 
dér. Saa købte de en Gaard i Stormgade, og her 
holdt de under en Forstanders Ledelse deres ofte talrigt 
besøgte Forsamlinger. Den af Byens Præster, de i øvrigt 
for det meste holdt sig til, var Peder Saxtorph, der

*) Under Navnet „det københavnske Brødresocietet“ havde de 
allerede fra 1739 haft en Forening, som Lorens Prætorius, da 
Fuldmægtig i norske Bjergværkers og nordenfjeldske Toldregn
skabers Kontor, havde stiftet.
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ansaas for at være herrnhutisksindet og var Præst ved 
Nikolaj Kirke fra 1774 til sin Død 1803*).

Med Grundeisen af Kristiansfeld og Forsamlingssalen 
i Stormgade havde Brødremenigheden fundet sine faste 
Brændpunkter imellem danske Mennesker.

Det kan ikke hjælpe at spørge om. hvorvidt Herrn
huterne, dersom Zinzendorf var blevet Kristian VI’s 
ledende Minister, havde kunnet undgaa den Fristelse at 
misbruge Gæsteretten. Som det gik, beholdt Brødre
menigheden helt igennem Gæstens Stilling, og det kan 
vel ogsaa siges, at den, hvor den fik Lov at være Gæst, 
kirkeligt har vist en Trang til at tjene dem, i hvis 
Midte den havde faaet Lov at leve.**)

Vilde man sammenligne den Lære, der blev for
kyndt af deres Modstandere, Pietisterne, og den Lære, 
de herrnhutisksindede Præster forkyndte, da vil hin vist
nok vise sig mere luthersk end denne. Hos Zinzendorf 
selv har der i alt Fald været meget, som ikke blot er i 
høj Grad smagløst, men næsten kan synes gudsbespotte
ligt. I hvilken Grad det har stødt Grundtvig, kan man 
se af hans Verdenskrønike fra 1812.

Men i eet Stykke havde Herrnhuterne Betingelser 
for at vinde bedre Indgang hos enfoldige Kristne end 
Pietisterne. De fremhævede med Styrke det lutherske 
Grundvidnesbyrd om Retfærdiggørelsen af Troen. 
For dem var derfor Kristendommen et Evangelium, et 
Glædesbud, — naar deres Modstandere, som altid frem
hævede Helliggørelsen, fristedes til at gøre Kristen
dommen til en Lov. Dette har været en Hovedgrund

*) Hans Søn Preben Saxtorph har, inden han blev reside
rende Kapellan i Brenderup paa Fyn, tilhørt Brødremenigheden i 
København. Fr. Nygaard: Den fynske Opvækkelse, S. 70.

**) Jeg skal ikke gaa ind paa Spørgsmaalet om, hvad Skade det 
har gjort folkeligt, at der rejste sig en tysk By i Nordslesvig. 
Denne Skade har mulig ikke været saa stor, som man har ment.
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til, at den gudelige Lægmandsbevægelse i Danmark i 
det attende Aarhundrede blev mere farvet af Herrnhut 
end af Halle.

III. Vidnesbyrd om Brødremenigheden fra Mennesker, 
der har kendt den af Selvsyn.

Naar man skal danne sig en klar Forestilling om 
en kirkelig Retnings Betydning, maa man ikke slutte 
alt for meget af de Skrifter, der er udgaaede fra dens 
Ledere. De kan have haft Særheder, som aldrig har 
gjort sig gældende inden for Kredsen, der sluttede sig til 
dem, eller som i hvert Fald kun en Tid har paavirket 
deres Tilhængere, men som siden mistede al Betydning 
for dem.

Der kan naturligvis ogsaa være det Forhold til 
Stede, at Banebryderen for en aandelig Bevægelse har 
favnet saa vidt, at hans Lærlinge i første og andet Led 
kun har tilegnet sig en Del af det, han har peget paa, 
medens der er en rig Arv ogsaa til følgende Slægter, 
som vil grave dybe Brønde, hvor han har vist Vand. 
En aandelig Høvding af denne Slags har Zinzendorf 
ikke været.

Han har uden Tvivl været et varmhjertet, vilje
stærkt Menneske; — han har haft Mod til at sætte sig 
ud over nedarvede Fordomme; — han har i jævne Haand- 
værkere kunnet se sine, Rigsgrevens, kristne Brødre; — 
han har følt Smerte over den Uenighed, der var imellem 
de fra Pavekirken udskille kristne Samfund, og have sat 
sine personlige Kræfter og sin Velstand ind paa et Forsøg 
paa at samle fromme Mennesker af alle disse Samfund. 
Mon man ikke har Lov til at fremhæve dette som de 
gode Sider ved denne Mand? Han har haft sin Styrke 
paa et Omraade, der mere ligner deres, som grundede 
Munkeordener i Middelalderen, end det ligner den Kamp
plads, hvor aandelige Høvdinger som Luther eller Grundtvig 
traadte frem.
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Skal vi lære en af de middelalderlige Munkeordener 
at kende, da er det bedst at se indenfor hos dem og 
betragte det daglige Liv i et af deres Klostre. Saa- 
ledes skal vi da ogsaa se indenfor hos Herrnhuterne, 
da de var paa deres Middagshøjde, og det kan vi bedst 
ved at lægge Mærke til, hvad der er fortalt af paalide- 
lige Mennesker, som har færdedes hos dem i kortere 
eller længere Tid.

Jung-Stilling besøgte 1803 Herrnhut med sin 
Hustru dels for at operere for Stær, dels for at se den 
ham saa kære Brødremenighed nærved. En halv Snes 
Dage opholdt de sig her og følte sig inderlig vel. Det 
var den stille Uge, medens de var der. De gik til 
Herrens Bord Skærtorsdag med hele Menigheden. Det 
var for Stilling ligesom en højtidelig Indvielse til den 
udelukkende kristelige Gerning, der skulde fylde hans 
Livs Aften, og hvortil den ædle Kurfyrst Karl Frederik 
af Baden havde kaldet ham, og paa intet andet Sted 
vilde han hellere modtage Indvielsen end her, „hvor 
Jesus Kristus og hans Religion maaske renest og klarest 
bekendes og læres i hele Verden.“ Det næste Aar 
overværede Jung-Stilling i Herrnhut den aarlige Kon
ference, der ikke alene var for Medlemmer af Brødre
menigheden men ogsaa stod aaben for protestantiske 
Præster i Almindelighed. Af disse var der omtrent 70 
til Stede. To Biskopper, der havde virket i andre Verdens
dele, deltog i Mødet; den ene af dem, Reichel, holdt 
50 Aars Jubilæum som Brødrepræst. Breve med Med
delelser om Missionen rundt omkring fra blev oplæste, 
Jung-Stilling var meget optaget af, hvad han hørte*).

Naar Jung-Stilling har sin Rod i den gudelige 
Bevægelse blandt Lægfolk i Rhinegnen, saa kan det 
samme siges om Frederik Schleiermacher. Hans 
Fader havde som ung reformert Præst været indviklet 
i den sværmeriske Bevægelse, som den elberfeldske

*) Richard Petersens Jung-Stilling, S. 212 og 216.
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Fabrikant Eller stod i Spidsen for, og som udmundede 
i Forsøget paa at virkeliggøre „Tusindaarsriget“ i Rons- 
dorf. Han var kommen lykkelig ud af denne Vildfarelse; 
men under hans følgende Virksomhed som Feltpræst var 
han kommen ind i stærke Tvivl, som han havde svært 
ved at overvinde. Han ønskede sine Børn en sund 
kristelig Udvikling uden at fristes hverken til Sværmeri 
eller til Tvivl, og efter at han med sin Hustru havde 
hesøgt Brødremenigheden, fik de Børnene anbragt i den. 
De fandt, at alting dér sigtede til det store Maal: Men
neskets Genforening med Gud, og at alt var bygget paa 
den rette Grundvold, Kristi blodige Sonoffer.

Inden Fr. Schleiermacher 1783 kom til Niesky, 
hvor han skulde gaa i Skole, havde han opholdt sig 
nogen Tid i en anden Herrnhuterkoloni, Gnadenfrei, 
hvor hans Søster Charlotte skulde optages i en kvin
delig Opdragelsesanstalt. Her, har han fortalt, fik han 
det første og stærkeste Indtryk af det ejendommelige 
Liv hos Herrnhuterne. Intet Sted i Verden, skrev han 
mange Aar efter, kunde han bedre overtænke sin hele 
aandelige Udvikling, end naar han besøgte sin kære 
Søster Charlotte, der for hele sit Liv blev knyttet til 
Gnadenfrei. Dér havde han faaet det mægtigste Stød 
til at føle sin Afhængighed af en højere, usynlig Verden. 
Det var vistnok kun i det smaa, han dengang kom til 
at føle sig i Forhold til Aandens Verden, men Indtrykket 
var ligefuldt stærkt og uudsletteligt. Hvad der dengang 
blev optaget i hans Bevidsthed, hjalp ham til ikke at 
gaa til Grunde i Tvivlesygens Storme. Hvad han op
levede de første Aar i Niesky, stemte godt med det Ind
tryk, han havde faaet af Herrnhuterlivet i Gnadenfrei.

Gudstjenesten i Brødremenigheden stod altid lysende 
for Schleiermacher. Nyaarsmorgenen blev dér hilset 
med en Højtidelighed som ingen andre Steder. Paaske- 
festen havde en Rigdom, som han aldrig siden fandt 
igen. Paa Langfredagen blev hele Lidelseshistorien 
oplæst, kun afbrudt af skøn, betydningsfuld Kirkemusik
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og nogle faa Salmevers, men uden nogen som helst Tale; 
til sidst, naar der var læst om Kristi Død, sluttedes der 
med en kraftig Bøn. Paaskelørdag blev der holdt Kær- 
lighedsmaaltid, og Paaskesøndag ved Solens Opgang blev 
Herrens Opstandelse højtideligholdt paa Kirkegaarden.

Da Schleiermacher efter selv at have været Præst i 
ti Aar besøgte Brødremenfgheden i Paasken 1804, skrev 
han bagefter, at det havde været „skønne, hellige Dage, 
fulde af mærkelige Erindringer og rige paa umiddelbar 
Nydelse,“ og han tilføjede, at der i hele Kristenheden 
ikke gaves nogen Gudstjeneste, der paa værdigere Maade 
udtrykte og paa sikrere Maade vakte ægte kristelig 
Fromhed, end den i Brødremenigheden. Da han i en 
Alder af næsten 50 Aar gjorde en Rejse til en af 
Menighederne, fandt han sig ogsaa underlig til Mode; 
han følte sig tiltalt af Brødremenighedens simple, stille 
Liv i Modsætning til den forfængelige, larmende Verden, 
paa samme Tid som han skønnede, at han nu ikke 
kunde finde sig i dets ængstelige Indskrænkning.

Schleiermacher havde en svensk Ven fra sin Skole
gang hos Herrnhuterne, den ogsaa som Digter bekendte 
Diplomat Brinkman, som døde 1847, og han havde haft 
Lejlighed til at lære Dansk i Herrnhuterskolen, hvoraf 
det kan sluttes, at han ogsaa har haft danske Skole
kammerater. —

St. St. Blichers Fader, Niels Blicher, blev født i 
Starup nord for Kolding 1748 og har vel under Besøg 
i sin Fødeegn hørt saa meget om Kristiansfeld, at han 
har faaet Lyst til at lære Menigheden dér at kende. 
1825 skrev han som afgaaet Præst et Stykke i Grundt
vigs og Rudelbachs theologiske Maanedsskrift; deri 
fortæller han, „at han har fattet fortrinlig Agtelse og 
Kærlighed for Brødremenigheden i Kristiansfeld, hvor 
han flere Gange har været og med spændt Opmærk
somhed betragtet deres Indretninger, deres Gudsdyrkelse 
og deres hele Levedaad. Man finder hos dem en daglig, 
opbyggelig Gudsdyrkelse. Hver Dag Morgenbøn, Bord-
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spisningsbøn, Aftenbøn. Hver Dag Bibellæsning. Hos 
dem finder man en fuldkommen Ustraffelighed, ingen Ed, 
ingen Bagtalelse, ingen Spotteri, ingen usømmelig Skæmt 
— den største Ordentlighed, prydelig Nethed, Flittighed, 
Redelighed, Blidhed, Munterhed — endog ved visse An
ledninger fuldstændig fortrinlig god Musik. Man be
gegnes med forekommende Venlighed, Velvillighed og 
særdeles god Beværtning. Deres Manufakturer og alle 
deres Indretninger stræber de at bringe til den højeste Grad 
af Fuldkommenhed. Deres Forstandere ere elskværdige — 
til Dels højlærde — Mænd. Hvor stort et Navn har ikke 
en Spangenberg, en Treschow*) o. s v. Med alt dette 
erkender de deres menneskelige Svagheder og Ufuld
kommenheder og te sig, saa vidt man kan skønne, sagt
modige og ydmyge af Hjertet. Opdager de hos noget 
Medlem nogen Slags Afvigelse, da søger de at ændre 
den med kærlige Forestillinger; og vil den fejlende ikke 
lade sig forbedre, udelukker de den af deres Samfund. 
Saaledes beflitter de sig paa i Tænkemaade og Forhold, 
at realisere Kristendomslæren. Dersom hver en Menighed 
i Kristenheden lignede den i Kristiansfeld, var ganske 
vist Guds Rige her paa Jorden i en herligere blom
strende Tilstand, og da maatte den himmelske Lovsang 
dagligen'udjubles: Ære være Gud i det høje! Fred paa 
Jorden, og til Menneskene Guds Velbehag!“ —

Den bekendte norske Præst N. Wergeland var ikke 
blot Fader til den store Digter Henrik Wergeland, men 
ogsaa til Forfatterinden Camilla Gollet. Hun blev i 
en Alder af 14 Aar sendt til Kristiansfeld og blev dér

*) Peter Treschow er født 1760 i Drammen, hvor hans 
Fader var Købmand. Han havde faaet sin Uddannelse i Brødremenig
heden, var først Præst i Amsterdam og senere i København, men 
fra 1798 til 1811 i Kristiansfeld. Saa kom han til Holland og 
derfra til England. Hans anden Hustru, der var født i København 
og Datter af Kniphngshandler N. M. Røding (fra Tønder), døde først 
1857 i Kristiansfeld.
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et Par Aar paa den kvindelige Opdragelsesanstalt. 1863 
udgav hun en Bog: „I de lange Nætter“, og deri har 
hun fortalt adskilligt om Livet dernede.

Hun lægger ikke Skjul paa de Skrøbeligheder, der 
knyttede sig til denne som til næsten alle Opdragelses
anstalter. Det er saa overordentlig svært at tage Hensyn 
til de enkelte og yde dem, hvad de trænger til. Man 
har hørt verdsligt opdragne Børn prise den Tid, de var 
i Kristiansfeld, som den lykkeligste i deres Liv. For 
mange ulykkelige Børn har det været en velsignet Havn, 
hvor de undertiden har slaaet sig til Ro for Livet. For 
hende var det Afsondring, Ensomhed, kun i en anden 
klosterligere Form, end hun havde været vant til; men 
Meningen er jo ikke, at man skal indvies til at gaa i 
Kloster, men til at færdes i Verden bagefter. Man skal 
lære at kende sig selv og sine Anlæg og Kræfter, og 
hvorvidt de duer til at træde op i de Kampe, der ikke 
længe lader vente paa sig.

