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I. Brorsons Hjem og Studenteraar.

Salmedigteren Brorson var af en Præstesiægt i Løg- 
herred paa Sønderjyllands Vestkyst. Hans Oldefader 
var Bonden Peder Pedersen i Drengsted, Døstrup Sogn, 
en af de Byer, hvis Gaarde dels hørte til Kongeriget, 
dels til Hertugdømmet, og paa den Tid dels stod under 
Kongen, dels under Hertugen af Gottorp. I Aaret 1642 
blev hans Søn Broder Student fra Ribe Skole og 7 Aar 
senere Præst i Randrup under Trøjborg Gods, der ejedes 
af Daniel Rantzov, Sønnesøn af sin berømte Navnes 
Broder Tønne. Af Broder Pedersens Sønner blev tre 
Præster, Broder efter sin Fader i Randrup (1685), Pe
der i Nabosognet Ballum og Anders paa Øen Amrom, 
alle under Ribe Stift og Amt. De to sidste ægtede 
Døtre af Præsten Kristoffer Bruun i Løgumkloster, 
Broder fik en Datter af Forvalteren paa Trøjborg, Niko
laj Clausen, Katrine Margrete. Han tiltraadte Em
bedet med sit lige fyldte 23de Aar og giftede sig faa 
Aar efter; blandt hans Sønner var Hans Adolf Broder- 
sen, eller som han senere skrev sit Navn:. Brorson.x)

Randrup ligger ved Bredaaens Engstrækninger op 
imod det Højdedrag, som fra Vesterhavets Kyst mellem 
Højer og Ballum strækker sig et Par Mil ind i Landet
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4 A. D. Jørgensen.

for at tabe sig i den store mellemslesvigske Slette. Dette 
lille Højland grænser mod Syd til Vidaaens brede Dal
strækning og frugtbare Marskland, mod Nord til Bred- 
aaen, der dannes af smaa Vandløb fra Landets Højde
ryg i Egnen vest for Gennerbugt og forbi Kirkebyen 
Brede flyder ud i Vesterhavet; her skjærer den sig et 
Leje gjennem den flade Strand mod sydvest ned til Lister
dyb mellem List og Røm. I Nærheden af denne Aa- 
munding antager Landet Karakteren af en smal Marsk
strækning, og frugtbare vidtstrakte Enge fortsættes her
fra langs begge Aaens Bredder ind ad Landet; under 
stærke Højvande, især om Vinteren, er man her som 
overalt, hvor Diger mangler paa denne Kyst, udsat for 
Oversvømmelser.

Egnens politiske og Rets-Forhold var meget brogede, 
de ældre Tiders vilkaarlige Delinger bestod endnu i hele 
deres Mangfoldighed. Medens hele Egnen i den ældre 
Middelalder havde dannet et eneste Syssel, lige fra Ribeaa 
i Nord til Søholmaa, sydv*est for Flensborg, i Syd. og til 
Alssund i Øst, opnævnt efter Byen Ellum ved Løgbæk, 
saa var den nu udskiftet i en Række mindre Omraader. 
Dronning Margrete havde af Klavs Limbek erhvervet 
Trøjborg med en Del af Løgherred og pantsat det til 
Biskopperne af Ribe; det henlagdes tilligemed Kronens 
og Bispestolens øvrige Ejendomme i Sønderjylland, der
iblandt Møgeltønder og Ballum Birker, under Viborg 
Landsting. Saaledes dannedes de saakaldte nørrejydske 
Enklaver, der som bekjendt bestod indtil 1864.

Det fulgte af de ejendommelige Forhold i Middel
alderen, at det, der saaledes kom i nærmere Forbindelse 
med Kongeriget, ikke var et skarpt afgrænset Omraade 
som et Herred ejler Sogn, men et meget blandet og 
spredt Distrikt. Hvad der paa Fastlandet hørte til 
Kongeriget var ikke saa meget en Række Sogne som et 
Antal Bøndergaarde, fordelte over 14 Sogne, af hvilke 
dog de 9 var overvejende kongelige og laa nogenlunde sam
lede i en større „Enklave“; men der var kun faa Byer, som
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ikke var „blandede“, i hvilke der ingen hertugelige 
Gaarde fandtes.

Hertugdømmet, som omgav denne Enklave, var selv 
delt mellem Hertugslægtens forskjellige Linier. Tør- 
ninglen, som laa nord for Løgherred, hørte til Konge
husets, Tønder Len og Løgumkloster derimod, som om
gav det paa de andre Sider, til Gottorpernes Arveland. 
Herved opstod altsaa den største Mangfoldighed i Ind
byggernes retslige Forhold, nyere dansk Ret og gammel 
jydsk Lov gik Side om Side; de nærmeste Naboer stod 
i undersaatligt Troskabsforhold til forskjellige Herrer, 
de offenlige Anliggender styredes af Amtmændene i 
langt fra hinanden liggende Stæder: Tønder, Aabenraa, 
Haderslev og Ribe. Af disse brugte de tre første tysk 
Forretningssprog i den udelukkende dansktalende Egn, 
ja endog i Ribe Skole havde man kaldt Broder Peder
sen fra Drengsted for en „Holstener“. 'Kirkerne hørte 
indtil 1660 saa godt som allesammen under Ribe Stift, 
hvis Grænse fra Middelalderen af fandtes ved Vidaa; 
efter Freden i Kjøbenhavn, hvorved Hertugen af Got- 
torp fik fuld Uafhængighed af Kongen, udskiltes der
imod Tønder og 6 af de nærmeste Landsogne fra deres 
gamle Forbindelse med Stiftstaden.

Disse brogede Forhold virkede dog næppe uheldigt 
paa Befolkningen; Bonden indtog i det hele en ret for
delagtig Stilling; Skinsygen mellem de forskjellige Herrer 
var snarere til Gavn end til Skade for Almuen, ligesom 
ogsaa Stæderne opnaaede en større Selvstændighed i 
Hertugdømmet end i Kongeriget. De frisiske Egnes 
Selvstyrelse og den overvejende Kvægavl gjorde sit til 
her paa Vestkysten at mildne Bondens Kaar og at gjøre 
Hoveriet langt mindre trykkende. Paa den anden Side 
bidrog adskilligt til i en stor Del af Sønderjylland at 
vække et noget rigere Aandsliv, end det paa den Tid 
almindeligt fandtes blandt Almuen. Det offenlige For
retningssprog var overalt tysk, Folkets Præster og Em- 
bedsmænd var for en stor Del oplærte i det fremmede
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Sprog, der ligeledes taltes af mange Handelsmænd; Kyst- 
befolkningen drog gjerne til Søs. Vistnok er denne Ind
flydelse udefra ilde anskreven i vor Tid, da vi har 
maattet føle dens -bitre Virkninger; men det kan ikke 
nægtes, at den ved Siden af har sine gode Sider, lige
som det jo henregnes til almindelig Dannelse at gjøre 
sig bekjendt med fremmede Sprog. Alene det at kjende 
et fremmed Sprogs Ord og Vendinger, at holde det ude 
fra sit eget og lægge Mærke til dettes Ejendommelig
heder, virker utvivlsomt i høj Grad vækkende og kan 
bidrage meget til at gjøre en Befolkning’modtagelig for 
yderligere aandelig Paavirkning. At dette netop var 
Tilfældet her, og det endog i høj Grad, vil vi senere 
faa Lejlighed til at se.

Vi vender tilbage til vor Præstesiægt i Løgherred. 
Broder Brodersen i Randrup sendte sine Sønner samme 
Vej. som han selv var gaaet for at forberede sig til sit 
Præsteembede, til Ribe Skole og Kjøbenhavns Universi
tet; i Aarene 1710 og 12 blev Nils, Broder og Hans 
Adolf Brodersen Studenter. Det blev dog ikke deres 
Fader forundt at se sine Sønners Opdragelse fuldendt; 
han døde i Aaret 1704 og efterfulgtes af Oluf Holbek, 
der Aaret efter ægtede deres Moder. Da hun var Dat
ter af Godsforvalteren paa Trøjborg, der i alle Sager 
var Ejerens Fuldmægtig, maa dette vistnok have været 
en stiltiende eller udtrykkelig Betingelse ved hans Kald
else. Rantzoverne var den Gang uddøde paa Trøj
borg; Daniel efterlod sig kun en Datter, som ægtede 
Hans Adolf Buchwald paa Borstel, og denne havde 
efterladt Godset i Arv til sin Søn Otto Fridrich; de 
kom kun en sjælden Gang til deres jydske Gods, hvis 
Bestyrelse var overladt Forvalteren. — Broder Broder
sen havde opkaldt sin ældste Søn efter Svigerfaderen, 
den yngste, Salmedigteren, efter Godsejeren.

Stedfaderen opfyldte trolig sine Forpligtelser mod 
de faderløse Drenge: han læste med dem, til de kunde 
optages i Ribe Skole, hvorfra de da et Par Aar senere
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sendtes til Universitetet, de to yngste samtidig; den 
ældste, Nils, vendte to Aar efter tilbage til Ribe som 
„Hører“ (Lærer). Den gamle Stiftsskole var ikke i nogen 
blomstrende Forfatning, da de tre Brødre modtog deres 
lærde Undervisning ved den; først samtidig med deres 
Bortgang kom den udmærkede Sprogmand Kristian Fal
ster til at styre den, og fra nu af opnaaede den snart 
igjen sit gamle Ry. Hvad der lærtes paa disse Skoler 
var i det hele efter vor Tids Forestillinger ikke ret 
meget, Latin var det væsenligste, dertil kom lidt Græsk 
for at kunne tyde det ny Testamente, de forskjellige 
Religionsfag, nogen Mathematik og Øvelser i Skrivning, 
Tegning, Regning, Sang o. s. v. Skolernes Forfatning 
var i Reglen meget daarlig: den ældre Tids strænge 
Disciplin var i Opløsning, den religiøse Tone ikke mere 
saa fremtrædende, og dog havde man intet Vederlag 
fundet i ny Undervisningsfag, bedre stillede Lærere eller 
et større Apparat i det hele taget; først Kristian den 
sjette gjennemførte som bekjendt Skolernes Reform 
baade i det ydre og det indre.

Universitetet var ikke stort bedre, især for det theo- 
logiske Fakultets Vedkommende ; Hans Bartholin, Hans 
Stenbuch og Hans Trellund synes væsenlig at have 
staaet paa samme Standpunkt: en aandløs Gjentagelse 
af det theologiske Systems forlængst fastslaaede Dogm
er, uden selvstændig Behandling, uden særlig Veltalen
hed eller Lærddom, mistænksomme mod alt det ny saa- 
vel i Videnskaben som i Kirken. Da Søren Lintrup, 
der var en Mand af rigere Begavelse og større Energi, 
optraadte (1716), havde Nils og Broder alt forladt Uni
versitetet, og Hans Adolf var overanstrængt af andre 
Studier.

Broder var født den 12te September 1692, Hans 
Adolf den 20de Juni 1694. De havde fulgtes ad til og 
fra Ribe Skole, de indskreves samme Dag, den 25de Juli 
1712, i Universitetets Matrikel, de valgte samme Privat- 
præceptor, den berømte Islænding Arne Magnussen, og
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tog samme Dag, den 8. Maj 1713 den anden Examen. 
Men herefter skiltes deres Veje atter for en Tid, Bro
der blev Aaret efter theologisk Kandidat og forlod Ho
vedstaden for med Understøttelse af sin Mosters Mand. 
Gaardejer Adolf Lorenzen paa Pelvorm, at fortsætte 
sine Studier ved det holsten-gottorpske Universitet i Kiel. 
Herfra vendte han tilbage til Randrup og blev nu af 
Biskop Thura i Ribe antagen til at undervise hans to 
begavede Sønner, samme Aar som Nils forlod Skolen 
for at tiltræde sit første Præstekald i Bested i Aaben
raa Amt, der imidlertid var bleven kongeligt Hans 
Adolf derimod blev i Kjøbenhavn tre Aar efter sin Brod
ers Afrejse uden endda at faa sin theologiske Atte
stats.