Hun var opvokset i Frihed og i en vis daglig 
Overflødighed. I Kristiansfeld mødte hun et regelmæs
sigt Liv, fuldt af Tvang, og en nøgen Tarvelighed-

Forholdet til de andre Børn voldte hende dog, især 
i Begyndelsen, den største Lidelse. Der var Børn fra 
Vestindien og Surinam (Døtre af herrnhutiske Missionærer) 
lige saa fuldt som fra forskellige Steder i Europa. I 
Spidsen for den lille Republik stod to smaa Køben- 
havnerinder, der var uadskillelige Veninder. Deres Væsen 
var beskedent og mildt, men desuagtet herskede de som 
uindskrænkede Despoter. Enhver rettede sig ubetinget 
efter dem; ingen vovede at modsige dem; paa dem kom 
det an, om en Lærerinde eller ny Elev skulde lides eller 
ikke lides, om Ølsuppe var en velsmagende Ret eller 
ikke. Den unge norske Pige stod bævende over for 
disse smaa Diktatorer i de hvide Jaconetsmodester; de 
var nemlig ogsaa ens klædte, maaske som Tegn paa 
deres Myndighed. Hvorfra denne Myndighed stammede, 
er ikke let at sige. De var ikke udmærket eller ejen-
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dommeligt begavede. „Det er den evige, aldrig løste 
Gaade af Middelmaadighedens Overlegenhed, denne mere 
trykkende, mere ulidelige Overlast end nogen anden!“

Men saa fik Camilla Wergeland selv en Veninde, 
Christiane v. Schoulz, en Datter af en afdød dansk 
Oberst; hun var 15 Aar og kom paa sanfme Afdeling 
som Camilla: „Christiane, ak Christiane, hvordan skal 
jeg skildre hende?“ skriver den norske Forfatterinde en 
Menneskealder efter, „jeg føler Umuligheden deraf. Der 
er ingen, jeg kan se saa tydeligt med lukkede Øjne, som 
hende. Høj, slank, fyldig og smal som et Rør, men af 
denne bløde, naturlige Smekkerhed, der ikke er frempint, 
bar hun sit noget store Hoved med det dejligste Haar 
lidt bøjet, som en Blomst, der har udviklet sig for yppig 
for sin Stængel; men man behøvede blot at kende hende 
og se paa det Ansigt for at finde denne Bevægelse na
turlig. Grundtonen i hendes Væsen var en Følelses 
fuldhed, som var alt for let vakt, alt for øm, til at den 
kunde holde Stand i en Verden som vor. Man maatte 
set. hvorledes den sitrede i dette Ansigts bestandigt 
vekslende Rødme og under disse store, sky, halvttil- 
slørede Øjne; men fæstede hun Blikket paa en, da saa 
man ligesom ind i en Himmel af Kærlighed og Blidhed. 
Man taler om en svævende Gang, hun havde en svæ
vende Gang! Det var ikke, som om hun gik! O, man 
skulde have set hende om Søndagen eller en af de 
mange Festdage, naar hun i sin hvide Dragt, kun med 
et sort eller hvidt Slør kastet over Hovedet, gik til 
Kirke, eller naar hun kom ud fra den, bevæget, oplivet 
af Gudstjenesten, der i sin ædle Simpelhed ikke 
kan være smukkere og mere opløftende end hos 
Herrnhuterne! Man kunde lagt hende en Palme i 
Armen, og hun havde virkeliggjort Idealet af en af de 
kristne Jomfrumartyrer.“

Camilla Wergeland har i Kristiansfeld ikke blot lært 
den svage Side at kende, som følger med en kvindelig 
Opdragelsesanstalt. Hun har ogsaa erfaret „det vidunder-

Schrøder: Brødremenigheden. 3
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lige“, som en ung Pige kan opleve i et inderligt Venskab 
med en jævnaldrende.

Hun har ogsaa i sin Fortælling om Samlivet med 
Christiane meddelt forskellige Træk, der kan belyse 
Forholdene i Kristiansfeld.

Naar de spadserede om Aftenen, gik de altid parvis 
og alle paa een Gang; men den enkelte kunde frit vælge, 
med hvem hun vilde gaa. Maalet for Vandringen var 
det smukke Christinenruhe, en Park, der var skænket 
Byen af en from afdød Godsejer inde, der havde boet 
tæt ved.*) „Begivenhederne paa en saadan Tur er. at 
at man kan møde Drengene med sine Hyrder, der halv 
smilende, skottende, men lige saa tavse vandrer forbi.“

„Herrnhuterne har,“ skriver Fru Collet, „en egen 
Sans for Arrangementer af deres mange Fester. Enhver 
Stand og Alder har sin, foruden at der gives en Mængde 
Kirkefester. Den dejlige Musik, en fin Røgelse, naar 
ikke Aarstiden byder Blomster, af og til ved særegne 
Lejligheder The og Kage, der virkelig bliver ombudt i 
Kirken eller, som de der kalder den, der Gemeindesaal 
(Menighedssalen), giver disse Sammenkomster noget højst 
gemytligt uden at skade Højtideligheden. Der strømmer 
ogsaa en Mængde fremmede til ved slige Lejligheder. 
Især er dette Tilfældet den 17. August ved Børnenes 
Fest, da vrimler det formeligt i Gaderne. Ved Eksamen, 
som holdes i Søstrenes Festsal med megen Højtidelighed, 
er alle Pigerne hvidklædte, ordnede efter deres Klasser. 
Langs Vinduesrækken er der en Forhøjning, hvorpaa 
samtlige Lærerinder, Forstandere, Stedets Honoratiores 
og de fremmede sidder.

*) Kammerherreinde Christina Friderica von Holstein 
døde 16. Juni 1812, og hendes Lig blev efter hendes Ønske den 
følgende 25. Juni begravet i en af hende anlagt Plantning. Hun 
havde ment bedst at kunne sikre sit Hvilested, der kom til at bære 
hendes Navn, at blive uforstyrret, naar hun testamenterede det til 
den hende kære Brødremenighed.
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Søsterhuset optager blot ældre og yngre, ugifte 
kvindelige Medlemmer af Menigheden.

Alle Kvinder iblandt Herrnhuterne bærer en lille 
hvid, firkantet Kammerdugshue. Kun Farven af Baan- 
det er forskellig; de ugifte bærer blegrøde, — de ganske 
unge Piger, der tænker paa at tage Huen, og som op
holder sig som Novicer paa Stedet, mørkerøde, — Ko
nerne blaa, og Enkerne hvide Baand.

Paa Søsterhuset levede i Camilla Collets Tid en 
gammel Baronesse von Holstein, hun var vist 80 
Aar. En Gang hver Maaned meldte hun sig til Visit 
paa den kvindelige Opdragelsesanstalt. Det var med en 
vis Spænding, man ventede hendes Komme. Pigerne 
ordnede sig i Rad og Geled for at modtage „den lille 
voksblege, sortklædte Skikkelse“ med det kridhvide 
Haar, der med fornem Anstand skred ind ad Døren. 
Man bød hende ikke at sidde. Hun gjorde kun en 
Runde i Stuen, idet hun standsede foran enhver af Pigerne, 
med hvem hun da talte et Par Ord paa Fransk. Efter 
et Par Spørgsmaal om Alder, Navn og Fødested eller 
en Bemærkning om Vejret gik hun til Naboen, hvor 
hun gentog de samme Spørgsmaal og Bemærkninger. 
Naar hun var færdig med sin Runde, fjernede hun sig, 
under Pigernes dybe Kniks, lige saa højtidelig som hun 
var kommet, for i den næste Klasse at foretage netop 
det samme. Det var Minder fra den gamle Adelsfrøkens 
Liv, som gik igen i hendes franske Visitter. Maaske 
har der fra først af været mere Indhold i dem; lidt efter 
lidt svandt de ind til en blot Formalitet.

Den gamle Baronesse døde, medens Camilla Collet 
var paa Opdragelsesanstalten i Kristiansfeld. Hendes 
Lig laa paa Parade paa en hvidt tilsløret Katafalk i 
Søsterhusets store Sal med Roser i Haanden. Der 
brændte Vokskerter i Sølvkandelabre rundt om hende. 
Et Skær af den Glans, der engang havde lyst over 
hendes Ungdom, men som i 50 Aar havde ligget sluk
ket under den lille hvide, krusede Kammerdugshue,

3*
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havde de venligtsindede Søstre bredt over hendes Baare. 
Saaledes var det smukt og opløftende, og det rystede 
alle de unge Piger.

Særlig Betydning har Camilla Collets Fortælling 
om Religionsundervisningen hos Præsten Røntgen *), 
som da var ny paa Stedet. Hans præstelige Foredrag 
indtager et saa vigtigt Led i hele hendes Udvikling, at 
hun maa dvæle nærmere ved dem.

„Religionstimerne hos Røntgen regner jeg for de 
herligste, interessanteste Læretimer, jeg har oplevet i 
mit Liv. Vi glædede os alle til dem, enhver af os var 
stolt ved bagefter at kunne sige: han spurgte mig i det 
eller det; Røntgen var blevet vor Helt; bare han gik 
forbi Anstalten, var det en Begivenhed. O, nej! han 
var ikke ung eller personlig indtagende! Det var en 
ældre, lidt tør og alvorlig Mand uden for Timerne; men 
i dem blev han forynget, han blev varm og veltalende. 
Det var, som han havde noget rigtig glædeligt at med
dele os. Og vi, hvor modtagelige! Som Smaabørn, 
man har lovet at skulle se skønne Rariteter og Verdens 
syv Underværker, sad vi begærlige, spændte paa, hvad 
herligt han vilde vise og forklare os. Og han rullede 
op et Stykke Himmel efter det andet for vore undrende 
Blikke; men vi havde den Følelse derved, at vi sad 
lunt og trygt paa den grønne Jord, ja det var netop fra 
dette Standpunkt, vi forstod Himlen bedst. Han udlagde 
os Biblen omtrent indtil Josva Bog; alt imellem fortalte

*) Philip J acob Røntgen er født i Neu-Wied ved Rhinen. 
Faderen var en berømt Møbelfabrikant. En Broder til ham var 
Minister hos Fyrsten af Wied, der var selvstændig Regent indtil 
Kejser Napoleons Tid. Røntgen har faaet det Vidnesbyrd i Menig
heden, at han var en oprigtig troende Mand, der har været til 
Velsignelse for mange. Han var Præst i Kristiansfeld fra 1828 til 
1851. Opdragelsesanstalterne, der var komne i Forfald, opnaaede 
ved hans ufortrødne Virksomhed en ny Blomstringstid, idet han 
foretog Rejser i Norge og Sverrig for at samle Elever. Han blev i 
1851 forflyttet til Kønigsberg i Preussen, hvor han døde. Opdage
ren af „Røntgen-Straalerne“ skal være beslægtet med ham.
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han os interessante og rørende Træk af Livet, hvori 
Gud ikke altid blev nævnt i Ord; men hvad behøvedes 
det? Enhver, der besøger Strassburgerdomen, véd, at 
Erwin von Steinbach har bygget den, hans Navn vil 
tone usynligt under Buerne; men man udtaler det ikke 
ved hver Enkelthed, man peger paa. Og Han, der 
skabte Erwin og Jordens prægtigste Dom gennem ham, 
og den store Dom, som hvælver sig over dem begge, 
behøver vi at tage denne Bygmesters Navn idelig i 
Munden? Kan man undgaa at tænke paa ham 100 
Gange om Dagen? Saa knyttede sig vor unge, ny vakte 
Bevidsthed om Ham sig til alt, hvad der forekom os og 
bevægede os om Dagen, vi kunde ikke tage fejl af, hvad 
der var af Ham, lige saa lidt som man kan tage fejl af 
Lys og Mørke. Alt, hvad der var vakkert, hvad der 
voldte ren, angerløs Glæde — naar vi fordrog og gjorde 
hverandre noget godt — Tanken paa Hjemmet — Na
turens, Kunstens Herlighed, der endnu laa som en dæm- 
rende Anelse i vor Sjæl! Gennem begge vore Lærer
inder, hvoraf den ene var god og blid, den anden 
var alvorlig, — streng og blid, jeg holdt af dem 
begge — talte Han dadlende og rosende til os, Han 
trængte sig til os i alt, at vi kunde fatte og elske Ham, 
vi stakkels umyndige, uartigfødte, i Sanselivet bundne, 
efter Lys og Frihed sukkende Menneskebørn, ja for at 
vi rigtig kunde fatte og elske Ham steg han lyslevende 
ned til os i Jesu Skikkelse. Saa lærte den kære Præst 
i Kristiansfeld os det. Har jeg misforstaaet ham i noget, 
da vil han tilgive mig i sin Qrav.u

Camilla Collet slutter sin Fortælling saaledes: „Jeg 
forlod Kristiansfeld for aldrig at se det igen. Med Er
faringer og verdslig Visdom beriget vendte jeg visselig 
ikke tilbage, men dog med en Skat af lyse Indtryk, som 
aldrig kunde forsvinde. I Kristiansfeld har jeg truffet 
paa saa herlige, i sin Art fuldkomne, Mennesker, at den 
blotte Erindring om dem er en Lægedom, naar man 
mangen Gang maa mistvivle om Menneskeheden; men
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den er ikke mindre en Lægedom, en Trost mod den 
mørke Dagens Anskuelse, at Menneskeslægten er en 
Kloak af lutter Synd og Urenhed.“

IV. Venner af Brødremenigheden i Sundeved.

I Skelle i Broager Sogn levede for 70 Aar siden 
en ung Snedkersvend, Hans Hansen. Han var tidlig 
blevet vakt. 17 Aar gammel gik han 1832 paa sin 
Fod til Kristian sfeld for at holde Paaske i Brødremenig
heden, og derefter gik han derned i hvert af de følgende 
6 Aar.

I Regelen kom han ikke længere den første Dag 
end til Skrædder Tuchsen i Ullerup, en from Mand, i 
hvis Hus de opvakte samledes; han havde to ugifte 
Søstre; dem kaldte de „Martha og Maria“, medens de 
kaldte ham selv „Lazai;us“.

Fra Ullerup gik Turen til Aabenraa, hvor han tog 
ind hos Orgelbygger Markussen, som oprindelig var 
Snedker i Sottrup og gav sig af med at være Læg
prædikant, „en ejendommelig Mand, fuld af Historier og 
lystige Indfald.“

Efter Markussens Anbefaling gik han saa videre til 
Løjt. Der var en meget brav herrnhutisksindet Præst 
ved Navn Matthiesen og en Kaptajn Boysen. Fra 
Løjt udgik der i disse Aar flere Missionærer.

Hans Hansen havde tillige med en Broder, der ogsaa 
var opvakt, og som stod i Forbindelse med den senere 
Generalsuperintendent Versmann, fattet det Forsæt at 
opdrage de mange forsømte Børn, der løb omkring ved 
Teglværkerne paa Broagerland. For at faa Ret til at 
undervise dem vilde Hans Hansen paa et Seminarium. 
Men da Versmann hørte det, sagde han: „Du skal ikke 
paa et Seminarium; men du skal til Wichern.“

Johann Hinrich Wichern (f. 1808, d. 1881) havde 
i 1833 stiftet Redningshjemmet „Rauhes Haus“ ved 
Hamborg, hvor Drenge skulde bo sammen gruppevis
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med „unge Mænd, der ved at hjælpe med til at opdrage 
dem tillige selv kunde opdrages til at overlage selvstæn
dige Stillinger med lignende Opgaver.*) H. Hansen 
fulgte dette Raad, men kom aldrig tilbage til Drengene 
ved Teglværkerne paa Broagerland. Wichern fik stor 
Tillid til ham, og da Dronning Caroline Amalie 1840 
besøgte „Rauhes Haus“, blev Hansen forestillet for hende. 
Hun gav ham Penge til en Rejse i Nordslesvig, hvor 
han da besøgte alle sine gamle Venner.

Dronning Caroline Amalie, som stadig i den føl
gende Tid stod i Forbindelse med „Rauhes Haus“, 
tænkte en Tid paa at oprette en lignende Opdragelses
anstalt i Danmark, men nær ved Kongeaaen, og knyt
tede i den Anledning Forhandlinger med H. Hansen. 
Senere opfordrede hun og Grevinde Holstein-Holsteinborg 
ham til at overtage en Stilling ved Holsteinsminde. Men 
saa kom Krigen 1848, og dermed strandede denne Plan.

1849 valgtes han til med sin Hustru at overtage 
Ledelsen af en Opdragelsesanstalt, som den hannoveranske 
Adel havde indrettet i Celle („Lienerhaus zu Altencelle“).

Hans Hansen har nydt stor Anseelse imellem det 
„Broderskab“, der er dannet af dem, som har virket 
eller er blevet oplært paa „Rauhes Haus“; det var 
mere end 500 over hele Verden spredte Brødre og Søstre, 
hvis „Senior“ han var, da han for nogle Aar siden 
døde. —

I det Hjem i Ullerup, hvis Beboere „de opvakte“ 
nævnte efter de navnkundige Søskende i Betanien, traf 
Hans Hansen første Gang sin tilkommende Hustru, om 
hvis Slægt der nu skal fortælles.

En Mand fra Angel var bosat i Ragebøl i Sunde
ved, og for ham blev der 1732 født en Søn, der blev 
kaldt Jørgen Hanssen; han levede som Gaardmand 
og døde først 1819.

En Sønnesøn af ham, der tillige bar hans Navn,

*) N. Dalhoffs „Gak hen og gør ligesaa“, S. 114.
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Biskop Jørgen Hanssen paa Als (f. 1802, d. 1889), har 
skrevet om ham, at han nød stor Anseelse i sin Egn. 
Han stod i Brevveksling med den herrnhutiske Præst 
Wied i Vestindien. Der blev ved hans Død forfattet og 
trykt en tysk Sang, hvori det hed, at han som Kristen 
var tro, from og en Hædersmand, og at hans Ry lød 
vidt og bredt omkring. I Ligtalen sagde Præsten i 
Sottrup: „Min videnskabelige Dannelse har ofte maattet 
staa tilbage for denne Mands skarpe Blik.“ Men var 
han meget optaget af kirkelige Spørgsmaal, saa fulgte 
han ogsaa Politikken; Biskoppen kunde mindes, at han 
læste „Altonaer Merkur“, som dengang udkom i Segeberg.

En Sønnesøns Søn af den gamle Jørgen Hanssen, 
den nordslesvigske Folkerepræsentant, H. P. Hanssen- 
Nørremølle, ejer et Eksemplar af Jesper Brochmands 
Huspostil (trykt i København 1758), som har tilhørt 
ham. I den har han gjort en Del Optegnelser om sine 
Familieforhold, hvoraf det vel kan sluttes, at han har 
sat særlig Pris paa Bogen.

Mærkeligere er det, at denne sundevedske Gaard- 
mand har efterladt sig Digte. To af dem er omtrent 
for 20 Aar siden fundne i Afskrifter i Felsted Sogn ved 
Aabenraa.

Det ene af dem hedder:

„Om den indbrydende og overhaandtagende For
dærvelsens Strøm i Lærdommen.“

Det er paa 21 otteliniede Vers, men falder for tungt, 
til at jeg tør meddele det her. Det er, som Overskriften 
viser, et Indlæg imod den i Kristendomsforkyndelsen 
indbrydende Rationalisme eller, maaske rettere, imod 
den vantro Tankegang, som kom stærkere og stærkere 
til Orde alle Vegne. Jeg skal anføre et Par Vers, hvori 
han stiller Vantroens Himmelstorm sammen med Ikarus’ 
Forsøg paa at flyve til Himlen paa Vinger, han havde 
dannet af Voks, og i Modsætning til Jakobs-Stigen :
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1 vil nu med Voksevinger 
storme Gud og Himlen an, 
skønt det eder ej gelinger, 
aldrig naa I vil til Land! 
I vil og mod *) Solen gaa, 
men dens Straaler falde paa, 
Vingerne af Heden smelte, 
og I ned i Pølen vælte.

Bedre var paa Jakobs Stige 
i en Stang blandt Engle fik; 
de paa den fra Himlens Rige 
kom og did igen opgik. 
Guds Ords Stige er den Vej, 
hvorpaa man vildfarer ej; 
hvo som op ad den vil stige, 
lyklig naar til Frydens Rige.

Det andet Digt stammer fra en Tid, da Jørgen 
Hanssen var saa gammel, at han ikke kunde se at 
skrive. Dets Titel er:
„Anledning ved Betragtning af Naturens Rige at 

overlade sig til Guds Forsyn.“
Det er paa 12 tiliniede Vers. Det første er dette:

Naar vi vil Naturens Rige 
ret betænksomt skue an, 
at der er, vi straks maa sige, 
en almægtig Skabermand. 
Hvad vort Øjesyn kan møde, 
viser os Guds Almagt stor, 
Himlen, Luften, Vand og Jord, 
Fugle, Dyr, ja Jordens Grøde, 
Lys og Mørke, Nat og Dag, 
alt bevidner denne Sag.

Han vender Øjet til Solen, Maanen og Stjernerne, til 
Luften, Dug og Regn, til de grødefulde Marker, Engene 
og Skovene, Mangfoldigheden af tamme og vilde Dyr, 
Havet med dets Skibe og Fiskerigdom. Han ser til

*) I Haandskriftet, jeg har for mig, staar „maa“; men jeg 
formoder, det er en Skrivefejl for „mod“.
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Menneskelivet og agter paa, hvordan vi faar Fode og Klæ
der, hvad der kan gavne, og hvad der kan fryde, ligesom 
Markens Blomster klædes og Himlens Fugle faar Føden:

Vil Gud da smaa Fugle nære, 
som ej saa og høste ind, 
vil de ham igen og ære 
med et frit og lystigt Sind: — 
skulde da vel kristne Sjæle,

, dem selv Kristus har gjort fri,
gaa endnu i Slaveri
og med hedensk Sorg sig kvæle? 
Nej, vi bør med Flid og Tro 
Jade alt paa Gud bero.

Der er bevaret Brudstykker af nogle andre Digte, 
som Jørgen Hanssen har forfattet. Et af dem handler 
om en Præst Balslev i Dybbøl. Om ham skal der 
efter Benjamin Balslevs Stamtavle over Familien Balslev 
oplyses, at han skrev sit Navn Hans Balsløv, var 
født 1724 og døde 1795. Han var en Søn af Jens 
Balsløv, Præst i Tommerup og Brylle, i hans andet 
Ægteskab med Marie Sofia Luja. Han kom som Hov
mester for en ung Adelsmand af Familien Sehested til 
Soro Akademi og vandt saa megen „Kredit og Yndest“ 
hos de unge Grever, som opholdt sig der, „at en af 
dem, Grev Chr. Ditl. Reventlow, — ham selv ganske 
uafvidende — kaldede ham til Sognepræst for Dybbøl Me
nighed i Sundeved, i hvilken Stilling han, saa vidt vides, 
forblev til sin Død.“ *)

Et andet Brudstykke af Jørgen Haussen handler om 
Slaget den 2. April 1801 paa Københavns Red. Deri 
findes følgende Linier:

Hvad vil du stolte Englands Magt? 
du finde skal, 
at Dansken gaar dig kækt i Møde.

*) Dybbøl ligger paa Godset Reventlow-Sandberg. Grev Chr. 
Ditl. Fred. Reventlow og hans Broder Joh. Ludv. R. var i Sorø 
1764 — 67. Da Hans Balsløv giftede sig 1757, maa det være en 
ældre Grev Reventlow, der har lært ham at kende i Sorø og kaldet 
ham til Dybbøl.
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Det kan heraf skønnes, at Jørgen Hanssen, om han 
end læste „Altonaer Merkur“, var en god Patriot.

Hans ældste Søn, Hans Jørgensen (f. 1766), er 
blevet sendt til Kristiansfeld omkring ved 1780. En 
Datter af ham blev Moder til den meget lovende, men 
tidlig ved Døden bortkaldte Statskonsulent Peter Jenssen 
(f. 1846, d. 1885). Det er dog Datteren Anna Hans
sen, vi særligt maa fæste Opmærksomheden paa. Hun 
har været en meget begavet Pige, men var ogsaa kendt 
for sit fromme Sindelag.

Det er hende, om hvem der ovenfor er fortalt, at 
Hans Hansen fra Skelle første Gang traf hende hos de 
tre ugifte Søskende i Ullerup, og at hun siden skulde 
blive hans Hustru.

Det formodes, at det er af en ung Kapellan i Ulle
rup, som havde Forbindelser sydpaa, at Anna Hans
sen havde hørt Tale om Wichern og „Rauhes Haus“, 
og det optog hende saa stærkt, at hun skrev til Wichern.

Nogen Tid efter at Hans Hansen var kommen hjem 
fra den Rejse, hvortil Dronning Caroline Amalie havde 
givet ham Penge, spurgte Wichern ham, om han kendte 
en Kvinde, der hed Anna Hanssen, og som var fra 
Sottrup. Dertil svarede han: „Ja.“ Wichern spurgte 
saa videre, om hun var skikket til at være „Søster“, for 
hun havde anbefalet sig selv dertil. Det troede Hans 
Hansen. Saa kom hun til „Rauhes Haus“. Hun var rejst 
hjemmefra imod sin Broders Ønske, og hun kunde ikke 
eet Ord Tysk. Men hendes udmærkede Evner til at om- 
gaas med og opdrage forsømte Børn blev snart baade 
kendte og anerkendte.

Anna Hanssen blev forlovet med Hans Hansen, og 
de kom, som alt fortalt, til med hinanden at styre den 
store Opdragelsesanstalt i Celle i Hannover. De nød 
begge stor Anseelse blandt dem, der var udgaaede fra 
„Rauhes Haus“, — og, skriver den Frænde af dem, der 
har skaffet mig de meddelte Oplysninger, „de var glade
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Kristne, meget opofrende, hjertelige, fromme Folk, som 
tog stærkt Afstand fra Dømmesygen.“

Anna Hanssens Datter har fortalt følgende Træk 
fra hendes Alderdom. Hun vaagnede en Aften ved en 
sagte Støj i Stuen, stod op, gik ene derind og traf en 
Indbrudstyv, der som Dreng havde været i hendes Hus, 
men senere var faldet tilbage. Da han saa hende, brast 
han i Graad og sagde: „Moder, Moder, hvor kunde jeg 
stjæle her i dit Hus! Da jeg kom her i Nærheden, 
maatte jeg se dig endnu en Gang. Jeg vilde slet ikke 
stjæle, kun se dig, og saa, da jeg kom derind, kunde 
jeg ikke lade være!“ „Din stakkels Dreng,“ sagde den 
60—70 Aar gamle Kvinde, „du har haft det ondt, du 
fryser. Kom og læg dig i min Seng, den er varm.“ 
Han gjorde Modstand, men hun satte sin Vilje igennem. 
Saa gik hun ud i Køkkenet og kogte Kaffe til ham. 
Da hun kom ind igen, satte hun sig ved Sengen og talte 
med ham som med et lille Barn. Han blev hos hende 
et Par Dage, og hun skaffede ham en Plads, men taalte 
ikke, at de andre talte ondt om ham.

V. Venner af Brødremenigheden i det østlige 
og nordlige Fyn.

Hans Kaspar Brandt fra Svendborg har selv 
fortalt om sin Opvækkelse. Han blev født til Verden 
den 29de August 1753. Hans Fader, Rasmus Peter 
Gommesen Brandt, havde tidlig holdt ham og hans Sø
skende til Bøn og Sang, Morgen, Middag og Aften, 
„ogsaa undertiden paa andre Tider om Dagen, der ikke 
altid var ham gemytlig.“ Imidlertid har han skønnet, 
at der dog altid hang noget ved, som kom ham til Gode 
i hans ældre Aar. Han blev Sømand og blev revet 
med af den Tone, der raadede imellem andre Sømænd. 
Han lagde sig efter at sværge, hvad han ikke var vant 
til, saa længe hans Fader levede; „dog turde jeg ej lade 
min Moder høre det, endskønt hun var ej selv fri der-



45

for.“ Men naar han saa var ude i Storm og Uvejr, 
gruede han for, hvordan det vilde gaa ham, om han blev 
kaldt bort midt i sit uordentlige Liv. Tyve Aar gammel 
fik han selv Skib at føre, skønt han kun havde liden 
Frimodighed til at paatage sig det. Nu fik de andre 
Skippere ham med paa Komedie og paa Dansesal. Men 
han følte sig ikke lykkelig og glad derved. Naar han 
kom hjem fra Dansesalen og vilde lægge sig til at sove, 
saa lød det til ham: hvordan vil det gaa dig, om du nu 
skal dø? Naar han vaagnede om Morgenen, var han 
glad ved, at Dommens Dag endnu ikke var kommen. 
Men saa lød det til ham: du ved ikke, om Dommens 
Time kommer Dag eller Nat. Og saa blev han atter 
urolig, hvad han siden maatte takke Gud for.

Da han havde fyldt sit 25de Aar og laa med sit 
Skib i København, hændte det en Dag, at han hørte en 
Matros sige: „Der gaar en, som besøger min Skipper, 
og han er af de hellige.“ H. K. Brandt tænkte straks: 
„Saadan skulde du ogsaa være.“

Han gjorde sig et Ærinde til den Skipper, hvor 
„den saakaldte hellige“ var gaaet ind. Da han var 
kommen ind i Kahytten, lurede han paa ham for at 
høre, hvad han sagde. Men han tav stille, da han, som 
han senere sagde, var bange for, at den ham ubekendte 
Mand skulde spotte med hans Ord. Men Skipper Brandt 
gav sig god Tid, og saa fik han nogle Ord at høre, som 
han godt kunde lide, og fik ogsaa Lov til at se i „den 
sal. Boyes Skatkiste“, som „den hellige Mand“ havde 
med sig.