Hans Begavelse har sikkert ikke været ringere end 
Broderens, siden han havde kunnet følge ham saa langt, 
skjønt han var to Aar yngre; der maa have været andre 
Grunde, som gjorde, at hans Ophold ved Universitetet 
trak ud over den sædvanlige Tid, og det uden at føre 
til det nærmest foresatte Maal. Erik Pontoppidan an
tyder i sin korte Biografi af Digteren, og selvfølgelig 
efter dennes egen Opgivelse, hvad den egenlige Grund 
var: han studerede ved Siden af sin Theologi andre, 
verdslige Videnskaber, Filosofi, Historie og Sprog. Alle
rede Udfaldet af den saakaldte filosofiske Examen viser 
det; thi medens Broder bestod den med bedste Karak
ter, naaede Hans Adolf ikke saa vidt; han stod især 
noget tilbage i Græsk og Hebraisk, medens han var 
fremmeligere i Astronomi og Fysik. Hvad der senere 
fortælles om Brorson gjør det utvivlsomt, at det, som 
drog ham bort fra det theologiske Studium, ikke blot 
var Lyst til at lære andet og mere at kjende, men væ
senlig en bestemt Ulyst til at befatte sig med Kirkens 
Lære, en personlig Stemning mod den. Man nævnte 
ikke sligt bagefter i en Biskops Levned for ikke at 
vække Forargelse; der var nok endda, som kunde 
give den.
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Tbeologien var i Begyndelsen af det attende Aar- 
hundrede ogsaa hos os naaet hen til en af disse Kriser, 
der siden den middelalderlige Udviklings Opløsning synes 
at komme igjen med regelmæssige Mellemrum for efter- 
haanden at omdanne den Lærebygning, som det første 
Tusendaar af Kirkens Levnedsløb havde optaarnet. 
Kjendskabet til Oldtidens Sprog, Historie og Filosofi 
havde i Forening med de store Opdagelser sprængt den 
snævre Synskreds, hvori Middelalderen fandt sin Verden; 
dennes dybe Religiøsitet havde ligesom udtømt sig i 
Korstogene. Af den store troende Kirke udskilte sig 
en Del, som brød med d^t overleverede og hvis Dan
nelse søgte Tilfredsstillelse ad andre Veje; Folkenes store 
Mass-? sank derved dybere i aandløs Overtro, og Kirken 
gik sin fuldstændige Opløsning i Møde. Reformationen 
var i Virkeligheden ikke noget nyt Led i denne Opløs
ning, men en Reaktion imod den, der med et kraftigt 
Tag reddede den ældste og bedste Del af Kirkens Tra
ditioner. Saa slog man sig en Stund til Ro dermed; 
læg og lærd, Adel og Almue fulgtes atter ad i fælles 
Tro og inderlig Religiøsitet, medens den ny Lærebyg
ning, den „rene Lære“, udvikledes til et ejendommeligt 
System. Hos os var det fuldendt af Jesper Brokmand 
i Lærdommen, af Thomas Kingo i Salmedigtningen.

Kunde dette System nu have Haab om at faa Verd
ensudviklingen til at standse? Dertil indeholdt det en 
alt for ensidig Opfattelse af det kristelige, en alt for 
snæver Forestilling om Naturen og Historien. Denne 
Retfærdiggjørelse ved Troen alene, som havde grebet 
Luther og hans Samtid i Modsætning til Papismens 
aandløse Opfattelse af det rent ydre Forhold i Reli
gionen, var udartet til en lige saa aandløs Overtro paa 
en vis Lærebygnings forløsende Magt; den enkeltes per
sonlige Forhold til Grud, hans Kamp for Troen og hans 
Livsførelse i den var tabt af Syne.

Medens Reformationen slog Rod i de nordevro- 
pæiske Lande og Katholicismen i mange Maader for-
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bedrede sin Organisation, gik Granskningen og Oplys
ningen sin stille Gang; den ene Videnskab kom til Ver
den efter den anden; Jorden undersøgtes, ikke blot ad 
hele sin Overflade, men ogsaa efter sin indre Natur; 
Stjærnehimlen aabenbarede sine hemmelighedsfulde Love; 
Emnerne opløstes, Kræfterne maaltes, Organismernes 
Livsvirksomhed eftersporedes. Og en forbavsende Lærd
dom kastede sig over de fremfarne Tider. Hvad der var 
tænkt, hvad der var handlet og lidt, saa langt skriftlige 
Optegnelser naaede tilbage, blev samlet, drøftet og gjort 
til Gjenstand for de oplystes Overvejelser. Alle Vegne 
fra mældte der sig Tvivlsmaal om Kirkelærens Grund
lag, den historiske Beretning i de hellige Skrifter, og 
selve disse Tvivlsmaal tilskyndede til altid ny Anstræng- 
elser for at finde Sandheden. Det var en Kamp, som 
ingen, der vilde naa Højdepunktet af sin Tids Aands
dannelse, kunde undgaa; men Udfaldet maatte blive 
meget forskjelligt efter den enkeltes Personlighed.

Det er ikke meget, vi véd om Brorsons Forhold i 
de Aar, han tilbragte i Kjøbenhavn som Student. Under 
16. Marts 1715 fik han den ene af de to Pladser, som 
Ole Borch paa sit Kollegium havde bestemt for Stu
denter fra Ribe Skole. Han fik nu Ro til at fortsætte 
sine Studier; ikke blot Universitetet tilbød ham adskilligt 
i de andre Videnskaber, ogsaa selve Kollegiet havde en 
rig Bogsamling, og det var paa den Tid ikke vanskeligt 
i Hovedstaden at komme over det vigtigste af den evro- 
pæiske Litteraturs samtidige Frembringelser. Den juri
diske Professor Reitzer gav saaledes gjerne enhver, som 
ivrig syslede med Videnskaberne, Adgang til sit Biblio- 
thek, især af historiske Værker; Arne Magnussen, Bror
sons Privatpræceptor, var en lige saa lærd som velvillig 
Vejleder i Studiet af Nordens Historie, der ved Tormod 
Torfæus’s Værker var bleven Dagens Spørgsmaal i den 
lærde Verden. Naturvidenskaben havde ingen Steder 
fundet ivrigere Dyrkere end i Danmark, Tyge Brahe var 
kun den første i en Række af udmærkede Mænd, der
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hver havde givet sit Bidrag til den store Fællesopgaves 
Løsning: en dybere Forstaaelse af Livets Love og Be
tingelser. Her var nok at fordybe sig i for en lære
lysten Student, og at Brorson ikke forsømte Lejligheden, 
fremgaar af den Underretning, vi faar om hans Bort
gang fra Universitetet: han maatte rejse hjem i For- 
aaret 1717 paa Grund af en Overanstrængelse, der havde 
nedbrudt hans Helbred, og, maa vi vel tilføje, forstyrret 
Ligevægten i hans Sind.

IL Løgum-Kloster.

Der var foregaaet store Forandringer i Brorsons 
Fødeegn, medens han laa ved Universitetet. Den store 
nordiske Krig, som Danmark atter havde deltaget i fra 
Anret 1709, var fra Skaane gaaet over til Tyskland og 
fra Tyskland til Sønderjylland. Fredrik IV indtog i 
Aaret 1712 de svenske Hertugdømmer Bremen og Ver
den og vendte sig mod den stærke Fæstning Stralsund i 
Pommern. Men den tapre Magnus Stenbok fik med 
stor Anstrængelse en Hær samlet og mødte Kongen ved 
Gadebusch i Meklenburg; efter et blodigt Slag maatte 
den danske Hær trække sig tilbage til Holsten og nord 
paa. Stenbok fulgte sin slagne Fjende, lige som Karl 
Gustav havde gjort, men med mindre Held; thi næppe 
var han kommen over Ejderen, før han fik at føle, at 
den danske Hær vel var overvunden, men ikke ødelagt. 
Han traadte da i Underhandling med den gottorpske 
Regering og fandt et Tilflugtsted i Fæstningen Tøn- 
ning i Ejdersted. Men Kongen var ikke sen til at be
nytte det heldige Øjeblik, der aabnede ham Udsigt til 
at faa en Ende paa Striden med sine hadske Frænder 
paa Gottorp. Medens han forberedte sig paa at belejre
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Stenbok, erklærede ban (under 13. Marts 1713) i et 
aabent Brev til alle Indbyggerne i Slesvig og Holsten, 
at den hertugelige Del af disse Lande skulde anses for 
fuldstændig indlemmet i den kongelige; — Afgjørelsen 
ved Vaabenmagt, som de snedige Politikere paa Got- 
torp ikke mere havde kunnet undgaa, var en Gang for 
alle gaaet dem imod, og alle Indsigelser bag efter maatte 
falde til Jorden. I Maj Maaned kapitulerede Stenbok. 
Hvad vilde der være sket, om han havde sejret? Den 
afdøde Hertug Fredrik, Karl XII’s Svoger, havde ingen 
Hemmelighed gjort af, at han vilde indføre tysk Kirke- 
og Skolesprog, saa langt han formaaede, og der kunde 
ingen Tvivl være om, at en sejrrig Hær vilde have lagt 
den kongelige Del til den hertugelige.

Kongen forsømte ingen Lejlighed til at faa sin Ret 
til hele Slesvig stadfæstet fra alle Sider; den ene Magt 
efter den anden gav sit Samtykke til, at dette skulde 
optages i den endelige Fred. Da derfor denne var 
kommen i Stand i Aaret 1720, skete den endelige Ind
lemmelse af Sønderjylland i den danske Krone, og Stænd
erne hyldede den 4. September 1721 paa Gottorp Kong 
Fredrik IV som deres eneste Arveherre og hans Efter
følgere efter Kongeloven.

Der forlyder ikke stort om Befolkningens Holdning 
overfor disse Begivenheder. Det fejler ikke, at jo de 
svære Paalæg, som gjordes, indjog den en høj Grad af 
Frygt og holdt enhver Bevægelse nede. Paa den anden 
Side var det en egen Sag uden videre at glemme sit 
Troskabsforhold og adlyde det ny Herskab. Dog var 
Overgangen ikke saa stor, som det kunde synes; efter 
Hertugdømmets ejendommelige offenlige Ret var Kongen 
ingen fremmed Herre; han var tvært imod ikke blot 
Hoved for den regerende Slægts ældre Linie, men en 
Slags Medregent i hele Landets vigtigste Anliggender 
og som saadan optagen i den offenlige Kirkebøn. Heller 
ikke paatvang han nu Befolkningen andet eller mere, 
end hvad Krigsforholdene førte med sig; Landet betragt-
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edes, saa længe Krigen varede, ikke som hans Ejen
dom. men som indtil videre „beslaglagt“. Da saa den 
endelige Afgjørelse kom, vakte den ingen Modstand; 
der havde dannet sig et Parti af besindige Mænd, som 
indsaa, at kun ad denne Vej "kunde man tænke paa at 
faa varig Fred og Ro, og Fremtiden viste, at de 
havde Ret.