„Jeg slog op i Bogen,“ fortæller han videre, „hvor 
de første Sprog handlede om, at Jesus modtager og an- 
nammer Syndere. Dette var mig vigtigt for min be
ængstede Samvittighed. Dette var en Lørdag Aften, d. 
5. Sept. 1778. Jeg besluttede straks paa Stedet i Ka
hytten, at, hvor denne med flere Folk gik i Kirke om 
Søndagen, der vilde jeg ogsaa gaa. Jeg passede nøje 
paa om Søndag Morgen, hvor den første Person med
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flere af hans Folk vilde gaa i Kirke, og denne var i 
Børnehuset, som nu kaldes Forbedringshus. Det var 
den 6. Sept. eller 12. Søndag efter Trinitatis, da Evan
gelium om den døve og stumme blev forhandlet; men 
hvad derom blev forhandlet af den salig Pastor Lange, 
kan jeg ikke erindre. Nok var det, at Skællet faldt fra 
mine Øjne under samme Prædiken, og nu kunde jeg 
tydeligt se, hvad for en fordømmelig Vej jeg hidtil havde 
vandret paa, og sagde straks ved mig selv med Hjerte 
og Mund: nu vil jeg og følge den Flok, nemlig de faa, 
som jeg har paa faa Timer lært at kende som Guds 
Børn. Om Eftermiddagen gik vi atter i Pastor Langes 
Katekisation. Her mærkte jeg, at han saa' mig grædende 
og derfor drev stærkere paa at henvise enhver forlegen 
Synder at fly ind i Jesu Arme og Skød. Dette forstod 
jeg ikke meget af; ti jeg var bedrøvet og saa kun til
bage paa mig selv. Samme Aften kom jeg ved en af 
mine Ledere ind i en Forsamling med Guds Børn, og 
det endda i en af de Gader, som kaldes Nyboder, hvor 
ellers Ugudelighed efter alles Ord raser mest. Jeg 
blev ret forundret derover, at finde en Himmelsal paa 
saadanne Steder i København. Det blev mig virkelig 
ogsaa saaledes, at jeg var som paa Tabor Bjerg, dog 
skammede jeg mig over at være imellem disse kære 
Folk, gik derfor ind i et Kammer der næst ved, men 
kunde dog høre, hvad der blev talt og sunget; imidlertid 
var jeg dog sorgfuld over mit forrige Levned. En af 
Selskabet fulgte mig til Fartøjet; denne paalagde mig, 
at, naar jeg kom ind i min Kahyt, da skulde jeg knæle 
ned og bede saaledes: Ak, Herre Jesu, du Davids Søn, 
forbarme dig over mig’ Jeg gjorde dette straks; men 
Bønnen vilde ikke ret gaa frem, dog fandt jeg en liden 
Lindring og Vederkvægelse. Herpaa gik jeg i min Køje. 
Uformodenlig og usædvanligt vaagner jeg op om Natten 
Kl. 2 eller 3, og det hedder til mig: Staa op og bed! 
Jeg rejste mig op, og da kunde jeg bede om Naade, 
Naade, Naade og Syndsforladelse. Denne blev mig og
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kort derpaa levende tilsagt tydeligt i Hjertet, og jeg 
fandt straks, at Liv og Salighed (med meget mere, som 
her ej kan udsiges) fulgte med Syndernes Forladelse. 
Nu fik jeg Fred med Gud, jeg sov sødt ind uden at 
skrækkes for Død, Dom og Evighed. Jeg opvaagnede 
glad, og gennemtrængt af det, min Sjæl havde erfaret, 
kunde jeg ikke tie med det, men straks fortalte det først 
til min egen Karl, dernæst til den Skipper og hans Karl, 
som den første anmeldte Person besøgte. Alle disse blev 
rørte straks og udbrød i Taarer, saaat vi maatte gaa 
fra hverandre for ej at gøre Opsigt; ti det var paa Slots
pladsen, vi stod og talte derom.“

Efter denne afgørende Vending i Skipper Brandts 
Tankegang oplevede han, at baade hans Stiffader, hans 
Søskende og hans Bysbørn ikke længer kunde forstaa 
ham eller ligefrem spottede ham. Det gik saa vidt, at 
man sagde, han duede ikke længer til at føre sit Skib; 
en anden maatte hellere afløse ham paa Fartøjet. Men 
han blev fast i sin Sag og kunde gerne have gaaet 
gennem Ild og Vand af Kærlighed til sin Frelser. Imid
lertid kom han igen til København og blev ret styrket 
ved at høre Prædikener af Provst Hviid, Saxtorph, 
Schøtt og benævnte Lange med tiere gode Præster. Og 
Forfølgelsen imod ham hjemme i Svendborg lagde sig 
da ogsaa efterhaanden. —

At Pr. Schøtt var afgjort herrnhutisksindet ligesom 
Fr. Boye, er før oplyst. Jakob Jensen Hviid var 
Præst ved Vor Frelsers Kirke til 1773, saa Stiftsprovst 
og døde 1782. Ogsaa fra anden Side ved man, at 
han ligesom P. Saxtorph var vel anskreven hos de 
opvakte. Mindre bekendt er vel Niels Nielsen Lange, 
der var Præst ved Straffeanstalten paa Kristianshavn fra 
1769 til 89, men saa blev forflyttet til Kristiania, hvor 
han døde 1791.

Der er Grund til at slutte af disse Navne, at det er 
imellem herrnhutiske Lægfolk, at Hans Kaspar Brandt 
har faaet sin Vækkelse.
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I hans 1789 indgaaede Ægteskab med Maria Schultz 
blev der født ham tre Sønner og to Døtre. En af de 
første døde nogle Uger gammel. De andre fire Børn 
kom alle, to ad Gangen, i nogle Aar til Kristiansfeld 
for ^er „at opdrages i den fornødne Visdom til Guds 
Ære . . ., at de maatte være og blive Guds Børn i Tid 
og Evighed.“

Da Hans Kaspar Brandt 1810 sluttede Fortællingen 
om sin Opvækkelse, gav han sin Frelser Æren for, at 
han var blevet holdt nær til ham: „I det hele er jeg 
for ham en ganske Synder, han er og derfor nødvendig 
min ganske Frelser:

Mit Liv, det er i Jesu Blod 
trods alle Satans Pile, 
gaar hele Verden mig imod, 
jeg deri har min Hvile, — 
hvis der er mindste godt i mig, 
det jo alene er af dig.“

H. K. Brandt kunde udtale, at han ingen religiøse 
Selskaber havde fundet, der havde været saa nær de 
første Menigheder som de herrnhutiske. Men han var 
„intet udvortes Medlem af Brødremenigheden.“

Sin Virksomhed som Skipper opgav han og blev 
i Stedet for Købmand. Han samlede troende Venner til 
Forsamlinger paa „Salen“ i sit Hus. Der stod hans 
lille Orgel. Paa det spillede han med sine store Sø
mandshænder, medens han sang: „Vor Gud han er saa 
fast en Borg“ eller en anden af sine Yndlingssalmer.

Da „Kirkekampen“ begyndte i det 19de Aarhundrede, 
fulgte han den med Liv og Sjæl, og skønt hans Haand, 
som det er bemærket, var mere dannet til at gribe om 
et Ror end om en Pen, vovede han dog i Iversens Avis 
mangen Fejde for den Sag og de Mænd, der var ham 
kære, navnlig med den theologiske Kandidat Søren Hem- 
pel, der i sin Avis fo’r haardt frem imod Grundtvig og 
Lindberg.
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En Søn af Hans Kaspar Brandt, Rasmus Peter 
Brandt, var Købmand og russisk Vicekonsul i Nyborg. 
Som han selv havde faaet en Del af sin Opdragelse i Kri- 
stiansfeld, saaledés var det ogsaa Tilfældet med den 
Kvinde, han fæstede til sin Brud: Louise Esther 
Boesen. Han var 25 og hun 21 Aar, da de 1814 holdt 
Bryllup. Det fortælles om hende, at hun lige til sin 
Død med varm Kærlighed hang ved Skolen i Kristians- 
feld og dens Lærere.

Vartovpræsten Carl Joakim Brandt (f. 1817, d. 
1890) var den tredjeældste Søn af dette Ægteskab, alt- 
saa paa begge sine Forældres Side knyttet til Kri- 
stiansfeld.

Louise Esther Boesen var en Sønnedatter af Lud
vig Boesen (f. 1733 d. 1788), der havde været Lærer 
paa Vajsenhuset i København. „Det var,“ har hans 
Søn skrevet, „uden Tvivl i denne Tid, at han først blev 
kendt med Brødremenigheden, med hvis evangeliske 
Anskuelser og sande praktiske Kristendom han saa 
ganske stemmede overens; ... og i venskabelig Omgang 
med mange af denne kristelige Menigheds værdige Med
lemmer nød han bestandig siden mange vigtige Opmunt
ringer og broderlige Raad.“ Efter i 20 Aar at have 
været Sognepræst i Rynkeby ved Kerteminde blev han 
1785 Sognepræst i Vigerslev og Veflinge i det nordvest
lige Fyn, men døde tre Aar efter paa Søndagen efter 
Paaske, da han var midt i Overhøringen af Konfirman
derne i Vigerslev Kirke.

Hans Søn og Efterfølger i Vigerslev, Provst Jens 
Frederik Boesen (f. 1765 d. 1839), der har fortalt, 
hvad der er anført om Faderens Forhold til Brødreme
nigheden, viste allerede herved sit eget Sind imod den.

Hans Hustru Cathrine hørte da ogsaa hjemme 
imellem Brødremenighedens Venner som Datter af Sogne
præsten Joakim Ewald i Hvidding*), der 1808, 84

*) Han var Broder til Enevold Ewald og en Degnesøn fra 
Bredebro ved Tønder. I København kom han i Forhold til Brødre-

Schrøder: Brødremenigheden. 4



50

Aar gammel, nedlagde sit Embede for i Kristiansfeld „at 
udhvile sig efter lang og tro Tjeneste“; der døde han i 
en Alder af 101 Aar, blind og døv, men med sin fulde 
Aandskraft.

Til Huslærer for sin store Børneflok havde J. Fr. 
Boesen i mange Aar Niels Johannes Holm. Denne 
mærkelige Mand var født 1778 i S. Fårup ved Ribe. 
Hans Fader var Skræddermester, men Hyttede til Sild, 
hvor han begyndte en Handel. Da han blev bedraget 
og led store Tab, tog han igen fat paa sit Haandværk, 
og han flyttede snart til Tyrstrup, hvor han byggede sig 
et lille Hus ved Siden af Kohaven.

Her blev N. J. Holm konfirmeret af den herrnhu- 
tisksindede Sognepræst Lau trup*). I Herrnhuterkolo- 
nien Neuwied ved Rhinen lærte han først Handskemageri 
og derefter at lakere. Saa var det, at han, 27 Aar gam
mel, blev Huslærer i Vigerslev Præstegaard. Senere var 
han i 4 Aar hos Præsten Matthiesen i Løjt. Saa var 
han i 4 Aar Lærer i Drengeanstalten i Fulnek i Eng
land. 1820 blev han Brødremenighedens Udsending 
(Diaspora-Arbejder) i Kristiania. W. A. Wexels skrev 
om ham, at han var en Mand med opvakt Hoved, ad
skillige Kundskaber og varm Følelse for Guds Riges 
Anliggender. — at hans mundtlige Foredrag om Søndag- 
Eftermiddag besøgtes af endel Mennesker, vist ikke uden 
Velsignelse, — og at han saavel herved som ved flere 
Smaaskrifter (navnlig for Børn) og ved et af ham ud
givet Missionsblad efter bedste Overbevisning søgte at 
virke til Udbredelse af Kristi Kærligheds Erkendelse. 
Fra 1834 til sin Død 1845 var han dansk Prædikant i 
Kristiansfeld. N. J. Holm har udgivet Salmebogen

menigheden. Han var Præst i Vorbasse fra 1755 til 64, inden 
han kom til Hvidding.

*) En Søster til Holm. Christiane Benigna, blev gift med Sko
mager Niels Peter Christensen i Tyrstrup, der \ar Søn af en Degn 
i N. Nebel og Lydom ved Varde og selv var en meget alvorlig, 
from og højt agtet Mand og derhos kærnedansk.
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„Harpen“, som bruges ved den danske Gudstjeneste i 
Kristiansfeld. Selv har han digtet flere Salmer, deri
blandt den som Nr. 521 i „Salmebog for Kirke og 
Hjem“ optagne:

„Hvor salig er den lille Flok, 
som Jesus kendes ved“.

Salmen er saa bekendt, at der ikke er Grund til at 
anføre mere. Men det er vel værd at mindes, hvem 
den stammer fra. Medens Holm var i Kristiania, udgav 
han 1827 „til Fordel for Eugenia’s Stiftelse“: „Jerusalems 
Krønike i Rim for Børn“, hvori Davids-Staden fortæller 
sin egen Historie. 1 Fortalen har han gjort bestemt 
Indsigelse imod, at man skiller Kristendoms-Undervis
ningen og Bibelhistorien fra hinanden. Paa Bagsiden af 
Titelbladet er der følgende smukke Linier: „Skulde du, 
lille Bog, komme til København, saa hils Forfatteren af 
den yndige Barnesang om hin gamle Stjernemand, 
som med sin Konge og hans Søn rejste til Bethlehem, 
at tilbede den Konge, som der var født. Sig ham endelig, 
at mangfoldige Børn, foruden hans egne, hvilke Gud 
velsigne, ret meget vilde takke ham, hvis han vilde fore
sjunge dem i Barnevers hele den bethlehemitiske Konges 
Historie.“ *)

Gennem Fader, Svigerfader og en saa betydelig 
Mand som denne Huslærer var J. Fr. Boesen knyttet til 
Brødremenigheden. Det er ikke til at undres over, at 
han sendte sine Børn til Kristiansfeld, derimellem da 
ogsaa Louise Esther. —

Ved Siden af Boesen i Vigerslev nævnes gerne

*) N. J. Holm har jo let kunnet faa Bogen med disse Linier 
i Grundtvigs Hænder, og naar man nu i Slutningsbindet af Theol. 
Maanedsskrift, der blev trykt 1828, finder Grundtvigs „Studier til 
en bibelsk Rimkrønike“ med „Skabelsen“, „Adam og Eva“, Patri
arkerne“ („Kain pløjed rask i Vaar“) og „Syndfloden“, — saa kom
mer Spørgsmaalet uvilkaarlig frem, om Holms Bøn har virket paa 
den danske Salmesanger.

4*
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Balslev i Haarslev som Kristiansfeldernes Ven; men der 
er flere Haarslev-Balslever, som der er flere Vigerslev- 
Boesener.

I det foregaaende er allerede nævnt en Balslev i 
Dybbøl, der var en fynsk Præstesøn.

Hans ældre Broder, Laurits Luja Balslev, (f. 1722, 
d. 1792), havde sine Fornavne efter sin Morfader, en 
Konrektor i Odense. Han havde ligesom den senere 
Præst i Dybbøl og omtrent paa samme Tid fulgt to 
unge Grever til Sorø, blev saa Sognepræst i det østlige 
Fyn, men forflyttedes 1778 til Haarslev, hvor hans 
Søn og Sønnesøn siden har beklædt Embedet.

Allerede inden han kom til Haarslev, havde han 
haft Besøg af en Udsending fra Brødremenigheden, Pihl. 
Mulig har dette givet Anledning til, at Balslev anbragte 
en Søn, der var svag „baade paa Legems- og Sjæle- 
Evner“, i Kristiansfeld, for at han skulde lære et Haand- 
værk. Han forsøgte først at blive Guldsmed, siden at 
blive Knapmager; det vilde ikke gaa; men han fandt sit 
Hjem i Brødremenigheden, hvor han levede til 1812. 
Paa denne Maade var der knyttet en Forbindelse imellem 
Laurits L. Balslev og Kristiansfeld. Den skulde ud
vikles videre af den anden Haarslev-Balslev.

Rasmus Balslev (f. 1762, d. 1840) kom første 
Gang til Kristiansfeld sammen med den svage Broder og 
befandt sig saa vel dér, at det, da han som Student op
holdt sig i København, var den naturligste Ting for ham 
at søge til Brødre-Societetet i Stormgade. I Forstanderen 
for de ugifte Brødre, Stolpe*), fandt han en oprigtig Ven.

Som ung theologisk Kandidat var han Degn i 
Haarslev og blev, da Faderen 1789 tog sin Afsked, 
ans Eftermand, som han var i 51 Aar. 1790 giftede 

han sig med en Datter af Sognepræst Niels Vinde-

*) Det er ventelig Peter Stolpe (f. 1743, d. 1822), der ellers 
nævnes som Rejsepræst i Skaane. Han blev 1783 gift med en 
Datter af Sognepræst Bering i Skern.
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kilde i Vilstrup og, da hun døde, giftede han sig anden 
Gang med en Datter af den førnævnte Sognepræst i 
Tyrstrup, Joh. C hr. La utrup. Begge disse Præster 
var afgjort herrnhutisksindede.

Det kan da skønnes, at R. Balslev paa flere for
skellige Maader har været knyttet til Kristiansfeld lige
som J. Fr. Boesen.

Om begge disse to Præster gælder det, at de har 
haft et stort Navn imellem de opvakte Lægfolk i det 
vestlige Fyn.

Boesens Dattersøn, C. J. Brandt, har 1858 skrevet 
om ham: „Jeg ved ikke just, om der under hans lange 
Virksomhed (1789—1839) sporedes nogen Opvækkelse i 
hans nærmeste Kreds; men da denne var kommet frem 
paa andre Punkter af Landet, var han en af de Præster, 
der søgtes milevidt fra. Jeg mindes fra min Barndom, 
hvorledes lange Vognrækker, propfulde af salmesyngende 
Mænd og Kvinder, drog ind ad Byen Sommer-Søndagene 
og overfyldte den lille Landsbykirke, der alt af Sognets 
egne Beboere var flittig besøgt. De mødte gerne til 
Sidsttjeneste, for de kom langvejs fra, og lejrede sig da 
efter Kirketjenesten et eller andet Sted i Nærheden af 
Byen, hvor de holdt deres Maaltid og sang deres Bror- 
sonske Salmer, for i Byen selv saa man noget skævt til 
disse højrøstede Kirkegæster, og delte Morfader end ikke 
sine Sognefolks Uvilje imod dem, var han dog langt fra 
at ynde deres ligefremme Ytringer om hans Prædiken.“

Rasmus Balslev regnes for Hovedmanden i et 
Brodersamfund, hvor ogsaa Lægfolk kunde optages. 
Det stiftedes 1800, og det skulde virke for Guds Riges 
Udbredelse, navnlig ved Skrifter af praktisk-religiøs Ka
rakter og folkeligt Indhold. L. Helweg har prist den 
milde Tone i disse Skrifter, men fundet, at der ikke 
var Fynd og Kraft nok i dem. Til Brodersamfundet 
hørte — foruden de alt nævnte Præster fra Nordslesvig: 
Vindekilde i Vilstrup (Fader og Søn), Lautrup i Tyr
strup, Matthiesen i Løjt — ogsaa Leth i Bjert og
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Ebbe sen i Hammelev, og af fynske Præster — foruden 
Balslev i Haarslev og Boesen i Vigerslev — Larsen i 
Kværndrup, der var gift tredje Gang med en Datter af 
Præsten Lautrup i Tyrstrup, Clausen i Flernløse, Knud
sen i N. Næraa, Leth i Svanninge og en yngre Broder 
til Boesen i Vigerslev, N. C. Boesen, der var Sogne
præst i Faaborg.

VI. Venner af Brødremenigheden i Nørrejylland.

Ifølge Mag. Dysseis „Forsøg til en Indenlandsrejse”. 
som blev trykt 1774*), har der tidlig været en gudelig 
Bevægelse i det tit nævnte Stepping Sogn, som søgte 
Støtte i Herrnhut. Derfra kom omtrent 1739 Andreas 
Grasmann „for at antage sig og inddele i Klasser dem. 
som angav sig at være opvakte.“ Grasmann blev 1750 
afløst af Melchior Zeisberger, en Tømmermand fra 
Mähren, der hver Torsdag Aften KL 6 — skriver Dyssel 
spydigt — holdt Forsamling i „et Kapel“, som Præsten 
Kastrup havde ladet indrette i sin Storstue. Stepping 
har da været Knudepunkt for Brødremenighedens Virk
somhed i Sønderjylland, inden det nærliggende Kristians- 
feld blev grundet.

I Nørrejylland var Knudepunktet for denne Virk
somhed S kern, der ligger nord for den store vestjydske 
Aas Udløb i Ringkøbing Fjord. Dette Sogn havde fra 
1762 til 92 i Jens Bering haft en Præst, der grundigt 
havde forstaaet at „vinde Folk for Evangeliet.“ Dette 
Vidnesbyrd har han faaet af den „Diaspora-Arbejder“, 
som Brødremenigheden 1795 ansatte i Skern, og af hvis 
Rejseberetninger der nylig er trykt et længere Udtog**).

Denne Mand hed Jens Jacobsen og var oprindelig 
Skomagersvend. Han var blevet kristelig vakt af Mag.

*) Han var først Præst i Nustrup i Nordslesvig, siden i Sandby 
paa Lolland.

**) Kirkehist. Saml. 5, I, S. 287 ff.
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Rudolf Simonsen v. der Heide, der først var Hører, 
siden residerende Kapellan i Nyborg fra 1758 til 1785*). 
Han havde siden opholdt sig i Kristiansfeld, til han tog 
Bolig paa Nørregaard i Skern for at tilse de spredte 
Brødre i Nørrejylland.

Af hans Indberetninger kan man se, hvor disse op
vakte, der havde sluttet sig til Brødremenigheden, især 
havde hjemme, og hvilke Præster der stod i venligt For
hold til dem.

Foruden i Egnen ved Skern har Jacobsen haft 
Ærinde i Sognene omkring Ringkøbing, — i Egnen 
vest og nord for Holstebro, hvor han holdt store Møder 
hos Gaardmand Niels Povlsen paa Favsinggaard,
— i Thisted Amt særlig i Øs løs og tilliggende Sogne,
— i Egnen mellem Aalborg og Hobro, — i Viborg, — 
og i Vejle Amt.

Ikke langt fra Skern ligger Stavning, hvor den 
holmslandske Gaardmandssøn Lars Grav er sen Brøl lund 
var Præst fra 1787 til 1815**). Han talte ikke sjælden 
i de Forsamlinger, Jens Jacobsen holdt paa Nørregaard. 
Joakim Jacob Kaalund, Præst i Hemmet fra 1774 
til 1820, nævnes som „Broder Kaalund“. J. Wassard, 
der var Præst i Lunde og Outrup 1784—1821 og gift 
med en Datter af Jens Bering, stod ogsaa Brødremenig
heden nær; men da han under et stærkt Anfald af 
Nervesvaghed tænkte paa at rejse til Kristiansfeld, søgte 
man at faa ham fra det; man frygtede, at han der kunde 
blive vanvittig, ligesom A. Holm, Præst i det nærlig
gende Aal fra 1763 til 1800, var blevet det.

Nær ved Ringkøbing By, hvor der levede „et Barne-

*) Heide stod ligesom Bering i nøje Forhold til den herrnhu- 
tiske Kreds i København Heides Hustru, der efter hans Død flyt
tede til Kristiansfeld og døde der, 86 Aar gammel, var Søster til 
Pred bjørn Schøtt. Berings tredje Hustru blev som Enke gift 
med P. Saxtorph, der tidligere havde været gift med en Datter 
af Predbjørn Schøtt.

**) Han døde i Stadil 1818.
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barn af den salige Lars Tang, som forhen var os saa 
bekendt her i Landet/ ligger Velling, hvor Hans 
Aggerup Olivarius var Præst fra 1785, til han 1817 
blev fundet død i sin Brønd*). Han var en Ven af 
Jacobsen.

Christian Billeskov, der fra 1774 var Kapellan 
og fra 1778 til sin Død 1804 Sognepræst i Hjerm og 
Gimsing, nævnes som Ven af Herrnhuterne. Jeppe 
Gundorph, som 1791 —1821 var Præst i Ølby, hvortil 
Favsing hører, lagde ikke et Halmstraa i Vejen for For
samlingerne paa Favsinggaard. En af „Brødrene“ i 
denne Egn var blevet vakt ved F. Lyngbye, der var 
Præst i Møborg 1776—92; derfra flyttede han til Skan- 
derup, hvor han døde Aaret efter; hans Enke døde i 
Frørup ved Kristiansfeld.

I Øsløs havde „Broder“ Caj Praem virket som 
Præst fra 1750 til sin Død 1791 og efter ham hans 
Søn, „Broder“ Ole Bagger Praem til sin Død 1802. 
Ved deres Virksomhed var der samlet en større Kreds. 
Caj Praem var for øvrigt gift med en Datter af sin For
mand, Dorthea Cathrine Olsdatter Obel, hvis Søster Bodil 
Margrethe Olsdatter Obel i Ægteskab med Præsten Jør
gen Baggesen Leth i Dalum blev Moder til Johan 
Andreas Leth i Engom (f. 1750, d. 1820) og Jens Ma
thias Leth i Svanninge (f. 1753, d. 1813). Den første 
af disse var gift med en Datter af Universitetsbogtrykker 
Høpffner i København; J. A. Leth og Hustru var saa inderlig 
knyttede til Brødremenigheden, at de paa deres gamle 
Dage søgte til Kristiansfeld og døde der. J. M. Leth, 
blev i Ægteskab med Salome Balslev Fader til Joh. 
Fr. Leth i Svanninge (f. 1803, d. 1879) og Lars Bals
lev Leth, der 1873, 77 Aar gammel, tog sin Afsked 
som Sognepræst i Horne, og hvis Børn dels er dels har 
været knyttede til adskillige danske Præstegaarde.

*) Theodor Møller har offentliggjort nogle af hans Breve, der 
vidner om. at han har været meget forpint af Næringssorger.
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En anden bekendt dansk Præstesiægt stammer fra 
„Brodér“ Ole Sad olin, der fra 1786 til 1805 var Præst 
i Vi ve. Da hans Søn, Niels S ad olin, der delvis 
havde faaet sin Opdragelse i Kristiansfeld, skulde ordi
neres, delte han Værelse med Jens Jacobsen hos „Bro
der“ Astrup, der var Stiftsprovst i Viborg (f. 1727, d. 
1817 som titulær Biskop). Denne Mand havde først 
været gift med en Søster til O. Sadolin, siden med en 
Datter af Caj Praem.

„Broder“ Jens Reiersen, Sognepræst i Nibe fra 
1781 til 1820, var gift med Niels Basses Datter fra 
Sønderby paa Fyn; en Datter af dette Ægteskab var paa 
Kristiansfeld.

Af Præsterne i Vejle Amt hørte ikke blot J. A. 
Leth i Engom men ogsaa Olfert Jørgensen Bang, 
der 1776—1818 var Præst i Skibet, til „Brødrene“.

Det er en hel Række nørrejydske Præster, som i 
Aarene omkring 1800 kan nævnes som „Brødre“ eller i 
alt Fald som Venner af Brødremenigheden, og for en 
stor Del har de været besvogrede med københavnske og 
fynske Præster, der hørte til samme Retning. Det viser 
utvivlsomt hen til, at der iblandt de theologiske stude
rende ved Københavns Universitet, ogsaa før Brødre
menigheden i Hovedstaden fik sin „Sal“ i Stormgade, 
har været mange, der var grebne af den kristne Tro og 
søgte Næring for den ved jævnlig at mødes. Stiftsprovst 
Gerner har ventelig samlet dem i sit Hus, inden han 
fandt sig nødt til at nedlægge sit Embede. Konferens- 
raad Prætorius har som Leder af det københavnske 
Brødre-Societet udfoldet en betydelig Virksomhed i den 
Retning, ligeledes fra 1762 hans Eftermand i den nævnte 
Stilling, den norskfødte Michael Crøger.

Fra Samlivet med „Brødrene“ i København er de 
unge Kandidater gaaet ud til deres Embeder som Tals
mænd for en „evangelisk“ og „praktisk“ Kristendom, 
og adskillige af dem skyede ikke at lade sig nævne som 
„Brødre“ af Udsendinge fra Kristiansfeld.
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Men disse fandt ogsaa „Søskende“ uden for Præste- 
gaardene. Ejeren af Favsinggaard er allerede nævnt. 
Jens Jacobsen har videre nævnt en Skomager Møller i 
Thisted og Degnen Sejersen i Vammen, der havde 4 
Sønner paa Kristiansfeld.

Endelig maa Herregaarden St. Grundet ved Grejs
dalen nævnes som et Brændpunkt for den herrnhutiske 
Bevægelse.

Ved Midten af det attende Aarhundrede blev den 
nævnte Herregaard beboet af Oberst Schack v. Brock - 
dorff og Hustru Sofie Hedvig, f. v. Grabow, der 
begge var afgjort kristne Mennesker. Da Gaarden var 
blevet genopbygget 1750, blev den indviet af Hans 
Adolf Brorson, som da var paa Bispevisitats i Vejle. 
Til Huslærer for sine tre Døtre tog Familien paa St. 
Grundet Laurits Grundahl, der var enig med den og 
senere blev Præst i Ribe. Selv holdt Obersten hver Uge 
en Bedetime, hvortil Folk fra Omegnen indfandt sig. 
Hans Hustru bad Morgen og Aften med Børnene.

En af Døtrene, Johanne Marie Charlotte v. 
Brockdorff, født 1741 var som Barn under et stærkt 
Tordenvejr blevet angst for Døden. For hende fik 
den kristelige Paavirkning fra Forældrene og Læreren 
særlig meget at betyde. Hun var 22 Aar, og hendes 
Fader var død, da Ritmester Hans Helmuth v. Lütti
chau kom til Vejle med sin Eskadron. Han var blevet 
kristeligt vakt i Holsten og mærkede snart, at den unge 
Frøken Johanne M. Ch. v. Brockdorff vilde kunne dele 
det bedste med ham, dersom hun vilde være hans Brud. 
Hun gav ham sit Ja. Han opgav sin Tjeneste i Hæren 
og giftede sig; fra St. Grundet flyttede han 1768 til 
Godset Tjele, da hans Fader døde.

Paa dette gamle Herresæde imellem Viborg og Ho
bro blev der nu ogsaa hver Morgen holdt Andagt af 
Lüttichau, og da Børnene, som var fødte i Ægteskabet 
mellem det ligesindede Par, vokste til, gjorde Familien 
hyppige Rejser til Kristiansfeld. Stiftsprovst Astrup
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var jævnlig Gæst paa Tjele, og med ham havde Lütti
chau mangen alvorlig Samtale.