Ingen Steds foregik denne Overgang lettere end i 
de nordligste rent danske Amter, Aabenraa og Løgum 
Kloster. Alt under 4. Marts 1713 udnævntes General- 
Krigs-Kommissær v. Platen til deres Amtmand, og Over- 
førsteren Ritter paatog sig at føre Regnskaberne, da de 
hertugelige Embedsmænd ikke vilde tjene den ny Styr
else. Aabenraa Amt var ikke saa vanskeligt at over
komme, da det kun bestod af to Herreder tillige med 
Varnes Birk; Kloster var derimod et meget vidtløftigt 
Distrikt, det bestod af et Birk og spredte »Fogderier“ i 
ikke mindre end 8 Herreder, nemlig alt det gamle 
Klostergods forøget med en Del Bispegods. Det var 
derfor ikke saa underligt, at Amtmanden maatte se sig 
om efter en Mand til at forestaa dette Omraade. og han 
fandt da ingen mere passende end Forvalteren paa Trøj- 
borg, Nikolaj Clausen, en Søn af Brorsons Morfader (af 
samme Navn); Bønderne, som hørte til dette Gods, 
boede spredte mellem Klosterbønderne. Kongen stad
fæstede hans Udnævnelse som Amtskriver, og Clausen 
flyttede ind paa „Slottet“ ved Løgum Kloster-Kirke.

Det var ikke nogen ganske let Post, han her var 
sat paa; den hertugelige Amtskriver Stahl var Gaard- 
ejer der i Byen og havde desuden forpagtet Avlsgaarden 
paa længere Aaremaal; paa samme Maade ejede den 
forrige flusfoged, Berendt Møller, et Hus med Jord, 
medens den ny, Henning Møller, var fremmed. De to 
danske Embedsmænds Stilling svækkedes yderligere, da 
Amtmanden v. Platen faldt i Unaade og blev fængslet 
uden foreløbig at faa nogen Efterfølger. Under disse 
Forhold blev det nødvendigt at gjøre noget for Nikolaj
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Clausen, og han fik da ogsaa Husfogedbestillingen for
enet med Amtskriveriet og kort efter Navn af Amtsfor
valter: „thi det giver noget mere Avtoritet overfor de 
fyrstolige Embedsmænd; der alt i Forvejen er misundelige.“ 
VedSiden af vedblev han fremdeles at være Godsejerens 
Fuldmægtig paa Trøjborg.

Da Hans Adolf Brorson svag og mismodig kom til
bage fra Universitetet, fandt han først et Hjem hos 
sin Broder Nils i Bested, en lille Mil øst for Klo
ster, der nylig var bleven gift og levede et lykkeligt 
Familieliv med sin unge Hustru. Herfra tog han hjem 
og begyndte at gaa Stedfaderen til Haande i sin Eræste- 
gjerning og ved Undervisning; men inden Aaret var 
omme, tog han atter herfra til Løgum Kloster som Hus
lærer for sin Morbroder Nikolaj Clausens Børn; der blev 
han i henved fire Aar.

Løgum var lige som de fleste andre Klostre anlagt 
i en smuk Egn, der, hvor den fiskerige Løgbæk (Bredeaa) 
dannes ved Sammenløb af Ris- og Fiskebækken. Nu 
er Egnen bar, og Heden strækker sig næsten helt ind 
til Byerne, men fordum fandtes der her frodige Egeskove 
mellem Kjærene.

Munkene havde faaet bygget en prægtig Kloster
kirke, en af de skjønneste Kirkebygninger i Norden, i 
den ædleste Stil, med 30 Alen høje Hvælvinger, synlig 
vidt og bredt over Sletten. Ogsaa Klostret selv var 
bygget af Sten med svære Hvælvinger, det dannede en 
Firkant med Kirken. Endnu staar den ene Længe, den, 
hvori Brødrenes Sovestue var; en bred Stentrappe fører 
herfra ned i Kirken; denne Vej gik de til „Natsangen“, 
„Nattevagten“ og „Ottesangen“. Efter Reformationen 
forfaldt Klostret, det blev Sæde for en hertugelig Amt
mand, der voksede en By op omkring Klostermuren, og 
Kirken blev dens Sognekirke. Omsider blev Største
parten af den mørke Klosterbygning brækket ned, og et 
bedre indrettet Amtshus, det saakaldte „Slot“, opført i
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Steden for; her, lige op ad Kirken, boede nu den danske 
Amtsforvalter.

Under disse Omgivelser gjenvandt Brorson sit Sinds 
Ligevægt; „han søgte at anvende sin Ensomhed, siger 
Pontoppidan, til en inderligere Omgang med Gud i 
Kristo, i hvilken Aandens Skole han under mange Prøv
elser beroer Guds Troskab, ja ret fornam og saa, hvor 
venlig Herren er mod dem, som haabe paa ham.“x) 
Andre vilde kalde dette en Afbrydelse af en smuk be
gyndt aandelig Udvikling, der kunde have ført en saa 
begavet Mand langt frem som Bannerfører for sin Tid 
og sit, Folk. Det vil være vanskeligt at danne sig en 
Mening herom efter det lidet, vi i Virkeligheden kjender 
til ham; det er ikke givet, at han egnede sig til at blive 
en „Fører for Aanderne“, selv om han tilvisse var en 
dyb og tankefuld Natur og en ren og kraftig Karakter. 
Det er vel muligt, at han kunde have naaet videre i sin 
Digtning og maaske have udmærket sig ogsaa i Viden
skaben, om han var bleven i det store Liv, som han alt 
nu for bestandig havde forladt; men som protestantisk 
Salmedigter kunde han næppe have oplevet noget bedre, 
end hvad der timedes ham, efter sine bevægede Studenter- 
aar at finde en Havn som den i Løgumkloster.

Den antikirkelige Retning i de store Kulturlande 
havde alt fremkaldt en Reaktion, der i mange Maader 
minder om Reformationen, kun at den forsøgte paa at 
føre Menigheden endnu et Skridt længere tilbage til den 
oprindelige Kristenhed; det var den tyske Pietisme. 
Navnet er selvfølgelig taget af det latinske pietas, From- 
hed, Gudsfrygt, og den hele Retning betegnes ogsaa 
fuldstændig derved, dens Maal var at hidføre en stærk
ere personlig Bevægelse, at vække Ansvarsfølelsen, den 
religiøse Samvittighed, og adsprede den Sikkerhedstaage, 
som havde lagt sig over Kirken. Ved Siden af Troen

J) E. Pontoppidan: Annales eccl. Dan. IV, 160—62 er en sam
tidig Hovedkilde til Brorsons Levned.
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opstillede den derfor Fordringen paa et „helligt Liv % 
en stadig Kamp for i sit Levned at udtrykke Troens 
Lærdomme, og med fuld Føje fandt den i Kirkens hel
lige Skrifter en ganske særlig Vægt lagt paa denne 
Helliggjørelse.

Pietismen var efter sin Grundtanke utvivlsomt den 
herskende Kirke langt overlegen; den kaldte en Side af 
Kristendommen frem, som Protestantismen i sin En
sidighed næsten havde overset, og det en Side, som 
kunde drage mange til sig, der ellers maatte anses ior tabte 
for Kirken. Men den havde i sin historiske Fremtræden en 
ubodelig Mangel: den blev ikke, som fordum Protestant
ismen, baaren af en stor og fremragende Person
lighed. Derfor kommer den op uden Myndighed, 
den forstaar ikke at finde sin Plads, den kan ikke tage 
sit Parti; paa den ene Side bliver den til Sværmeri, 
følelsesfuld indtil det uhyggelige, paa den anden bøjer 
den sig for Orthodoxiens Dogmatik. Den fuldender der
for snart sit Kredsløb og smelter sammen med den 
gamle Kirke efter at have givet den noget af sin Livs
kraft; det er kun ved et fortroligere Bekjendtskab, at 
man opdager Forskj ellen mellem den ældre og den nyere 
Orthodoxi; men at den er til Stede, viser den følg
ende Tid.

Pietismen var paa denne Tid endnu næsten slet ikke 
trængt ind i Danmark, den kjendtes kun af Navn, og 
dens Navn var Gjenstand for en taabelig Frygt, ligesom 
forhen Kalvinismen og endnu tidligere Papismen. Det var 
først fra Sønderjylland, den skulde mælde sig; de tysk
dannede Præster kjendte den selvfølgelig til Gavns og 
havde længe ført haarde Kampe om den.

Det laa i Sagens Natur, at ogsaa danske Sønder
jyder drog til tyske üqjversiteter, thi ikke blot den her
tugelige, men ogsaa den kongelige Regering satte Pris 
paa en tysk Uddannelse,, og i- hele den sydlige Tredje
del af det dansktalende Land (der jo den Gang gik til 
Danevirke) prædkedes der Tysk i Kirken, og Børnene
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oplærtes, saa godt det lod sig gjøre, i det fremmede 
Sprog. Saaledes var da Pietismen alt trængt nordpaa 
over Folkegrænsen. Blandt de Præster, som i deres 
Huse holdt „gudelige Forsamlinger“ med Bøn og Sang, 
var ogsaa Nils Brorson i Bested. Hans yngre Nabo
præst, Otto Rise i Agerskov, hvis Søstre var gifte med 
hans Brødre, nedskrev herom i sin Embedsbog: „Saavidt 
mig er bekjendt, blev han den første, som med en ret Iver 
og Nidkjærhed antog sig Kristendommens Sag; han var 
en lærd og redelig Orthodox. Hans Sag blev at udrydde 
den døde Tro og derimod at drive paa et praktisk 
Væsen. Han var i sin Tid et brændende og skinnende 
Lys, hvorover Studenter fra andre Steder søgte hen og 
opholdt sig hos ham.“ J)

Den ivrigste i den Retning blev dog Nikolaj Evalds 
Søn i Højst, en Mils Vej længere mod Syd. Enevold 
Evald, den store Digters Fader, var født i Aaret 1696; 
han havde faaet sin første Undervisning i Hjemmet, 
havde derpaa gaaet i Tønder Skole, hvor Kristoffer 
Bluhme, den senere bekjendte Hofpræsts Fader, var Rek
tor, og studeret Theologi i Jena og Halle. Straks efter 
sin Hjemkomst begyndte han fra Prædikestolen at fore
drage den „ny Lære“, ligesom han holdt Forsamlinger 
og Katekisationer. Han havde saa stort Tilløb, at man 
blev betænkelig ved den Bevægelse, han afstedkom; ikke 
blot Nabopræsterne, men ogsaa hans Fader mente, at 
det gik for vidt, og at han maatte holde igjen paa sin 
Iver; særlig søgte Superintendenten Clausen, (den samme, 
som havde viet Kongen til hans anden Hustru, medens den 
første endnu levede), at skade og fortrædige ham. Evald 
var imidlertid en lige saa stille og tilbageholdende som 
veltalende og nidkjær Mand, og det lykkedes ham i en 
Række Aar at fortsætte sin Virksomhed i Hjemmet

Hvad Evald især lagde Hovedvægten paa, var Bibel
læsning, den enkeltes Bekjendskab med og jævnlige For-

*) Knud Aagaard: Beskrivelse over Tørning Lehn, S. 153.
Smaaskrifter til Oplysning for Kristne. II, 1. 2
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dyb else i de hellige Skrifter. Han selv havde alt før 
sit fyldte 14de Aar læst den hele Bibel fire Gange fra 
Ende til anden, uden selvfølgelig at forstaa en stor Del 
af den; men han mente dog senere, at det havde haft 
sin store Betydning for hans indre Liv. Dette fortro
lige Kjendskab til Skriften bar senere lærde Frugter; 
men det viste sig ogsaa i hans Virksomhed som Præst, 
det gav ham en Lighed mere med de gamle Reforma
torer. Men han tilstaar tillige, at der var en Tid, og 
det netop under Opholdet i Højst, da dette Grundlag 
for hans aandelige Liv truede med at svigte, da han 
fattede Tvivl om den kirkelige Læresætning, der kaldte 
Skrifterne indblæste af Gud. Han tilføjer, at denne 
Tvivl dog kun gjorde ham ivrigere i Studiet for at faa 
et Svar og eil Afgjørelse.