Efter 38 Aars lykkeligt Ægteskab døde Lüttichau, 
som var blevet Kammerherre, den 21. Febr. 1802, og 
nu flyttede hans Enke, der efter sin Moder havde arvet 
St. Grundet, dertil med sine to Døtre, hvorved de blandt 
andet kom nærmere til Kristiansfeld, som de da ret ofte 
besøgte.

1805 overlod Enkekammerherreinden St. Grundet til 
sin yngste Søn, Schack von Lüttichau, og lod sig selv 
optage i Menigheden i Kristiansfeld med sin ene Datter, 
Anna Sophie Lüttichau. Moderen døde 1816, Datteren 
1848 i en Alder af 75 Aar; de 43 af disse havde hun 
tilbragt i Brødremenigheden.

Den nuværende Besidder af Tjele har om dette 
Medlem af Søsterhuset paa Kristiansfeld meddelt, at 
han fra sin Barndom har det bedste Indtryk af hende. 
Han mindes et enkelt Besøg af hende paa Tjele; da 
maatte han og hans ældste Søster fremsige Salmer for 
deres ærværdige Grandtante. I 1839 besøgte hans For
ældre hende med deres to ældste Børn. De holdt Rast 
en Dag paa Kristiansfeld, saa gik Rejsen videre med 
deres egen Befordring til Holsten.

„Søster“ A. S. Lüttichaus Navn findes paa et af 
de mange Stambogsblade, der blev givet Lærerinden paa 
Kristiansfeld, Marie Augusta Gjerling, da hun 1820 
ægtede den før nævnte Niels Johannes Holm og fulgte 
ham til Kristiania.

Et andet Stambogsblad er underskrevet G. Astrup, 
som minder om den med Familien paa Tjele venligt for
bundne Stiftsprovst i Viborg*).

*) Den omhandlede Samling af Stambogsblade, som tilhører 
en Frænde af N. J. Holm, er blevet overladt mig til Gennemsyn 
som Vidnesbyrd om, hvor mange Traade der i sin Tid løb sammen 
til Kristiansfeld. Nogle af Navnene minder om Slægter, der er 
nævnte paa de foregaaende Blade, f. Eks. Anna Nicoline Vindekilde
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Medens Kammerherreinde Lüttichau boede paa St. 
Grundet, gav hun Hans Nielsen Hauge et Anbefalings
brev med til Kristiansfeld. Hun har ønsket, at der maatte 
blive en venlig Forstaaelse imellem den norske Opvæk
kelsesprædikant og Brødremenigheden. I det hele har 
hun vel haft svært ved at fatte, at der kunde være saa 
stor Uenighed imellem Mennesker, der tog det alvorligt 
med den kristne Tro. Men hun maatte opleve, at de 
Lægfolk i Nørrejylland, som fulgte Hauge, for en stor 
Del stillede sig haardt dømmende over for hendes Menings
fæller*). Endog en Mand, der var i hendes Brød, forlod 
St. Grundet og Danmark for at finde Tilhold hos norske 
Haugianere.

En Efterfølger af Jens Jacobsen i Skern var Frans 
Lund (f. 1775, d. 1864). Hans Fader var Skomager i 
Bølling nær ved Skern; men hans Farbroder var Guld
smed i Kristiansfeld, og han fik sine nære Frænder til 
at flytte til Frørup ved Kristiansfeld, hvor der var „en 
opvakt Lærer“. Frørup er Anneks til Stepping. Frans 
Lund blev da konfirmeret af Niels Mygind i Stepping. 
1796 blev han optaget i Menigheden i Herrnhut. 1809 
vendte han tilbage til Kristiansfeld, hvor han arbejdede 
som Skomagersvend, til han 1815 af „Unitets-Ældste- 
Konferencen“ blev kaldet til „at betjene Søskende og 
Venner“ i Nørrejylland; 1816 blev hans Virkekreds ud
videt med Fyn. 1827 ægtede han „Søster“ Mariane 
Toft, der ofte fulgte ham paa Rejser, der tog 16 til 
18 Uger.

Ogsaa fra Midten af det nittende Aarhundrede er 
der mange Vidnesbyrd om Brødremenighedens Indflydelse 

fra Vilstrup, Caspara Brandt fra Svendborg, E. C. v. Holsten Der 
er nogle Stambogsblade, senere skrevne paa Svensk. Men baade 
danske og norske Medlemmer af Menigheden har skrevet tyske 
Vers eller Hilsener til N. J. Holms Hustru.

*) Navnlig i Ølholm havde Jens Jacobsen meget Bryderi med 
Haugianerne.
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paa Lægfolk i Nørrejylland. Der kan nævnes en anset 
Gaardejer i Starup ved Kolding, som tog en „Søster“ 
fra Kristiansfeld til Lærerinde for sine Børn, en anden i 
Gesten, der sendte sin Søn dertil for at konfirmeres, 
en tredje i Hjarup, som forpagtede sin Gaard ud for at 
leve nogle Aar i Brødremenigheden. Disse Eksempler er 
hentede fra Koldingegnen, men kunde let øges.

VIL Den hammerichske Slægt.

Johan Otto Hammerich (f. 1705, d. 1786) stam
mede fra Schlesien og var Teglværksejer i det nordlige 
Holsten. Hans Hustru, Marie Baack, fra Nørre Brarup 
i Angel (d. 1777), var vel endnu mere end han paa
virket af Brødremenighedens Udsendinge. De fleste af 
deres 12 Børn stod i Forhold til Herrnhut. En Datter 
blev gift i Sverrig med Adelsmanden Malmstrom, der 
traadte i Brødremenighedens Tjeneste. En Søn blev 
Præst for en herrnhutisk Menighed i Østfrisland. En 
anden Søn, Kaj Frederik Hammerich, der er født 
1749, lærte Snedkerhaandværket i Rendsborg og kom, 
21 Aar gammel, med et Skib fra Flensborg til Køben
havn, men maatte døje ondt paa Svendenes Herberge, 
fordi han hverken vilde svire eller spille Kort. „Sikken 
Stymper dér med hans røde Haar!“ sagde de til ham, 
og han bar siden Paryk, til Haaret havde skiftet Farve. 
Han opgav imidlertid Snedkerhaandværket, fik en Handel 
i Gang med The og Porcelæn, der som kinesiske Pro
dukter har fulgtes ad til langt op imod vore Dage, og 
derhos opnaaede han at faa en Klasselotterikollektion. 
1775 var han Ejer af et Hus paa Hjørnet af Naboløs 
og Snaregade. Det gik fremad med hans Velstand. 
Han havde paa een Gang 7 større og mindre Skibe i 
Søen, købte og solgte Lyststeder og blev Kaptajn i 
Borgervæbningen. I Maj 1776 havde han ægtet Gertrud 
Christine Sacco, hvis Fader handlede med færdigsyede 
Klæder, hvad der dengang var noget nyt i København.
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Da Brødremenigheds-Societetet fik sin faste Form 
med Menighedssalen i Stormgade, traadte X. Fr. Ham- 
merich ind i det. Paa Børsen kunde han blive drillet i 
den Anledning. Ved en Auktion paa asiatisk Kompagni 
sagde en af de rige Grosserere til ham: „Hører man 
ikke til de hellige, Hammerich?“ „Jo,“ svarede The- 
handleren, „og det skulde gøre mig ondt for Dem paa 
Deres Dødsdag, hvis De ikke deler de helliges Tro.“

Johannes Hammerich, Kaj Frederiks ældste Søn, 
blev født 1777, og paa hans Fødselsdag skrev Faderen 
et tysk Salmevers ind i en stor gudelig Bog; det var en 
Bøn for den nyfødte, at han maatte søge sin Næring i 
Jesu blodige Saar.

Til Husets Venner hørte en bekendt herrnhutisk- 
sindet Nordmand, Peter Olivarius Bugge (f. 1764, d. 
1849), som Biskop i Trondhjem. Han har skrevet føl
gende Vers til den lille Johannes:

Bliv du din Navne lig, hvis Hvile var at ligge 
tæt op til Jesu Bryst og dér med Graad at tigge 
sin Synds Forladelse, hans Blods Retfærdighed, 
og engang skue ham i evig Salighed!

Forældrene vilde, at Johannes Hammerich skulde 
være Præst. Han blev da ogsaa Student 1794.

Han lod sig optage i „Societetet“ og mødte paa 
„Salen“ i Stormgade som „ledig Broder“. Det samme 
gjorde flere af hans medstuderende, deriblandt Nordmanden 
Peder H es sei berg. Ogsaa nogle af K. Fr. Hammerichs 
Kontorfolk, der regnedes med til Familien, gik med til 
Brødremenighedens Forsamlinger. En af dem ønskede 
paa Vers for Johannes Hammerich, at han som Balle 
maatte stride mod Fritænkerne og holde dem i Ave; 
men i den samme Vise udbragte han en Skaal for „den 
danske Sømand, som børste skal den slemme, der for
styrre vil vor Ro.“

Det hørte med til Tonen i Huset at beundre A. P. 
Bernstorfs vise Styrelse og glæde sig over den Lande-
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fred, der raadede, og ved hvilken Handel og Skibsfart 
trivedes saa vel.

Den største Fest, man kendte, var dog en Rejse til 
Kristiansfeld.

Da Johannes Hammerich havde taget den skriftlige 
Del af Embedsprøven, fik han Blodstyrtning; han kom 
aldrig op til den mundtlige Del. Hans forsynlige For
ældre havde ladet Præstekjolen sy til ham; den kom til 
at hænge unyttet i Skabet ved Siden af den Uniform, 
han havde som Underofficer i Studenterkorpset.

1803 tog Johannes Hammerich Borgerskab som 
Grosserer. Han havde da købt en Gaard i Nybrogade, 
hvormed der fulgte en Papirhandel. Ved streng Orden, 
udholdende Flid og stor Nøjsomhed arbejdede han sig 
frem til en mere omfattende Forretning.

En af hans Søstre blev gift med Søren Christian 
Salling (f. 1778, d. 1833), der havde sin længste 
Embedsgerning som Sognepræst i Vonsild; en anden var 
gift med Justitsraad J. Boesen (f. 1768, d. 1859), Broder 
til Provst J. Fr. Boesen i Vigerslev. Til J. Boesens 
Børn hører Søren Kierkegaards Hjertensven, Stiftsprovst 
Emil Ferdinand Boesen*) (f. 1812, d. 1881) og 
Marie Magdalene Boesen, der blev gift med den bekendte 
Præst, Joh. Ferd. Fenger (f. 1805, d. 1861).

Selv skulde Joh. Hammerich finde sin Brud i Kri
stiansfeld.

Adolf Kornelsen i Nolde i Burkal Sogn (f. 1742) 
havde i Ægteskab med den 4 Aar yngre Marinke Mar- 
tensen fra Ladelund en Datter Meta Magdalene (f. 
1777, d. 1823), som 6 Aar gammel var sendt til Kristi
ansfeld. Der lærte den sønderjydske Pige godt Tysk; 
men hun lærte ogsaa de bedste tyske Digteres og 
Shakespeares Værker at kende. Hun lærte at brodere, 
at male Blomster og at spille paa Klaver og Harpe.

*) Søren Kierkegaards Fader stod i nøje Forhold til Brødre- 
menigheds-Societetet.
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Hendes Stambog vidner om, at hun har fundet 
mange Veninder i Kristiansfeld, danske, tyske, norske 
og svenske.

25 Aar gammel blev hun gift med en ung Mand 
af Menigheden, Peter Petersen, der forestod dens 
Handel med Tømmer og Kobbertøj*), men saa døde først 
deres to Smaapiger, og derpaa døde han selv af Bryst
syge.

Den 29aarige Enke fandt et Tilhold hos Lægen i 
Kristiansfeld, Muller, og hans norskfødte Hustru. Dér 
kom hun tidlig og silde, og dér traf hun, to Aar efter 
Petersens Død, sammen med Johannes Hammerich.

Han følte sig paa Stedet tiltrukken af hende, de 
mødtes igen, og han følte sig endnu mere tiltrukken: 
saa friede han skriftlig. Han gik til Menighedens Præst, 
Treschow, for at faa ham til at besørge Brevet; men 
saa var Meta Magdalene dér. Johannes Hammerich 
blev først forlegen og talte om ligegyldige Ting; saa tog 
han Mod til sig og gav hende Brevet. Hun gemte det 
undselig i et graat Silketørklæde, hun havde om Halsen.“ 
Men hun gav ham sit Ja, og det graa Silketørklæde 
blev siden en Helligdom for Johannes Hammerich; han 
havde det paa sig i sin Dødsstund.

Den 8nde Oktober 1808 stod Brylluppet hos Brude
parrets fælles Ven, den før nævnte Præst Vindekilde i 
Vilstrup. Englænderne laa i Storebælt og sendte Kugler 
efter Baaden, der førte de nygifte over til Sjælland; men 
de kom lykkelig gennem Faren. En Aftenstund i 
November modtog Stueetagen i Hjemmet dem med 
tændte Lysekroner og ny Tapeter; det havde den gamle

*) Der er endnu den Dag i Dag en Del Forretninger, der 
drives paa Menighedens Regning, saasom Handelshuset Spielwerg 
<fc Co., Apotheket, Gæstgivergaarden, et Bageri og Sæbefabrikken; 
desuden drives paa Brødrehusets Regning et Garveri, et Slagteri og 
et Bageri. Tidligere dreves ogsaa Snedkeri, Skomageri og Skrædderi, 
som Menigheden havde Indtægten af; men disse Forretninger er 
nu forpagtede ud og drives for privat Regning.
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K. Fr. Hammerich ordnet; han var stolt af sin Sviger
datter.

Den ældste Søn af dette Ægteskab var Frederik 
Hammerich, som er Hjemmelsmand til, hvad her for
tælles om Slægten. Han blev født 9. August 1809. 
Sit Barndoms-Indtryk af Moderen har han skildret paa 
denne Maade: „Var der nogen, der kæmpede mod det 
det onde, som viste sig hos mig, mod Selvsygen i alle 
dens Ytringer, saa var det hende. Men hun var alligevel 
fuldstændig fri for al tilgjort Fromhed. Hun foldede 
vore Hænder, lærte os Fadervor — forlad os vor Skyld — 
og det lille Vers, hvormed vi gik til Hvile:

Naar Søvnen Øjet lukker, 
jeg til min Frelser sukker: 
Bevar du Liv og Sjæl! 
antag du mig i Naade, 
og afvend Nød og Vaade, 
du, som bevarer Israel!