Evald skulde ogsaa blive den første, som bragte 
Pietismen paa Prædikestolen i Kongeriget; thi fra Højst 
gjorde han flere Rejser til Kjøbenhavn, hvor han da op- 
traadte i den tyske Kirke og havde stort Tilløb. I Aaret 
1727 blev han Lærer ved Vajsenhuset paa Gammeltorv 
og Aaret efter Præst samme Steds. Han var nu en Tid 
den egenlige Bærer for den ny Retning her hjemme* 
og ved sin Veltalenhed dannede han en stor Menighed, 
ligesom han snart efter fik Efterfølgere indenfor Stand
en; man havde atter det Syn, som havde været ukjendt 
siden Reformationstiden, at rig og fattig, læg og lærd 
uden Hensyn til Rang og Stand samledes i tætte Skarer 
for at høre Guds Ord.x)

Om Brorson stod i noget personligt Forhold til 
Evald, ved vi ikke, om det end er sandsynligt, da den
nes Optræden i Højst falder sammen med Brorsons Op
hold i Kloster; men i alle Tilfælde var han nu traadt i 
umiddelbar Forbindelse med den tyske Retning. I den 
prægtige Klosterkirke prædikedes der Tysk hver tredje

J) Danske Samlinger, IV, 84. E. Ewald: Visdomskilden, Fortale 
til Læseren.
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Søndag, og Salmesangen var tysk, selv til den danske 
Gudstjeneste; det samme var Tilfældet i Aabenraa og 
Tønder og i en Del Landsogne. Præsten Johan Boost 
var fra Tønder og havde siddet der fra den gottorpske 
Tid, da man tænkte paa helt at udelukke Folkets Moders- 
maal fra Kirke og Skole. I Amtsforvalterens Hus talt
es der selvfølgelig Dansk som overalt paa den Tid, men 
hans Forretningssprog var ikke des mindre Tysk baade 
over for Regeringen og sit Godsherskab paa Trøjborg; 
den ældste Søn Otto Fredrik kom et Par Aar efter 
Brorsons Ankomst hjem fra tyske Universiteter for at 
gaa sin Fader til Haande ved hans vanskelige Embede.

Under disse Forhold var det, den unge Theolog 
kom til Ro og fordybede sig i de personlige Spørgs- 
maal, som var bleven satte i Bevægelse af de viden
skabelige. Ved Siden af vaagnede en ny Side af Sjæle
livet hos ham, da han i en af sine Elever, hans Søskende
barn Katrine Stenbæk Clausen, der næppe var 12 Aar 
gammel, da han først kom i Huset, fandt en Gjenstand 
for sin varmeste Kjærlighed. Saaledes blev Ensomheden 
for ham, som den har været for saa mange, der følte 
sig ilde ved det store Livs Tanker og Fordringer, en 
Kilde til Lægedom og Livsmod.

Vi tager sikkerlig ikke fejl ved at tilføje, at Bror
son ogsaa netop her blev Digter. Der er nemlig be
varet i det mindste et Digt, om hvilket det vides at 
være skrevet i denne Tid, og dets Form tyder noksom 
paa, at den, der har skrevet det, ikke har været uvant med 
at bøje Sproget og udtale sine Tanker og Stemninger i 
Vers. Anledningen til det gav hans Svigerindes Død 
og Begravelse i Bested. Ved denne Lejlighed udtrykte 
alle tre Brødre deres Følelser i Vers, og 6 Aar efter 
udgav Nils en lille Samling i Flensborg: „Nicolaj Bror
sons sidste Afsked med sin i Livet højt-elskede og i 
Døden højst-besørgede Ægtehustru, den fordum hæder- 
baarne, meget gudelige og dyd-zirede, nu salige Matrone, 
salig Anna Christina Brorson, til hendes hæderlige Be-

2*
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gravelse her i Bested Kirke den 19. Juni 1721“. Mod
sætningen mellem Brødrene, der senere kaldtes „det 
sjældne Kløverblad fra Randrup“, er ret paafaldende i 
disse Sørgevers; medens Nils selvfølgelig er stærkest 
personlig greben og i stærke Udtryk skildrer sin Hus
trus fortrinlige Egenskaber, for da at søge Trøst i Troen 
paa Gjensynet, taber Broder sig i aandelige Billeder 
og sirlige latinske Ordspil, og Hans Adolf synker hen i 
en tungsindig Forherligelse af Døden og Graven som 
vort sande og eneste Paradis, medens der dog atter 
falder et mildt og kjærligt Lys over den hedengangne 
Slægtning. I poetisk Kraft taaler Brødrenes Vers ingen 
Sammenligning med dette, der i Udgaven kommer til- 
sidst og med mindre Typer.

Digtet begynder saaledes:

Om jeg Kristines Grav et Paradis vil kalde, 
da skal vel mangen en i slige Tanker falde: 
hvor kan en Aske-Krog, den sorte* Orme-Vraa 
med Frydens Paradis i nogen Ligning staa? 
før skulde Herreslot sig rime med en Tue, 
det mindste Nattelys med Solens blanke Lue, 
det store Verdenshav med mindste Draabe Vand, 
før Eden lignet blev med Gravens mørke Land! —

Derpaa udføres og forsvares denne Lignelse: Graven 
er i Virkeligheden Frihedens Skanse, vor Længsels 
Hovedsum, de ved Jesu Død „befriede Neder-Lande“, 
vort Paradis, efter at det første er mistet, — og han 
ender med denne Henvendelse til den afdøde:

Her er en Rose lagt (trods Edens Rosmariner), 
af „Kristi Roser“, af de rareste „Kristiner“, 
en Rose himmelsød, imens vi hende saa, 
hvis Længsels Minde vi til Døden bære maa, 
at og den Jord og Sted, hvor hun sig lod begrave, 
er os et Blomsterbed og yndig Rosenhave, — 
sov sødt, du yndigste, udi din Rosendal!
i Evighedens Vaar du evig blomstre skal.
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Endvidere havde han sat Vers paa de Vaabenplader, 
der prydede Kisten; paa den ene stod: 1

De Lys og Æretegn, paa Herrens Alter sat, 
skal ikke føre os din Yndighed i Sinde, 
som bæres af enhver i dybest Længsels Minde, 
men vidner, at du varst.et Lys i Mørkheds Nat.

i

III. Randrup og Tønder.
/

Et Par Maaneder efter denne begivenhed aabnede 
der sig pludselig en dobbelt Fremtidsudsigt for den 
unge Digter; Biskop Thura, der to Aar tilforn havde 
kaldet Broder til Rektor i Lemvig Skole, udnævnte i 
Avgust 1721 Hans Adolf til Rektor i Holstebro. Men 
i samme Maaned døde hans Stedfader Oluf Holbek i 
Randrup, og Kaldsretten, som tilkom Godsejeren paa 
Trøjborg, udøvedes selvfølgelig af Fuldmægtigen Nikolaj 
Clausen. Brorson afslog derfor Rektoratet, og i Sep
tember modtog han Otto Fredrik Buchwalds Kaldelse 
til Sognepræst i Randrup; han rejste straks til Kjøben- 
havn for at bringe sin Examen i Orden, og alt den 6te 
Oktober fik hah tbeologisk Attestats. I Vinterens Løb- 
kaldtes dernæst ogsaa Broder til Mjolden, der ligeledes 
laa under Trøjborg, og de to Brødre mødtes saaledes 
atter for en Stund; begge indviedes den 6te April 1722 
af Biskop Thura, og anden Søndagen efter indførte deres 
gamle Farbroder Peder Brodersen i Ballum dem som 
Herredsprovst i deres Kirker. Samme Aar ægtede Hans 
Adolf sin 16aarige Fæstemø fra Løgumkloster,1) og 
Aaret efter fik Broder en Datter af Præsten i Ager
skov, Antonette Rise.

2) De fik som Søskendebørn Dispensation til Ægteskab d. 25. 
Septbr. 1722. (Danske Kancellis jydske Registre).
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De Aar, som fulgte herpaa, hørte til Brorsons lyk
keligste; hans unge Hustru skænkede ham flere Børn, 
hans Moder med sin yngre Datter havde sit Enkesæde 
hos ham, og hans aandsbeslægtede Broder var deres 
nærmeste Nabo, kun skilt fra dem ved Aaen med sine 
blomstrende Engstrækninger. Hvor lyse og venlige de 
Minder var, som denne Tid efterlod hos ham, fremgaar 
af hans Datters Meddelelse, at han ligetil sin Død elskede 
Randrup frem for alle andre Steder og endnu som Bi
skop jævnlig tog derned for at gjæste sin Søster, der 
havde ægtet hans Eftermand Jens Jakob Hygom. Men 
da var den Kreds af Slægtninge, som den Gang havde 
omgivet ham, forlængst opløst, hans første Hustru og 
hans Moder var døde, og Brod er var ble ven Biskop i 
Aalborg, Nils var fra Bested kommen til Hovedstaden.

Begge Brødrene var nidkjære Præster og meget vel
talende Mænd, de levede med deres hele Sjæl i det 
Kald, som var dem betroet. Ved Siden af søgte de 
Vederkvægelse i Sang og Musik; endnu i sine sidste 
Aar tilbragte Hans Adolf paa denne Maade flere Timer 
daglig i sin Families Skjød. Hans Sprog som Digter 
viser noksom, hvor opladt hans Øre var for Ordenes Vel
klang og Rytmernes forskjellige Fald, og det ukunstlede 
Ordlag staar i god Forbindelse med den Sans for Folke
visen og Folketonen, som tillægges ham; kun havde han 
den Svaghed, i det mindste i sine senere Aar. ikke at 
kunne finde sig i de verdslige Ord, hvorfor han satte 
gudelige Vers til de tiltalende verdslige Melodier.

Da Brorson aldrig selv har givet Oplysninger om 
sin digteriske Virksomhed, og vi ligeledes mangler en
hver Efterretning af andre om dette Punkt, og da han 
intet lod trykke, før han kom til Tønder, og ydre For
hold gav Anledning dertil, saa har vi intet udtrykkeligt 
Vidnesbyrd om, at nogen af hans Salmer alt er skreven 
i Randrup, og dog er der en aldeles overvejende Sand
synlighed derfor. Thi ikke blot var hans Stemning den 
Gang saaledes. som den lyser os i Møde af flere af de
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bedste Salmer, men Udgivelsen fandt desuden Sted paa 
«n saadan Maade, saa systematisk og i saa kort en Tid. 
at det alene deraf fremgaar, at den egenlig digteriske 
Periode har ligget forud for Offenliggjørelsen. I Tønder 
kom han derimod ind paa en omfattende Oversætter
virksomhed og Tendens-Digtning, der snarere skadede 
end gavnede ham som selvstændig Digters Der er der
for ogsaa i de udgivne Samlinger en Dobbelthed til
stede, som for en stor Del maa tilskrives Tidsforholdet; 
•de jævnere, mere inderligt bevægede, i det hele livs
glade Sange maa sikkert være forfattede allerede i Ran- 
¿rup, da det var Øjeblikkets Trang og Sjælens indre 
Rørelse, som skaffede sig et frit Udtryk, medens senere 
mangehaande ydre Hensyn maatte gjøre sig gjældende.

I Aaret 1728 indtraf der en Begivenhed i Tønder, 
¿er fik stor Betydning for Byens og Egnens aandelige 
Liv; man fik nemlig en ny Førstepræst. Det var Johan 
Herman Schrader, født 1684 i Hamborg, i flere Aar In
formator for Kong Fredrik IV.’s Datter Charlotte Ama
lie, derpaa indviet til Præst i Oldeslo, til samme Tid 
som vore to Brødre viedes i Løgherred. Han var en 
meget veltalende Mand, stærkt greben af den ny Ret
ning i Kirken, nidkjær og opofrende i sit Kald. Efter 
Tronskiftet 1730 blev han en af den ny Konges stadige 
Raadgivere i Kirkens Anliggender, og hverken Kirken 
eller Kongen havde Grund til at være misfornøjede med 
hans Raad. I sin mærkelige Bog „Menoza, en asiatisk 
Prins, der drog Verden om for at finde Kristne“, an
vender Pontoppidan et helt Kapitel til at omtale denne 
Mand og det Liv, han som Præst og Provst i Tønder 
Provsti vakte i en Del af den sønderjydske Kirke. Ikke 
blot blev Kirkegangen langt almindeligere, end den for
hen havde været, men ogsaa Husandagten fik en Betyd
ning, som man ikke tidligere havde kjendt, ja man kunde 
se Folkene paa Marken tage deres Salmebøger frem 
under Maaltidet eller føre Samtaler om religiøse Anlig
gender. Schrader var tillige en Mand uden Menneske-
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frygt; da han en Gang ved en formuende Mands Be
gravelse efter Skik og Brug læste de skriftlige „Persona- 
lieru op, som Familien leverede ham, og uden at gjøre 
sig nbgen Tanke om det var kommen langt frem i en 
højtravende Lovtale over den afdøde, afbrød han pludse
lig Beretningen med det Udbrud: „hvad er det, jeg her 
læser? lutter Løgn, dertil er hele Byen Vidne!“ — og 
han holdt nu en alvorlig Tiltale til de efterlevende, som 
havde villet dække Mandens vitterlige Brøst ved den 
falske Ros. At sligt skaffede ham mange Fjender, er 
en Selvfølge. Ogsaa i Menighedens ydre Anliggender 
viste han samme Energi. Raadmand Peder Struck og 
Hustru havde ved Testamente efterladt deres Formue 
til en Stiftelse for seksten forældreløse Børn, men Testa
mentet havde alt i en Række af Aar ligget skjult og 
uopfyldt, uden at nogen turde røre ved den Sag. Det 
lykkedes dog Schrader i forholdsvis kort Tid at skaffe 
Lys i Sagén og tvinge de uretmæssige Arvinger til ikke 
blot at udlevere Arven, men ogsaa at erstatte de uret
færdig oppebaarne Renter, som beløb sig til 19,000 
Rigsdaler. Saaledes grundlagdes Vajsenhuset, og der ud
sattes store Legater for andre hjælpeløse..

Det maatte selvfølgelig være af største Betydning 
for en Mand som Schrader at faa Mænd ved sin Side, 
som han kunde arbejde sammen med og faa den tilbør
lige Støtte af. Da derfor Aaret efter hans Ansættelse 
i Tønder den gamle Diakon Zwerg døde, fik han Em
bedet delt, saaledes at der blev ansat en tysk Arki- 
diakon og en dansk Diakon. Efter Schraders Ønske 
valgtes til det første en vis Arends, der var født i Tøn
der, og til det andet Hans Adolf Brorson i Randrup 
(Oktbr. 1729).

Som enhver kraftig kirkelig Retning lagde Pietis
men megen Vægt paa Salmesangen, og ogsaa i den Hen
seende blev Schraders Virksomhed af Betydning. Alle
rede i Aaret 1731 udkom hans store tyske Salmebog, 
der gjorde Epoke i Hertugdømmerne ved at indføre den
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Rigdom af gudelig Digtning, som var fremkommen i 
Tyskland i de sidste Menneskealdre. Den indeholder 
ikke mindre end 1157 Salmer, og det ikke af de korteste; 
Teksten fylder 1423 tospaltede Sider. Schrader var ikke 
blot en ivrig Samler, men en Mand af Smag og ikke 
uden digterisk Begavelse; han var selv Forfatter til 23 
af Salmerne1), deriblandt Originalen til Brorsons be- 
kjendte Oversættelse: „Vor Tro er den Forvisning paa, 
at vi Guds Naade have“ (Nr. 590: „Der Glaub’ ist eine 
Zuversicht“). At han heller ikke manglede Øre for den 
danske Salmesang, viser en anden af dem (Nr. 456), 
idet den er digtet paa Melodi „nach einem in Dane
mark gebräuchlichen Liede: In JesuNahm’n“. Det var 
ganske vist ikke ubekjendt for Schrader, at hans Diakon 
var dansk Salmedigter, mere end noget andet har vist
nok netop det bragt ham til at lokke Brorson ind til 
det lille Diakonat i Tønder; man har endog sagt, at 
denne har havt Del i Samlingen af hans store Bog, 
og det er ingenlunde usandsynligt, da Brorson var usæd
vanlig belæst i den tyske Salmedigtning. Men i alle 
Tilfælde var det Samlivet med Schrader og de ejen
dommelige kirkelige Forhold i Tønder, der bragte ham 
til Yørst at optræde som Forfatter.

Ogsaa dansk Salmedigtning havde fundet sine Dyrk
ere i denne mærkeligt bevægede Egn. Berthold Kri
stian Gødesen (Ægidii) fra Bylderup havde som Præst 
i Varnes i Sundved 1717 udgivet en meget brugt 
Salmebog (den saakaldte Flensborg Salmebog), hvori 
der er mange Oversættelser fra Tysk, men ogsaa ad
skillige originale af Udgiveren. 2) Ogsaa Evald fra Højst 
havde forsøgt sig i samme Retning. Men i Tønder, saa 
vel som i Løgumkloster og Aabenraa, bestod som før

x) Efter Opgivelse af Arends, nemlig Nr. 4, 216, 220, 260, 286, 
319, 395, 443, 456, 494, 506, 507, 515, 523, 590, 601, 619, 626, 
632, 637, 865, 869, 895 (Gen. Kirke-Inspekt.-Koll. Arkiv, Pak
ken Nr. 1 a.).

2) Brandt og Helveg: Dansk Salmedigtning, II. S. XLIX.
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anført det Misforhold, at man sang tyske Salmer til 
den danske Gudstjeneste, en Ordning, der i høj Grad 
maatte støde enhver Præst, som var vant til at bruge 
Modersmaalet i Sang saa vel som i Tale, selv om Menig
heden efterhaanden havde vænnet sig til det og i Steden 
for at finde det stødende maaske endog hængte ved det 
som en ærværdig Fortids Skik. Det er uberegneligt, 
hvad der i den Henseende kan faa Hævd hos den en
kelte og i et helt Samfund, især i det kirkelige Liv, 
hvor det, der er lært i Barndommen, udgjør en saa be
tydningsfuld Del af den aandelige Næring for hele 
Livet.

Det fejler ikke, at den Fristelse maatte frembyde 
sig for Brorson, som bragte flere af vore senere Skjalde 
til Fald, — at blive Digter i det fremmede Maal. Han 
maahave kjendt det omtrent lige saa nøje som sitModers- 
maal, han fandt et kraftigere aandeligt Liv repræsen
teret i dets Literatur, hans Omgivelser var helt eller 
halvt tysk dannede, han brugte tyske Salmer i sin 
Kirke; men der er ikke Spor til, at han har givet efter 
for denne Fristelse, vi kjender ikke et Rim fra hans 
Haand uden paa Dansk. Det er Bevis nok paa, — om 
vi ellers trængte til det, — hvor vel han forstod at vur
dere sin egen Styrke, og hvor fri han var for al usand 
Pral og Lyst til at glimre.

Hvad der da nærmest gav ham Anledning til at 
lade Salmer trykke, var sikkert Trangen til at synge 
Dansk med sin Menighed; det kunde synes at være den 
lempeligste Form at faa begyndt derpaa, naar han selv 
havde skrevet dem. Henimod Jul 1732 udgav han det 
første lille Hefte paa to Ark, indeholdende 10 Salmer, 
under Titel: „Nogle Julesalmer, Gud til Ære og 
kristne Sjæle, især sin elskelige Menighed til Opmuntring; 
til den forestaaende glædelige Julefest enfoldig og i 
Hast sammenskrevne af H. A. B.“ Disse faa Blade var 
en Julegave til hele det danske Folk, „i Hast sam
men skreven“, men næppe overtruffen og sjældent naaet



Randrup og Tønder. 27

af senere Skjalde; det skal aldrig glemmes, at den først 
blev given til en sønderjydsk Menighed og at det for 
den var den første Sang i Modersmaalet.

Det var en sjælden Række af Julesalmer, der her 
paa en Gang saa Lyset, alle Stemninger, som denne 
Nordens Højtid vækker, fandt her deres fyldigste Ud
tryk. Først var der den frejdige Jubelsang: „I denne 
søde Juletid“:

G-uds Ark er kommen i vor Lejr, 
thi sjunge vi om Fryd og Sejr, 
mens Hjærtet sig kan røre, 
vi sjunge om den søde Fred, 
at Helvede skal skælve ved 
vor Julesang at høre!

— dernæst den inderlige Fordybelse i Evangeliets 
Hemmelighed:

Mit Hjærte al Tid vanker
I Jesu Føderum, 
did samles mine Tanker 
i deres Hovedsum,

. der er min Længsel hjemme, 
der har min Tro sin Skat, 

' jeg kan dig aldrig glemme, 
du søde Julenat.

En Perle, der forgættes, 
saa nøje ledes op, 
den blanke Demant sættes 
i gylden Krones Top, 
man kaster ej en Drue 
blandt tørre Grene ned, — 
skal jeg min Gud da skue 
i saadan Usselhed?

— den kjærlige Paamindelse til alle, at betænke Kristen
dommens Kaar: „Hvordan takke vi Vorherre, for han 
gav sin Søn herned?“, der atter giver Plads for den 
første Glæde: „Frisk op, endnu en Gang vi vil med Bøn 
og Sang i Aanden os forene —“, og den vidunderlig
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gribende Kjærlighedssang: „Den yndigste Rose er fun
den“, med sin Fryd over Kristi Komme og sin vemo
dige Klage over Sjælenes Modstand:

Alt siden vi tabte den Ære 
Guds Billedes Frugter at bære, 
var Verden forvildet og øde, 
vi alle i Synden bortdøde.

Da lod Gud en Rose opskyde 
og Sæden omsider frembryde, 
at rense og ganske forsøde 
vor Vækstes fordærvede Grøde.

Al Verden nu burde sig fryde, 
med Salmer mangfoldig udbryde; 
men mangen har aldrig fornummen, • 
at Rosen til Verden er kommen.

Ak søger de nedrige Steder, 
i Støvet for Frelseren græder, 
•saa taar 1 vor Jesum i Tale, 
thi Roserne vokse i Dale!

•
Lad Verden mig alting betage, 
lad Tornene rive og nage, 
lad Hjærtet kun daane og briste: 
min Rose jeg aldrig vil miste!