Og sov saa sødt, sagde hun, paa det lille grønne 
Øre! Ogsaa lærte hun os at synge Salmer og sang dem 
ind i vort Hjerte; de var gerne af den danske Salme
bog, der brugtes paa Salen i Stormgade. Baade hun 
og Fader fortalte os nu og da bibelske Historier, hvor
ved en prægtig gammel Billedbibel kom til Hjælp og 
oplivede Forestillingen. Det kan ikke kaldes egentlig 
Undervisning, alt gik som en Leg, kun Trosartiklerne 
og de ti Bud maatte vi lære udenad. Saa blev vi snart 
hjemme i, hvad et Barn kan nemme af Kristendommen, 
og det Indtryk, jeg fik af Paradis, af Patriarkerne, af 
David, Jesu Historie, har jeg haft godt af hele mit Liv. 
En tidlig Opdragelse til Herren har vi Brødre vore For
ældre at takke for, den hørte i hine Tider til Sjælden
hederne.“

„Paa Salen,“ fortæller han videre, „kom jeg hver 
Juleaften. Den var simpel, lyst malet, med Galleri 
oppe, Bænke paa Gulvet; i Stedet for Talerstol stod en 

Schrøder: Brødremenigheden. 5
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Forhøjning med Bord for den talende. De smaa sad 
paa de forreste Bænke, Juleevangeliet blev læst og led
saget af en kort Tiltale til dem om Jesusbarnet, Jule
salmer blev sungne og Kærlighedsmaaltidet nydt: Boller 
og Vin. Og jeg véd, det begyndte at dæmre for mig 
om det glade Budskab, Englene bragte; Stemningen var 
der i alt Fald, det kunde ligesom synge inden i mig, og 
jeg legede med Engle og Stjerner. Derpaa gik vi op 
hos Forstanderen, Hr. Reusz, og saa hans glimrende 
store Juletræ, og saa hjem, tit i en stjerneklar Vinter
kvæld, og her var Julebordet dækket.“

Fr. Hammerich bemærker, at man med Hensyn til 
det, der var hans Forældre det dyrebareste, deres Salig
heds Sag, mærkede lidet eller intet af usundt herrn- 
hutisk Væsen. Moderen vilde aldrig skrive det „Lev
nedsløb“ med saakaldte „Hjerteerfaringer“, som Menig
heden kræver af sine Medlemmer. Men i den „Lov
sangs“ Bog, den udgiver, læste hun daglig den Dags 
Tekst*).

Dagligstuen med sine Møbler og Nipssager fra 
Kristiansfeld var hyggelig. Mellem de Bøger, Foræl
drene læste sammen om Aftenen, var Skrifter af Jung- 
Stilling og Englænderen Miliners Kirkehistorie, der 
væsentlig skildrer de fromme Kristnes Liv og Levned. 
Forældrene var meget godgørende. Om deres to Sønner, 
Frederik og Martin, haabede de, at de begge skulde 
blive Præster.

Til Lærer fik de en Søn af deres Faders Ven, den 
førnævnte Præst Rasmus Balslev i Haarslev. Han var 
nylig blevet Student. Men der laa Alvor i hele hans 
Væsen og noget trofast, gammeldags, lige til Kvaste
støvlerne, han bar uden paa Benklæderne. Aaret efter

*) Mon „Lovsangs“-Bog hos Fr. Hammerich ikke er en Skrive
fejl for „Loosungs“-Bog? Hver Dag havde sit „Løsen“ i Skrift
steder, der var udtrukne ved en Gudstjeneste. Smign. Christen 
Møllers „Herrnhutismen“, S. 17.
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fik hans yngre Broder ogsaa Timer med dem. Han var 
muntrere. Ham kaldte de „lille Balslev“.

Ret ofte blev der gjort en Rejse til Moderens Slægt 
og til „Feldet“ (Kristiansfeld). Her „slog den lille, men 
hyggelige Stad mig,“ skriver Fr. Hammerich, „med de 
røde Tage, der lignede dem paa vore Legetøjshuse, med 
plaskende Springvand og Lindealleer i Gaden. Her 
kunde vi Børn køre med en Pudelhund for og lege med 
Drengene paa Børneanstalten i deres Have; hver Dreng 
havde sit eget lille Bed. Her var en Lund med en 
Eremithytte, hvor Eneboeren med sit lange Skæg til min 
store Skræk rejste sig og hilste, da jeg traadte ind, og 
med endnn andre Mærkværdigheder: et Vandhjul med 
to Savskærere i Bevægelse, saa de stod og rokkede og 
savede Tømmer som paa en Tømmerplads. I Gemein- 
logis, hvor vi boede, hang Spisesalen fuld med Billeder 
fra det hamborgske Folkeliv. Saa husker jeg Faders 
svenske Onkel, Adelsmanden Malmström, og endelig en 
gammel Dame, Baronesse Holsten, hvis Tungefærdighed 
jeg aldrig havde hørt Mage til. Og alle Vegne kunde vi 
mærke, hvor meget de holdt af Moder, og hvor hun igen 
hang ved dem, alle Vegne vidste de ikke, hvad godt de 
vilde gøre os.“

Baronessen maa være den samme, hvis Navn 
Camilla Collet staver Holstein. Hun var meget ældre 
og mindre tungerap, da den unge norske Pige var i 
Kristiansfeld.

Johannes Hammerich var Kasserer for Bibelselskabet 
og kom derved i Bekendtskab med Englænderen Hen
derson og hans Hustru*). Da den siden berømte tyske 
Professor Tholuck som ung Mand kom til København 
og søgte „Kristne af den gamle Observans“, førte

*) Diaspora-Arbejderen Jens Jacobsen i Skern har truffet 
Henderson under et Besøg hos Stiftsprovst Astrup. Han var, 
hedder det i Jacobsens Optegnelser, kommen fra Helsingør for at 
se, om der var Folk i Jylland, der spurgte efter Kristus.

5*
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Brødremenighedens Forstander Reusz ham til det 
hammerichske Hus.

Som ung Student besøgte Fr. Hammerich sin Onkel 
Salling i Vonsild. „Jeg kom just ikke med store 
Tanker om min Onkel; jeg vidste, han drev det herrn- 
hutiske Væsen paa Spidsen. I øvrigt er der stor 
Forskel mellem det og den egentlige mørke Pietisme. 
Herrnhuterne har endog en vis Forkærlighed for god
modigt Skælmeri, og deres Metode for Genfødelsen 
er en helt anden. Jeg kom i Kirke hos ham jævnligt, 
og om der end i Prædikenen var mig for meget af „den 
blodige Jesus“, kunde jeg dog fuldt vel tilegne mig, 
hvad han vidnede om den brede Vej, og paaskønne hans 
Nidkærhed. At han paa sin Vis troede, hvad han for
kyndte, tvivler jeg ikke paa. Hver Søndag Eftermiddag 
holdt han Stund, som det hed paa Kristiansfeldersproget, 
i den gamle Præstegaard; rundt i hans Sogne var det 
en Vækkelsens Tid, og de strømmede til Præstegaarden. 
Selv fra Fyn og Jylland kom mange Tilhørere; thi han 
havde et ikke ringe Navn som opvakt Præst. Der var 
sandelig noget at lære i Vonsild. Men paa den anden 
Side meget at vogte sig for, det saa jeg klarere Dag for 
Dag.“

Til det afskrækkende, som dog vel snarere hører 
til Pietismens Udskejelser end til de herrnhutiske, regner 
Hammerich det, naar Salling kunde fortælle: „Allermest 
rørte det mig, naar Børn paa 9, 10 Aar kom og med 
Taarer bad mig sige dem, hvorledes de dog skulde blive 
Frelserens Børn.“ Videre, at Salling brugte at have sin 
Vogn fuld af smaa Opbyggelsesskrifter, som han, naar 
han saa et Menneske i Nærheden, bogstavelig strøede 
ud for Vinden. Fremdeles, at Salling af Hjertens Grund 
kunde le, naar han hørte Sange af „Kong Salomon og 
Jørgen Hattemager“ og af Bellman, men ikke paa 
nogen Maade vilde være det bekendt for sine Sognefolk. 
Vel ikke helt uden Grund kunde Grundtvig svare dem, 
der en Søndag vilde have ham til at overlade Prædike-
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stolen i Frelsers Kirke til Salling: „Nej, jeg vil ingen 
Hykler have paa min Prædikestol!“

Den unge Student fandt sig bedre tilpas ved at gøre 
en Tur til Kristiansfeld, selv om han ogsaa der havde 
nogle Indvendinger. „Det ligger dér, yndigt, et Fredens 
Bo, ved Foden af Kobjerget, midt i en naturlig engelsk 
Park; saa lader det sig til Syne med de klosterlignende 
Bygninger, og saa er det atter borte bag Trægrupperne. 
Jeg kom paa Salen, paa de store Korhuse og studerede 
Menighedens Indretninger. Den gjorde da et dobbelt 
Indtryk paa mig og gør saa endnu: et idyllisk tiltræk
kende og et frastødende, naar jeg ser hen til det Smaa- 
sind, det forknytte, aandeligt usunde Væsen, hvoraf her 
er saa meget. Helst dvælede jeg ved de vemodige 
Minder om min Moder; for fire Aar siden levede hun 
endnu. Paa Gudsageren uden for Byen ligger Gravene 
snorlige, i Rad og Orden, og paa hver en lille Marmor
plade med et Navn af samme Form og Størrelse paa 
dem alle. Her ligger og Moders første Mands og deres 
smaa Pigers Grave; ved dem havde hun staaet med os 
og grædt og trykket os til sit Hjerte; os havde hun 
dog endnu. Og i Dr. Müllers Hus, hvor jeg boede, 
naar jeg kom til Kristiansfeld, drejede en Del af Sam
talen sig om vor kære afdøde. Jeg fik atter Syn for 
Sagn om, hvor elsket hun var, og gennem Venners og 
Veninders Fortællinger levede jeg med i hendes Ungdoms 
fagre Dage.“

Paa samme Rejse, men noget senere, gik Fr. 
Hammerich til Alters i Kristiansfeld; dér vilde han 
hellere nyde Nadveren end hos Salling. „En dæmrende 
Aftenstund traadte jeg ind i Salen; Lysene var tændte; 
ved Bordet, hvor Vinen og Brødet stod, sad Præsten i 
hvid Korkaabe med rødt Bælte og ved hans Side 
Diakoner ligeledes i Korkaabe, men med hvidt Bælte, 
ogsaa hvidklædte Diakonisser. Brødet, almindeligt Brød*),

*) I den 1783 i København udgivne „Efterretning om Brødre- 
unitets Oprindelse og Fremgang og dets nærværende Forfatning“
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blev indviet, ombaaret af Præsten, Diakoner og Dia
konisser, brudt, uddelt og nydt knælende af alle paa 
een Gang; derpaa indviedes og uddeltes Vinen; stille 
Passionssange ledsagede den hellige Handling, der slut
tedes med Fredskysset og Velsignelsen. Blandt Nadver
gæsterne fandtes ikke faa af Moders Veninder, og det 
var for mig, som om hendes forklarede Aand var med til 
Stede, skønt jeg endnu intet kendte til den gamle Kirkes 
Forestilling om alle helliges Samfund ved Herrens Bord. 
Det blev et af de Øjeblikke, jeg aldrig glemmer.“

Men lad nu Hammerichs Meddelelser om sin herrn- 
hutisk paavirkede Slægt slutte med et Billede fra hans 
Barndomshjem, hvor han har faaet det elskeligste Indtryk 
af, hvad Brødremenigheden har haft at betyde ved 
den Tid.

„Vi holdt ingen Husandagt hjemme til visse fast
satte Tider, Herrnhutismen havde ikke gjort mine 
Forældre til Pietister, og hyklet Væsen var dem 
modbydeligt. Men alligevel fik den fromme Stemning et 
Udtryk, der kom ligesom af sig selv. Dagens Arbejde 
var endt, Moder kunde da sætte sig hen til Pianoet eller 
Harpen, og Tonerne lokkede os ind. Hun spillede og 
sang et Par Salmer efter eget Valg, og hvo der vilde, 
kunde stemme i med. Snart skete det, efter at Lysene 
var tændte, snart i Dæmringen, mens Maanen steg op 
over Slotsruinerne*) og der faldt et rødt Skær over 
Stuen fra Kakkelovnen. Hvor sank da ikke velsignet 
Fred ned i Sjælen! Her blev Sædekornene saaet i de 
unge, som spirede og groede. — Ingen bør overse, hvor 
meget godt der i de onde Dage i al Stilhed er udgaaet 
fra Kredse, som stod i Forbindelse med Herrnhuterne. 
Hvor mange troende, til Dels i Kirken fremragende Mænd, 
tre Biskopper, hører i vore Dage ikke til Familierne 

hedder det, at der ved Nadveren bruges „syret Brød, ligesom vore 
Oblater, kun alene større Stykker.“

*) Kristiansborg Slot var ikke opført paa ny efter Branden 1794-.
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Boesen, Balslev, Kierkegaard, for at jeg blot skal 
nævne de Familier? De staar ikke Herrnhuterne nær, 
men deres Forældre gjorde det.“

VIII. Slutning.

Det er en Række Vidnesbyrd, der nu er fremlagt 
om Brødremenighedens Betydning for enkelte Mænd og 
Kvinder, for hele Slægter af fromme Mennesker, for op
vakte Lægfolk, der mødtes i gudelige Forsamlinger eller 
kørte lange Veje for at høre en alvorlig, kristelig For
kyndelse. Der kunde let fortælles mere. Men de mange 
Navne har maaske allerede trættet Læserne.

Hvad er det nu, der har givet det af Zinzendorf 
grundede Samfund en saadan Betydning?

Brødremenigheden — særlig ogsaa den i Kristians- 
feld — har staaet for dem, der lærte den at kende, som 
et hyggeligt Hjem, hvor fromme, venlige Men
nesker levede sammen.

Slutningen af attende og Begyndelsen af nittende 
Aarhundrede var en voldsom, urolig Tid baade i Haan
dens og i Aandens Verden. Stormen imod den gammel
dags Gudsfrygt og den gammeldags Sædelighed var i 
fuld Gang, inden den franske Revolution udbrød og de 
nedarvede politiske Forhold begyndte at ryste paa hele 
det europæiske Fastland. Der var mange Mennesker, 
der trængte til at søge Ly mod dette Uvejr.

Den ædle og som Digter højt begavede Grev F. L. 
Stolberg vidste ikke at gøre noget bedre for at bevare 
Kristentroen hos sine Børn end at slutte sig til den 
Kreds, man kaldte „den hellige Familie i Münster“, og 
traadte derfor over til den romersk-katholske Kirke. 
Johan Georg Hamann fra Königsberg, der var og 
blev udpræget luthersk i hele sin Tankegang, fandt sig 
usigelig vel i denne Kreds, hvor Fyrstinde Amalia af 
Gallitzin var Hovedpersonen; dér havde han lykkelige 
Timer i sit sidste Leveaar, dér døde han og fandt sit
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sidste Hvilested. En venlig Forstaaelse fandt Sted 
imellem den nævnte Fyrstinde og de to mærkelige Mænd, 
Matthias Claudius i Wandsbeck og Lavater i Zürich; 
den forste hørte til det lutherske, den anden til det re
formerte Kirkesamfund. I Münster gjaldt det, hvad 
Grundtvig engang skrev til Baggesen:

Ej spørge her vi stort om Konfessioner.

Noget lignende var Tilfældet i Herrnhut, der fra 
først af gav Rum for mæhriske Brødre, Lutheranere og 
Reformerte. Paa et saadant Sted maatte der gøres Alvor 
af det Ord: Kristendommen er ikke Lære men Liv.

Det havde ogsaa Pietisterne gjort gældende. Men 
de havde sværere ved at fastholde det, navnlig hvor 
de som i Danmark og Norge stilede efter at regere i 
Statskirken.

Dertil kom, at Pietisterne, naar de talte om det 
kristelige Liv, lagde stor Vægt paa de ydre Livsformer, 
Afholdenhed fra Dans og Skuespil. De fremhævede 
Helliggørelsen og kunde derved let komme til at gøre 
Kristendommen til en Lov. Brødremenigheden derimod 
gjorde Retfærdiggørelsen, Forsoningslæren, Troen paa 
Kristi Død for Synderes Skyld til Midtpunktet i Kristen
dommen. At hvile deri var Livet. Deres Tankegang 
blev derfor ganske anderledes evangelisk.

Det er et Vidnesbyrd, som møder os den ene Gang 
efter den anden, naar man gennemgaar, hvad der er for
talt om Herrnhuterne i Kristiansfeld og dem, som var 
stærkest paavirkede af dem, at de var milde Mennesker, 
at de vogtede sig for at dømme.

Mildheden maa til, naar der skal være Tale om et 
ret Hjemliv. —

Saa har der ogsaa været en Trang hos Brødre
menigheden til fornøjelige Sammenkomster og en stor 
Evne til at ordne dem paa en tiltalende Maade. Sang 
og Musik har været en Hovedsag baade ved deres al
mindelige Gudstjeneste og ved deres Fester. Deres For-
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samlingssale har ikke været kunstneriske Bygninger; 
men de har været hvide og rene som deres Dragter. 
Blomsterduften hørte hjemme der som Sangen. Det er 
ikke uden Grund, at Oehlenschlåger i sin „Erik og 
Abel“ har stillet „Blomsterduft og gamle Melodier“ 
sammen som det, der paa en særegen Maade kan tage 
et Menneske om Hjertet. Brødremenigheden har for- 
staaet det.

De mange smukt ordnede Fester, hvor de mødtes 
fra Brødrehuset og Søstrehuset saavel som fra de enkelte 
Husstande i Kristiansfeld, har ikke blot styrket Fælles
skabsfølelsen men ogsaa Lighedsfølelsen imellem dem. 
Denne har faaet sit særegne Udtryk paa Kirkegaarden 
med Marmortavlerne af samme Form paa alle Grave, og 
den er blevet styrket ved, at det var forholdsvis let for 
en Haandværker, som havde Gaver til det og havde 
samlet de nødvendige Kundskaber, at blive Arbejder i 
Ordets Tjeneste imellem dem.

N. J. Holm,?der ovenfor er nævnt som Huslærer 
hos J. F. Boesen, har begyndt som Haandværker og 
endt som Prædikant.

Jens Haven (f. 1724 i Vust i Hanherred, d. 1796 
i Herrnhut) var Tømmermand for det engelske Handels
selskab, der sendte Skibe til Hudsonsbugten, inden han 
blev Brødremenighedens Missionær paa Labrador.

Rasmus Schmidt (f. 1792 i Vilstrup ved Haders
lev, d. 1845 som Neger-Missionær) var Skrædder og 
havde ikke holdt sig for god til at udføre de aller- 
simpleste Tjenester, da han var hos Brødremenigheden i 
Kristiansfeld.

Den af Hammerich nævnte Forstander for Brødre
societetet i København er ogsaa et Eksempel paa Over
gangen fra at være Arbejdere i Haandens til at være 
det i Aandens Verden. Johannes Christian Reusz 
og hans Tvillingbroder Jonathan var de første, der blev 
døbt i Menighedssalen i Kristiansfeld, 11. Juni 1778. 
De var Sønner af en fra Neuwied indvandret Snedker.
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,1. C. Reusz lærte Blikkenslagerhaandværket; men 1804, 
da han var 26 Aar gammel, tiltraadte han en Menigheds
tjeneste i Neusalz; senere beklædte han lignende Stillinger 
i Zeist i Holland og i Herrnhut, indtil han 1814 blev 
kaldet til at være Brødremenighedens Agent i Køben
havn. Han kom dertil 1815 som ugift Mand og var der 
til 1835, da han paa Grund af Sygdom drog til Kristi
an sfe ld, hvor han døde samme Aar. Han samlede saa 
mange Tilhørere paa „Salen“ i Stormgade, at den 1816 
maatte udvides til at rumme 600 Mennesker.

Hans Wied fra Sottrup i Sundeved, med hvem 
Jørgen Hanssen stod i Brevveksling, da han var Missionær 
i Surinam, har sikkert heller ikke haft Universitets
dannelse, men blev dog 1810 Medlem af Unitets-Ældste- 
Konferencen i Herrnhut.

Da der 1864, efter at Grænsen var trukken nord 
for Rødding, var Spørgsmaal om, hvor vi, som havde været 
Lærere paa Højskolen, skulde tage Gerningen op nord 
for Grænsen, blev der blandt andet peget paa en Gaard 
i S. Bjert, som vi kunde faa. Jeg fortalte det til 
Grundtvig, og da det nævnte Sogn hørte til dem, hvor 
Kristiansfeldernes Virksomhed havde gjort sig gældende, 
sagde han, at der var noget folkeligt ved Brødre
menigheden, og at det derfor godt kunde tænkes, Jord
bunden ved dens Virksomhed kunde være beredt for 
Folkehøjskolen. Han har særlig tænkt paa, at der ikke 
var en saadan Kløft imellem lærd og læg i Brødre
menigheden som i vor Folkekirke. For saa vidt maatte 
der hos herrnhutisksindede Mennesker være en For- 
staaelse af Folkehøjskolens Arbejde for at udjævne 
denne Kløft. —

Er der nu som paavist adskilligt, der kunde gøre, 
at der kom noget lunt og hjemligt frem imellem de milde 
venlige Mennesker i Kristiansfeld, og maatte dette som 
det hjemlige i det hele virke dragende paa Mennesker, 
der havde følt sig udsatte for, hvad der kan lignes med 
Regn og Slud, saa maa det jo ikke glemmes, at der
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altid er en Fare ved Hjemlivets Idyl: den kan frem
kalde Smaasind og Snæversynethed.

Dersom vi imidlertid kan forene levende Deltagelse 
for den store Historie i Samtiden med Livet i det lune 
Hjem, da svinder Faren for, at disse Skrøbeligheder 
skal overvælde os.

I det foregaaende er der anført Vidnesbyrd om, at 
Brødremenighedens Medlemmer og Venner godt kunde 
følge det med levende Interesse, som skete i den store 
Verden. Jørgen Hanssen kunde skrive et Digt om Slaget 
den 2. April 1801. En af K. F. Hammerichs Kontor
folk kunde i et Digt prise den danske Sømand, der 
skulde kæmpe mod Landets Fjender. I den samme Sang 
hentydedes der til Biskop Balles djærve Kamp mod Fri
tænkerne, som Forfatteren ønskede, Grossererens Søn 
maatte komme til at deltage i.

Reusz har skrevet en hel Del Breve til Hans Wied, 
som vidner om, hvor levende han fulgte med de kirke
lige Forhold i København. Hvor meget det end stødte 
ham, at Grundtvig i sin Verdenskrønike fra 1812 havde 
brugt meget haarde Udtryk om Zinzendorf, kunde han 
ikke andet end glæde sig over den samme Grundtvigs 
lutherske Vidnesbyrd*). Hans Kaspar Brandt tog 
selv Del i Kirkekampen.

*) Hvor uheldigt et Indtryk Grundtvig end har faaet baade 
af Zinzendorf, af Brødremenighedens Lærebøger og af dens Sange, 
saa har han paa den anden Side 1812 fremhævet Herrnhuternes 
Tarvelighed, Flid og Ærbarhed, og den Vægt, de i fuld Mod
sætning til Pietisterne lagde paa Forsoningslæren. „Mange 
oprigtige Kristne“, skrev han, „har baade levet i Herrnhut 
og er udgangne derfra mod alle Verdens Hjørner at for
kynde det glade Budskab om den Korsfæstede“. Grundtvig 
har endvidere fremhævet, at det var af nogle Herrnhuter, som 
John Wesley blev kendt med paa Vejen til Amerika, at han 
lærte, hvad paa den Tid synes at have været glemt i England, 
men som fik stor Betydning for ham, at det er ved Troen paa 
Jesus, vi bliver salige.
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Forholdet til de andre Herrnhuterbyer og til de 
spredte „Søskende og Venner“ har ogsaa modvirket 
det snævre.

Saaledes er da den noget klosterlige Brødremenighed 
i trange Tider blevet et godt Sted at ty til for at søge 
Kræfter til at holde ud i Livets Kampe. Den har 
rummet Opdragelsesanstalter, paa hvilke mange andre 
end Fr. Schleiermacher, Fr. og M. Hammerichs Moder, 
C. J. Brandts Moder og Camilla Collet har set tilbage 
med Tak.

Paa den Grund, som den herrnhutiske Vækkelse 
har lagt, er en mere fribaaren kristelig Vækkelse siden 
vokset op imellem Lægfolk i Danmark, og nogle af vor 
Folkekirkes paalideligste Præstesiægter stammer fra 
Hjem, der har staaet under Brødremenighedens Ind
flydelse.

Vi har meget at takke Brødremenigheden for, og vi 
har maaske ogsaa noget at lære af den.

Det er godt, at der baade det ene og det andet 
Sted i vort Land er hjemlige Kredse, Mennesker kan ty 
til, som har lidt ilde paa „Verdens vidtløftige Hav“, 
blot at enhver saadan Idyl kan være en „historisk Idyl.“

Og saa kan vi stadfæstes i det, som ellers Grundtvig 
med tilstrækkelig Styrke har indskærpet, at man kommer 
langt med et godt Ord og stænger Døren for sig med 
det haarde:

Jeg det bekender, alt som jeg tror, 
i Hjertet er Livsstrømmens Kilde, 
Tankerne fødes som Hjertets Ord, 
og mægtigst er immer det milde.



LEHMANN & STAGES FORLAG I KØBENHAVN

Iaar er udkommet:

Fremtids Samfundet. En Fortælling i Samtaler om 
Samfundsspørgsmaal. Oversat fra Engelsk af Valdemar 
Bennike. Pris i Kr. 25 Øre.

Nogle Bemærkninger i Anledning af den foreslaaede Rets- 
reform. En Henvendelse til Almenheden af Overrets
sagfører J. B. Jørgensen. Pris 75 Øre.

En Julegave fra Amerika. Opbyggelige Betragtninger 
af Pastor N. P. Gravengaard. Pris smukt indb. 3 Kr.

Præstevalg. Et Lægmandsindlæg i Forhandlingen om de 
kirkelige Lovforslag af Johannes Schrøder. Pris 35 Øre.

Sogn eller Menighed lig Død eller Liv af Johs. Busck. 
Pris 50 Øre.

Krig eller Fred. Et Ord til Kirkefolket i Danmark særlig 
til den Grundtvigske Del af samme af A. Schack. 
Pris 60 Øre.

Vejen i Lammets Spor (Aabenbaring 14, 4) af G. Stein- 
berger. Med Forfatterens Tilladelse oversat af Dr. phil. 
P. S. Wedel-Wedellsborg. Pris 50 Øre.

Om det ny System i den danske Sproglære. Af 
Kr. Mikkelsen. Pris 1 Kr.

Lille Botanik. Lærebog for Børn af Vilhelm Balslev. 
Med 72, hovedsagelig originale, Billeder. Pris indb. 
1 Kr. 25 Øre.

„Jysk Digtning“ af Si. Si. Blicher. Udvalgt og indledet 
af Vilh. Andersen. Udgivet af Foreningen «Fremtiden». 
Trykt paa haandgjort Papir, med Gertners Portræt og 
Friser og Vignetter af H. Tegner. Pris 5 Kr.
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Julie Heins: Dansk Læsebog med Billeder
hovedsagelig efter Tegninger af danske Kunstnere'.

I.

II.

III.
IV.
v.

vi.

„Hanebogen“ (ABC). i5de Udgave 1902. Med 48 Billeder, 
de fleste efter Originaltegninger af O. A. Hermnnsen, samt 8 Sider 
Skrift. Pris indb. 50 Øre.

For de mindste.
bogen“). 3die Udgave 1901.
Er nærmest udarbejdet for de Skoler, der have indført 
undervisning som sårskilt Fog.

For Smaabørn. 11te Udg. 1900.
i Kr. 75 Øre.

9de Udg. 1901.
4de Udg. 1900.
4de Udg. 1900.

prøver. Pris indb. 1 Kr. 80 Øre.
3die Udg. 1900. 2$6 Sider med 21 Billeder og 8 Sider gotiske

Skriftlæsningsprøver. Pris indb. 1 Kr. 80 Øre.

(Betydelig udvidet Udgave af „Hane-
Med 74 Billeder. Pris indb. 1 Kr. 

t Anskuelses-

Med 46 Billeder. Pris indb.

Med $7 Billeder.
Med 29 Billeder.

Med 29 Billeder og 8 Sider gotiske Skriftlæsnings-

Pris indb. 1 Kr. 60
Pris indb. 1 Kr. 80

Øre. 
Øre.

Samtlige Bøger er i Overensstemmelse med den hygiejniske Skole
kommissions Fordringer trykte paa godt, tykt, træfrit Papir med en stor, 
tydelig Skrift og indb. i solide Skolebind.

Apparatet er anbefalet af Kultusministeriet og avtoriseret 
af Københavns Skoledirektion og samtlige Landemoder.

De stadig udkommende, nye, store Oplag er det bedste 
Bevis paa den mere og mere stigende Udbredelse af disse for
trinlige Læsebøger, der efterhaanden ere bievne indførte i en 
Mængde af Landets mest ansete Skoler saavel højere (særlig 
Pigeskoler) som Kommuneskoler i Byerne og i Landsbyskoler.

Af Pressens mange anbefalende Udtalelser om disse Læsebøger skulle 
vi her kun anføre følgende Udtalelse af den i Skoleverdenen højt ansete 
A. Hj i Berlingske Tidende (’/2 1901):

«Det ejendommelige ved Fru J. Heins’ Læsebøger er den fortrinlige 
Maade, paa hvilken Stoffet er lagt tilrette i fremadskridende 
Smaagrupper. Hun byder sine smaa Læsere paa den fornøjeligste 
Maade alle Arter af Læsning mellem hinanden, men saaledes, at Børnene 
ved Hjælp af et efterfølgende Vers eller en lille Fortælling faar den eller 
den Forestilling slaaet fast, som er bleven forklaret med jævne og focstaaelige 
Ord i det foregaaende belærende Stykke. Derved vindes, at mange Vers 
af vore Digtere, som ellers trængte til Forklaringer, der afbrød Læsningen, 
nu blive letforstaaelige. Hendes omfattende Læsning er her kommen 
hende tilgode. Og hvor der i Literaturen har manglet et og andet Led i 
Tankegruppen, har hun henvendt sig til dygtige Specialister om 
Bidrag og været særdeles heldig. — De to modsatte Skær, hvorpaa 
saa mange ellers dygtigt samlede Læsebøger ere strandede, det kedelige 
og det altfor søgt „barnlige“, har hun heldigt undgaaet. Der 
er noget sundt over alle hendes Bøger — det kommer simpelthen 
af. at hun kender de Smaa — og det har vist sig, at Børnene 
holde af dem, og dette turde vel være den allerbedste af alle 
Anbefalinger“

Eksempi. faas til Gennemsyn i alle Landets Boglader.
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