Og han gjentager de. samme Tanker i „en liden 
Salme for Børnene“ med en Højhed og en Lidenskab, 
der maa betage enhver:

Vi løbe dig med Sang imod 
og kysse Støvet for din Fod, — 
o salig Stund, o søde Nat! 
da du blevst født, vor Sjæleskat! —

Al Verden stod i Satans Pagt, 
da brød vor Jesus frem med Magt 
og rev os ud med blodig Haand 
af alle vore Fjenders Baand!
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Her staar vi nu i Flok og Rad 
om dig, vor skjønne Hj ærteblad, 
ak hjælp, at vi og alle maa 
i Himlen for din Trone staa!

Ved Siden af disse seks Julesalmer staar den be- 
kjendte Nyaarssang: „Kom Hjærte, tag dit Regnebræt!“ 
med sin indtrængende Paamindelse om at opgjøre det 
aandelige Aarsregnskab, der frembyder saa bedrøvelig en 
Balance.

Det fejler sjælden, at jo ogsaa en Forfatters Svag
heder kommer frem i det første literære Arbejde; alle
rede den første Salme i denne Samling er et saadant 
Offer til det forkrænkelige, det er en prosaisk Tiltale 
til Menigheden om at afskaffe „den gamle Juleskik.“ 
Det sømmer sig ikke for den Kristne paa en Højtid af 
aldeles kirkelig Karakter at hengive sig til verdslig 
Glæde, derfor bør Legestuer, Dans, Julegaver og alt 
overflødigt Gjæsteri afskaffes, man har nok med at be
tænke Juleevangeliets Sødme, der er Glæde nok i Kirk
ens Skjød. Fristelsen kunde ligge nær at skyde dette 
ud for Digterens Vedkommende som ude fra indbragt i 
hans Digtning; Sproget er saa blødt og Glæden saa ren 
i de andre Sange, at man kunde have Lyst til at gjøre 
Indsigelse mod denne haarde Tale. Men den historiske 
Sandhed kræver en anden Opfattelse og en fuld Aner- 
kjendelse af denne Ensidighed hos Brorson og hans Tid; 
den kommer alt for ofte igjen, og den er alt for konse
kvent gjennemført, til at den ikke skulde være et væsen
ligt Træk i han*s aandelige Karakter, et Tegn paa dens 
Styrke, ikke mindre end paa dens Svaghed. Thi det er 
jo .dog ikke blot et Bevis paa et begrænset Syn paa 
Livets Forhold, naar den enkelte af religiøse Grunde 
forkaster al verdslig Glæde i de hellige Tider, men 
nok saa meget et Vidnesbyrd om en aandelig Spæn- 
dighed, der er stor nok til at fordybe sig i de religiøse 
Stemninger uden Trang til verdslig Adspredelse og rent 
legemlige Nydelser. Videre gaar han da heller ingen-
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lunde i sin Bodsprædiken, og man maa lige saa lidt be
skylde ham for at have brudt Staven over al verdslig 
Glæde som den samtidige Konge, hvem det ofte lægges 
til Last at have forbudt al Lystighed, Skuespil, Som
meroptog o. s. v., medens Sandheden er, at han kun 
forbød det paa de hellige Tider, og at han bestemte 
Søndagen til en Hviledag, ikke blot fra Arbejde, men 
ogsaa fra Nydelse. At en sand og alvorlig Tanke lig
ger paa Bunden af denne og lignende Fremtoninger, vil 
vel ingen kunne nægte; Fejltagelsen ligger kun i, at det 
krænker den personlige og kristelige Frihed saaledes at 
vælge Dage efter jødisk Forbillede og lægge et aande- 
ligt Forhold under en ydre Tvang.

Aaret efter udkom der et nyt Hefte paa halvtredje 
Ark under følgende Titel: „Nogle Advents-Salmer; 
tilligemed et Tillæg til de forhen udgivne Julesalmer, 
Gud til Ære og hans Kirke til Opmuntring, sammen
skrevne af H. A. B.“ I det følgende Aar kom hertil 
under iøvrigt lignende Titler: Nogle Paaske-Salmer 
(2 Ark), nogle Himmelfarts- og Pinsesalmer (2 
Ark) og nogle Passions-Salmer (2. Oplag, nøjere gjen- 
nemset og formeret, 1735, 3^2 Ark). Endvidere maa 
der samtidig være udgivet et nu tabt Hefte, indeholdende 
Salmer til de mindre Festdage, vor Frue, St. Hans, 
Mikkels og alle Helgens Dagene.

Hermed havde Brorson altsaa forsynet sin Menig
hed med danske Salmer til alle de store Kirkehøjtider, 
og videre kunde han rimeligvis efter den bestaaende 
Kirkeorden ikke gaa; vi skal nu et Øjeblik dvæle ved 
Indholdet af de seks Hefter, i alt 70 Numre. Hvad der 
da først er paafaldende, er den Omstændighed, at kun 
20 af dem er originale, medens de 50 er Oversættelser 
fra Tysk, alle sammen efter Schraders Salmebog. Man 
har søgt Forklaringen hertil i Digterens formentlige 
Mangel paa Selvstændighed; men dette vilde kun med 
Rette kunne siges, hvis vi fandt det stadfæstet i hans 
originale Sange, hvad der ingenlunde er Tilfældet. For-
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klaringen ligger langt nærmere i, hvad der her er frem
sat om de ejendommelige kirkelige Forhold i Tønder og 
overhovedet i Mellemslesvig; man vænner sig til sine 
Salmer, selv om de synges i et fremmed Sprog; Kirke
gængeren undværer nødig et Udtryk for den Tanke, det 
Billede, der en Gang er vakt i ham, han vrager, hvad 
der maaske i sig selv er bedre, hellere end at han skulde 
give Slip paa det tilvante. Brorson vilde virke for og 
paa sin Menighed, han bejlede ikke til et Navn som 
Digter; han maatte derfor fremsøge dens Salmer og 
gjengive dem paa Modersmaalet for saaledes muligt at 
gjøre dem dobbelt kjære og forstaaelige. At dette Hen
syn var overvejende, vil vi senere 'faa et slaaende Eksem
pel paa; han skjød en beaandet Oversættelse til Side 
for at trykke en nøjagtig, der vel nok kunde tiltale Folk, 
som kjendte Originalen, men vanskeligt den, der først 
lærte Oversættelsen at kjende.

Men Brorson maatte endnu have en anden nærlig
gende Grund til at oversætte; han vilde give sin Menig
hed en lille Samling til alle Højtider, men han følte sig 
ikke kaldet til selv at digte Salmer efter et Skema. 
Digtningen var ikke hans Fag; han havde vel lejligheds 
vis skrevet Salmer, men det forslog kun lidt til at ud- 
gjøre et om end nok saa lille Hele til Gudstjenestens 
Behov. Noget kunde han jo altid strække sig efter Op
gaven, men hans Frembringelsesevne var for lidt udviklet 
til, at han kunde eller vilde paatage sig et saa voveligt 
Forsøg. Han fulgte da kun andres Eksempel ved at 
ty til Oversættelser af det gode i den beslægtede tyske 
Kirke.

Og alligevel er Hovedindtrykket af alle de senere 
Hefter, ene det første Julehefté undtaget, at det er en 
ude fra sat Opgave, der her søges løst, en Beslutning, 
der udføres, ikke en indre Trang, der tilfredsstilles. 
Vel findes der enkelte fortrinlige Originaler, somNyaars- 
sangen:
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Lad dit Rige alle Vegne
bredes ud paa denne Jord.

Paaskesalmen:
Hvad er dog Paaske sød og blid 
for dem, som kjende Naadens Tid 
og Syndens Jammer finde;

og Salmen paa Marie Renselsesfest om den gamle Si- 
meon:

Et helligt Liv, en salig Død 
hinanden kjærlig møde;

og der findes tillige en Del velvalgte og stemningsrige 
Oversættelser:

Op, thi Dagen nu frembryder (Advent),
Immanuel, vi sjunge dig (Jul),
Vor Jesus kan ej noget Herberg finde (Jul), 
Dig, min søde Skat, at møde (Hellig tre Konger), 
Kom Helligaand, kom hjærtemild (Pinse);

men Hovedindtrykket af den hele Samling er dog en vis 
Mathed, der især er mærkelig, hvor Lidelsen skal skil
dres. Hele denne Side af den kirkelige Digtning laa 
ikke for Brorson, skjønt den er et saa væsenligt Led i 
Pietismens ejendommelige Udskejelse; han kan skildre 
Menneskets Sjælenød som faa, men den ydre Lidelse 
formaar han ikke at give det gribende Farveskjær, der 
har tiltrukket og stadig tiltrækker saa mange i Digt og 
Prædiken.

Næppe var denne lille Samling Festsalmer udkom
men, før den vakte levende Opmærksomhed; Eftertryk 
udkom i Flensborg, og Salmesangens Venner fik Af
skrifter af endnu utrykte Numre. En saadan er, som 
det synes ved et Tilfælde, endnu bevaret fra Aaret 
1734, indeholdende i alt 19 af Hans Adolf, flere af Nils 
og Broder Brorson, desuden enkelte af Falster og 
Thura.9 Det manglede da vel heller ikke paa Til-

x) I den før nævnte Pakke i Gen. Kirke-Inspekt.-Koll. Arkiv: 
Revision af den Tønderske Salmebog. Heftets Affattelsestid
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skyndelse til at fortsætte Udgivelsen af ældre og nyere 
Ting, som han kunde have liggende, og endnu før Fest
salmernes Række var afsluttet, synes Digteren at have 
havt sin Plan fuldt færdig, sit Stof ordnet og altsaa vel 
saa godt som alle de senere udgivne Salmer liggende, 
eller i alle Tilfælde, for saa vidt det var Oversættelser, 
udpegede til Optagelse i Samlingerne.

Den tidligere Udgivelsesmaade i Smaahefter fortsat
tes, rimeligvis af Hensyn til Salget, der gik langt lettere 
saaledes, især blandt Almuen, paa hvem jo det hele 
Foretagende særlig var beregnet; der udkom den Gang, 
man kunde sige dagligdags, slige Hefter eller Blade med 
et Par „aandelige Sange“, i Reglen uden Aar, Trykke
sted eller Forfatter. Et lykkeligt Tilfælde har bevaret 
et sammenbundet Eksemplar af de fleste af disse Smaa
hefter, som Brorson udgav i Aarene 1734—352); de 
danner hver for sig sammenhængende Afsnit af den 
senere udgivne Samling „Troens rare Klenodie“, og der 
kan saaledes ingen Tvivl være om, at ogsaa de Afsnit, 
som vi mangler, har været udgivne paa samme Maade, 
saa meget mere som Pontoppidan udtrykkelig siger om 
hin Samling, at den forhen havde været udgiven i Smaa
hefter, ligesom en Slutningsvignet i den siger:

Af mange Blade blev nu dog 
tilvejebragt saa stor en Bog.

Den Inddeling, Brorson lagde til Grund for sine 
Hefter, er aldeles original; naar man har troet at op
dage en Lighed med den, Schrader fulgte, er det uden 
al Grund, uden for saa vidt som der altid gjør sig en 
vis Lighed gjældende i Samlingerne fra hin Tid, da de 
jo støtter sig til den samme Lærebygning. Men ved en 
Betragtning af Brorsons Inddeling maa man holde sig

fremgaar af, at det kalder Nils for Præst i Bested (til 1735) 
og indeholder enkelte Salmer, som er trykte 1734.

') Paa Universitetsbibliotheket.
Smaaskrifter til Oplysning for Kristne. II. 1. 3
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til Hefterne, ikke umiddelbart til den senere Samling, 
skjønt den selvfølgelig maa tages med paa Raad. Der 
maa da først og fremmest ses bort fra de alt tidligere 
udgivne Festsalmer, der i „Troens rare Klenodie“ er 
kommen til at udgjøre en første Afdeling under Titel: 
„Troens Frydefest“. hvorved Planen i sin Helhed er 
bleven mindre gjennemsigtig. Salmerne i den Helhed, 
som Digteren fra først af tænkte sig som „Troens Kle
nodie“, er da ordnede i seks forskjellige Grupper, der 
atter deler sig i to Rækker med tre Led i hver. Den 
første Række betegner Troens dogmatiske Udvikling efter 
den lutherske Lære; den begynder med „Troens Grund“, 
dens Gjenstand er Gud ogKristus og Retfærdiggjørelsen 
ved ham; den gjennemgaar derpaa dens „Midler“: 
Ordet. Bønnen og Sakramenterne, og ender med dens 
^,Frugt“: Tillid og Kjærlighed til Gud, et helligt Levned 
i Glæde, Visdom og Hengivenhed. Den anden Række 
slutter sig til Sjælens Liv i Troen; den begynder med 
„Troens Kamp og Sejr“: Korsets Hemmelighed, aande- 
lige Anfægtelser og den aandelige Aarvaagenhed; ud
foldes derpaa i „Troens Herlighed“: de troendes Adel
skab, Foreningen med Kristus og det forborgne Liv i 
Troen, og havner i „Troens Ende“: Livets Forfængelig
hed, Døden og den evige Salighed. — I denne Ramme 
samlede Brorson ialt 185 Salmer, af hvilke 49 er origi
nale, Resten Oversættelser, alle paa tre nær af Schra- 
ders Salmebog. Forfatteren begyndte Udgivelsen med 
at dele det første Afsnit i fire smaa Hefter, senere ud
gav han hele Afsnit ad Gangen i større Hefter. Det 
første lille Hefte har følgende Titel: Nogle Salmer om 
Troens Grund, Gud til Ære og hans Kirke til Op
muntring forfærdigede af H. A. B. 1734. Det er kun 
V/2 Ark og indeholder 6 Salmer: om Guds Væsen og 
Egenskaber og om hans evige Naadevalg. Hertil slut
ter sig tre lignende Hefter uden særskilt Titelblad, da 
de kun indeholder ny Afsnit af det samme Hoved
stykke ; det første har 8 Salmer: om Skabelsen og Guds



Randrup og Tønder. 35

Forsyn og Regjering, det andet 12: om Jesu Navn, 
Embeder og Stænder, det tredje 7: om Guds Billede, 
Guds Venlighed og Kjærlighed. Enkelthederne herved 
omtales, fordi disse Hefter kun synes at være til i et 
Eksemplar, og fordi man stadig har anset dem for 
ældre end alt andet, som Brorson har udgivet, da de 
fremtræder uden Titel. At det imidlertid ikke forholder 
sig saaledes, fremgaar ikke blot af det ganske naturlige 
Forhold, hvori de staar til det udkomne Titelblad, saa
ledes som det ses af deres Plads i „Troens rare Kle
nodie“, men ogsaa af hele deres Udstyrelse, der henviser 
dem til Aaret 1734, (de er uden Sidetal, som de andre 
Hefter fra dette Aar, medens de senere er paginerede, 
ligesom det første fra 1732), og det stadfæstes yderligere 
derved, at det før omtalte haandskrevne Hefte inde
holder en af de her optagne Salmer, medens det ikke 
har nogen af dem i de foregaaende Aar eller i de fleste 
Hefter fra 1734 trykte.

Blandt de i det omtalte Bind bevarede Hefter findes 
endnu et fra 1734: „Troens Frugt“ (42 Salmer, 8 Ark) 
og to fra 1735: „Troens Grund, anden Part“ (24 S. 53/4 
Ark) og „Troens Kamp og Sejr“ (33 S. 7 Ark). Mellem 
og efter disse er der da utvivlsomt udkommet tre til: 
„Troens Midler“ (21 S.), ,,— Herlighed“ (22 S.) og 
„— Ende“ (10 S. med Tillæg af en Morgen- og en 
Aften-Salme); flere af disse findes alt i Haandskriftet 
fra 1734. Dermed var Brorsons digteriske Forfatter
virksomhed foreløbig afsluttet, en Omstændighed, der 
stærkt tyder i den forhen angivne Retning, at hans egen
lige Digterperiode snarest laa forud for Opholdet i Tøn
der, selv om maaske største Delen af Oversættelserne 
først fremkaldtes her.

Idet vi da gaar over til noget nøjere at dvæle ved 
dette „Troens rare Klenodie“, vil vi først udskille disse 
Oversættelser; ikke fordi de ikke skulde indeholde saare 
meget godt og smukt, men fordi de dog kun tildels til
hører vor Digter selv. Og dog kunde man fristes til at 

3*
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sige, at intet er mere betegnende for en Digter end den 
Maade, hvorpaa han oversætter; man kan lægge Mærke
til hans Valg af Originaler, man hører den forskjellige 
Tone, som i Gjengivelsen overalt kommer frem, man ser 
ham vrage Originalens Vendinger, ikke blot fordi Moders- 
maalet vil have det sagt anderledes, men fordi særlig 
han ynder en anden Udtryksmaade, eller fordi ny Bil
leder dukker frem i hans Sjæl, medens han sysler med 
det fremmede. Ingen Steds viser da ogsaa Brorson i 
højere Grad sin jævne danske Tankegang, sin enfoldige 
Fromhed, sin inderlige Hengivelse, end^netop der, hvor 
han har været fuldt med og har gjengivet af sit eget 
Hjærte. Af og til synes derimod hans Pietet mod det 
fremmede Forbillede at have sat sig op imod og over
vundet den første digteriske Indskydelse. Der er saa- 
ledes af en enkelt Oversættelse opbevaret to Former, den 
trykte og en haandskreven i det før omtalte Hefte. En 
Sammenligning mellem begge maa nødvendigvis vække 
blandede Følelser; thi det er her saa aabenbart, at 
Digteren først har skrevet en selvstændig og højst ejen
dommelig Gjengivelse af Originalen, medens han senere 
tillige med enkelte mindre heldige Udtryk har udslettet 
alle Afvigelser fra Originalens Udtryksmaade. Naar 
den tyske Digter begynder saaledes:

Es glanzet der Christen inwendiges Leben, 
obgleich sie von aussen die Sonne verbrannt, —

saa oversætter den trykte Salme det saaledes:

Hvad ere de Kristne dog glimrende smukke, 
indvortes! udvortes har Solen dem brændt, —

medens Digteren først havde fuldstændig besejret den 
uklare Tanke og gjengivet den i et let og tiltalende Billed:

Som Liliens Hjærte kan holdes i Grøde, 
skjønt Solen de yderste Blade har brændt —.

Hvad om det er gaaet mange andre som denne- 
Salme?
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Vi indskrænker os iøvrigt for Oversættelsernes Ved
kommende til at nævne de mest bekjendte, der findes i 
enhver Salmebog, om end selvfølgelig i en mere eller 
mindre læmpet Skikkelse:

O Gud, Fornuften fatter ej 
dit Forsyns skjulte Naade —;

Bryd frem, mit Hjærtes Trang at lindre, 
o arme Syndres Dag og Sol —;

Vægter, vil det mørke Rige ej bortvige?

Vor Sjæl er dertil født og baaren 
i Gud at vorde skjøn og rig; —

Vor Tro er den Forvisning paa, 
at vi Guds Naade have; —

Jeg er rede til at bede; —

Falder paa dig Modgangs Hede, 
Nød og Jammer, Spe og Spot; —

Min Jesu, mit Lives livsaligste Brønd; —

Min Jesus han er mig Begyndelse og Ende; —

Alle Vegne, hvor jeg vanker, 
jeg min Jesuro har i Tanker —.

Blandt de originale Salmer vil vi finde mange lang
trukne og matte, uden indre Glød; de synes at.være 
fremkaldte af ydre Hensyn uden indre Kald, det er 
Præsten, ikke Digteren, som taler. Om „Troens Mid
ler“ har han følt sig opfordret til at skrive ni Salmer, 
af hvilke ingen hæver sig til at være et Digt; vi faar 
Budene og Kirkens Dogmer, men har en Fornemmelse 
af, at alt dette er sagt langt bedre i Luthers lille Kate
kismus; der er ingen Tilgift af Mandens eget Tanke- 
eller Følelses-Liv. Paa samme Maade gaar det paa 
flere Steder. Man gjør næppe vel i bestandig at op
trykke disse mislykkede Forsøg, fordi samme Forfatter
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har skrevet saa fortrinlige Ting, der bestandig vil blive 
læste og sungne; hvorfor skal hver Læser gjøre det Ar
bejde at finde ud, hvad der kan opbygge ham, eller lade 
sig skræmme tilbage af alt det forældede? Vore Dig
tere har ingen værre Fjender end dem, der vil gjøre 
dem udødelige i deres tilfældigste Frembringelser.

Brorson vilde af sine égne bedste Salmer have kun
net danne et „Troens rare Klenodie“, ligesom han af 
sine Julesalmer vilde kunnet danne en „Troens Fryde- 
fest“ uden at tilkalde andres Hjælp. De i det følgende 
omtalte Salmer udgjør i Virkeligheden en kostelig Sam
ling, hvis enkelte Led gjennemløber alle Troens Stadier, 
om end just ikke dem, Digteren selv opstiller efter sin 
kirkelige Betragtningsmaade.

Det første Led er da den berømte Salme om Skab
elsen, en af de skjønneste, ædleste og mest barnlige Lov
sange, som nogen Sinde er opstegne af et Menneske
bryst:

Op al den Ting, som Gud har gjort, 
hans Herlighed at prise!

Det er dette uforgængelige, overvældende Vidnes
byrd om den levende Gud, som Naturen aflægger Aar 
efter Aar, hver Dag og hvert-Øjeblik, i det største og 
i det mindste, der har givet ham Harpen i Haand og 
lagt en Fylde og en Inderlighed i hans Sang, som maa 
rive enhver med sig:

Det mindste Græs jeg undrer paa 
i Skove og i Dale, 
hvor skulde jeg den Visdom faa 
om det kun ret at tale?
Hvad skal jeg sige, naar jeg ser, 
at alle Skove vrimle, .
de mange Fuglesving der sker 
op under Herrens. Himle?
Hvad skal jeg sige, naar jeg gaar, 
blandt Blomsterne i Enge, 
naar Fuglesangen sammenslaar 
som tusend Harpestrænge!
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Man har ment, at det var en Svaghed, naar Digte
ren efter „det uforlignelige Vers“:

Gik alle Konger frem i Rad 
i deres Magt og Vælde: 
de mægted ej det mindste Blad 
at sætte paa en Nælde!

lader dette følge:
j$, alle Engles store Kraft, 
som Himlescepter føre, 
har ingen Tid den Evne haft 
det mindste Støv at gjøre!

men dette er dog kun en Miskjendelse af Salmens hele 
Anlæg og Grundtanke.1) Denne, er jo nemlig, at Him
mel og Jord lover Herren, lover*ham ikke blot ved sin 
Herlighed, men tillige ved sin Afmagt; og skjønt Digter
ens sunde Blik har sagt ham, at han kun i det enkelte 
kunde og skulde skildre det, han kjendte. Jordens vid
underlige Skjønhed, saa kunde han dog heller ikke give 
denne Skildring sin rette Baggrund uden et Blik ind i 
den Aandeverden, som efter Aabenbaringen omgiver den 
synlige Verden, og hvis Tilværelse efter vore Fædres 

•fromme Tro er en eneste ren Lovsang. Digteren vil 
ikke forherlige Naturen, men han vil synge en Lovsang 
for Skaberen, og han vil udtrykke den skjønne Tanke, 
der er saa gammel som al Religion, at Skabningens hele 
Fylde selv er en uophørlig Lovsang for Gud, at der 
hver Morgen gaar et Henrykkelsens Udbrud overjorden, 
og at der hver Nat høres en Takkesalme fra det høje.

1 et Par andre Sange lader Digteren Mennesket 
træde frem som M idpunkt for Skabelsen:

Den Luft, hvori vi gaa, 
den. Jord, vi trine paa, 
den Mur af Hav og Bække, 
det stjærnepynted Dække — 
blev fyldt med godt og Glæde 
til Adams Herresæde.

9 N. M. Petersen: IV, 403. Gjentaget af P. Hansen I, 629.
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Alt var herligt og vel, redet som en Brudesal, og 
alt dette gav Gud Adam —; hvem?

Et Støv fik denne Ære 
al Verdens Spir at bære!

Saa blæser Gud ham ind 
en Aand af Himmelsind, 
Forstand og alle Dyder, 
som Herrens Bolig pryder, 
dér satte Gud sit Stempel, 
dér tog han selv sit Tempel! .

Men Digteren sigter paa en endnu større Herlighed 
end den at bære al Verdens Spir; han er Gjenstand 
for Guds Kjærlighed: *

At du est herlig, høj og stor, 
den vide Himmel, brede Jord 
og dybe Hav betegne, 
det alt er kun en Draabe Vand, 
ja næppe som et Sole-Gran 
udi din Haand at regne! 
Og du — dog nu

• her i Tiden — mig, en liden
Askebolig, 
Søger, elsker, favner trolig!

I denne Bevidsthed begynder Kristendommen:

Du est min egen søde Gud, 
hvor vilde jeg det raabe ud, 
om jeg kun havde Evne!

Det er Troens første Kjærligheds-Glæde; Tilværel
sen synes da at maatte blive en uendelig Række glade 
Øjeblikke i Tilegnelsen af en altid dybere Kundskab om 
den evige i hans Gjerninger og hans Ord.

Men saaledes er Menneskets Vilkaar ikke:

Man ser din Skabning daglig paa, 
dog ser man. som man ikke saa, 

. og gaar i andre Tanker.
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Derfor er Livet en Kamp, fuld af Nederlag, selv 
for den bedste; for mangfoldige bliver det end ikke 
nogen K^mp, men en uværdig Trældom, en modstands
løs Hengivelse til Fortabelsen. Digteren advarer og 
kalder for at udrive den vildfarende og lunkne af sin 
Ligegyldighed, snart varmt og indtrængende som en 
Broders Tiltale:

Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke, 
hvor hart det er, det Satans Slaveri, 
du skulde dig ej Øjeblik betænke 
at søge den, som dig kan gjøre fri; 
ak, hvilken rolig Dag du fik, 
om du begyndte nu, i dette Øjeblik!

Ak kunde du, — du kunde, om du vilde! — 
dog gribe ret G-uds milde Hjærte fat, 
nu kan det ske, nu, før det er for silde, 
det mørknes alt mod Evighedens Nat; —

snart vemodigt som Frelserens Klage over den for
tabte Søn:

Ak, min Rose visner bort, 
bliver baade bleg og sort, 
ak, mit Blomster stod 
før som Mælk og Blod, 
falmer nu fra Top til Rod! —

snart truende og mægtigt som i „Guds Kald“:

Han kalder ved sit Ord og sætter stærk i Rette: 
hvor længe skal min Aand med eders Vanart trætte? 
Er jeg den store Gud som eder selv har skabt, 
hvi har J da mit Bud s aa ganske glemt og tabt?

Din Ondskab er saa stor, du arme Støv paa Jorden, 
jeg kunde finde dig med Band og Skræk og Torden, 
men vil du vende om, jeg sværger højt derpaa: 
saa sandt jeg lever! skalt du Liv og Naade faa!

Denne Overgang fra Fortabelsens Sorg til Frels
ens glade Budskab er jo Kristendommens Begyndelse
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og Ende; hos Brorson kommer den idelig igjen. Han 
skildrer Frelsens Gaade:

At Livet blev til Sinds mod Dødens Skaal at tage, 
den Herre, Himlens Prins, Forbandelsen at smage; — 
den Sag var sælsom for Guds Engles dybe Sinde, 
de kunde ingen Spor til saadant Under finde *), 
de maatte haanes ved at se din Skjændsel paa, 
de hørte nu om Fred, som ingen kan forstaa.

Med hvilken Spændighed slaar hans frejdige Haab 
ikke ud i disse Vers:

Hvo vil mig anklage 
og for Dommen drage 
hen paa Sinai?

Synden jeg bekjender, 
men til Jesum vender, 
dermed er jeg fri: 
mød mig da 
paa Golgatha,
Jesus skal min Sag antage: 
hvo vil mig anklage?

og hvilken vidunderlig Glans lægger ikke disse Ord 
over hans Aasyn:

Det er en liden Tid, 
saa har jeg vunden, 
s aa er den ganske Strid 
med et forsvunden; 
saa kan jeg hvile mig 
i Rosen-Sale 
og uafladelig 
min Jesum tale.

Ved Siden af denne kommer saa den anden Tanke
række: den troendes stille Kamp imod sine Tvivl og

') d. e. Sporet til Underets Forstaaelse.
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Anfægtelser, Tilbagefaldet i Ligegyldighed og Lunken
hed, Frafaldet fra den Pagt, som Sjælen sluttede med sig 
selv i sin Ungdoms glødende Nidkjærhed:

Hvad fattes mig, hvi er jeg dog 
saa søvnig og saa lunken? 
ret som min Sjæl var spændt i Aag, 
ja ned i Jorden sjunken; 
hvor er den Lyst, jeg havde før 
til Ordets Brød at sanke, 
hvi kan jeg ej paa Naadens Dør 
med Kraft og Iver banke ?

Hvi est du dog mit Paradis, 
for mig saa fremmed blevet; 
er jeg paa Adams gamle Vis 
fra Livsens Træ fordrevet?------  
den Tid maa rettes op igjen, 
som er saa plat forsovet, 
Guds kjære Søn, min Sjæle ven, 
skal knuse Slangens Hoved!

Det er Tanker, som kommer igjen atter og atter:

Her løber jeg i Blinde 
og véd ej selv, hvorhen? 
jeg kan ham ikke finde, 
som hedder Syndres Ven; 
jeg kan ham ikke miste, 
jeg kan ham ikke faa, 
saa Hjærtets Baand maa briste 
og Livets Kraft forgaa.

Hvi blev saa snart en Enke 
af saadan lystig Brud, 
af Brudebaand en Lænke, 
af Solskin Regn og Slud, 
af Frydens Sol et Fængsel,’ 
af gylden Dragt en Sæk, 
af Himlen Helveds Trængsel, 
Forfærdelse og Skræk.
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O Hjærte Jesu lille, 
jeg er saa haardt bespændt, — 
er Naadens søde Kilde 
fortørret og forvendt? 
har Solen ingen Varme, 
har Ordet ingen Grund, 
vil Gud sig ej forbarme 
at gjøre Sjælen sund?

Men disse Anfægtelser er kun en Indøvelse i „Kors
ets Hemmelighed“, et Tegn paa, at vi tilhører den Or
den, som strider for alt godt og stort i Livet:

Vor Trængsel er en Gave 
af Jesu milde Haand, 
et Tegn, som de skal have, 
der drives af Guds Aand ; 
vor Trængsel er en Ære, 
som Gud os dertil gav 
vor Jesu lig at være, 
det rose vi os af.

Vor Trængsel er vor Bane 
for Himlens Kirkeflok, 
vor Trængsel er vor Fane 
mod Satans hele Skok; 
vor Trængsel er vort Anker 
mod alle Lysters Sø, 
som holder vore Tanker 
fra Verden, til vi dø.

Vor Trængsel er vort Vaaben 
og adelige Skjold, 
staar Himlen selv dog aaben 
for Jesu Kæmpers Vold! 
vor Orden er oprunden 
af Kristi Kamp og Sved 
og staar med Gud forbunden 
i evig Pagt og Ed!

I denne Tro finder da Hjærtet sin Hvile. Som 
Digteren kunde skildre Tvivlens Uro i de hurtige og
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usikre Vers, der ligesom stakaandet haster afsted fra 
det ene Angestens Udbrud til det andet, saaledes skild
rer han i rolige og faste Ordføjninger Forvisningens 
Trøst og Glæde:

Den Tro, som Jesum favner 
og Hjærtet røre kan, 
den Tro hvormed man havner 
i Himlens Frydeland: 
den Tro er stærk og maa 
al Verden undertræde, .
i Sorrig og i Glæde 
sin Prøve kunne staa.

Det er en Sag at mærke 
til Trøst i Kampens Tid: 
de svage blive stærke 
i allerstørste Strid, 
jo værre det gaar til, 
jo mere skalt du vinde 
og større Kraft befinde, 
naar du kun stride vil.

Eller i den storslaaede Sang: „Tillid til Gud“: 
„Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar“:

Jeg gaar blandt Engle, hvor jeg gaar, 
de skal mig vel bevare, 
slet intet Satans Magt formaar 
i saadan Himmelskare; 
bort Verdens Suk og Sorg, 
jeg gaar i Engleborg, 
trods nogen rører mig et Haar, 
jeg gaar ’blandt Engle hvor jeg gaar.

Og i denne Forvisning og dette glade Evigheds 
Haab vendes da Tanken udad til Menigheden og det 
store Menneskesamfund, der kæmper sin vanskelige 
Kamp rundt omkring os. Naar vi selv anfægtes saa 
haardt, hvor tør vi da gaa i Rette med de lunkne; naar 
vi selv har saa uendelig meget at takke for, hvor kan
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vi da undlade at række dem en hjælpende Haand, hvis 
Kamp er endnu haardere end vor? Det er dette smukke 
Digtersyn, der har fundet sit Udtryk i Sangen „den al
mindelige Brqderkjærlighed“, denne kraftige og dybtfølte 
Indsigelse imod alt religiøst Sektvæsen. Verden er en 
Ørk, udbryder Digteren, det mørke, kolde og ondé har 
dækket alt, som Sneen dækker Vinterjorden; men der 
er dog en lille Flok, som endnu elsker Gud:

et Gosen i Ægypti Land, 
som intet Mørke dæmpe kan; — 
paa Jorden en forborgen Skat 
og dog et Lys i Verdens Nat.

Det er ikke nogen Farisæerflok, som vil udskille sig 
for ikke at være som de andre; tvært imod, hver af dem 
véd og erkjender, at han har Fjenden i sig selv:

Man føler vel det onde Sind, 
men dæmper det og trænger ind 
i Jesu søde Kjærlighed, — 
saa synker Hjærtets Taage ned —.

Og alle fyldes de af den Tanke at udbrede Sam
fundet alt mere og mere, i Steden for at afslutte sig fra 
Verden i ufrugtbar Selvgodhed:

I Bygning sættes Sten paa Sten, 
de blive alle som til én,

• de store jævnes med de smaa, 
at de mod Ild og Vand bestaa, 
saa samles alle frommes Sind

• og vies til Guds Tempel ind.

Naar dette himmelstærke Baand 
i Verden tager Overhaand, 
da vokser Kjærlighed til Gud, 
da bredes Jesu Rige ud 
og drager daglig andres Sind 
i dette Himmel-Selskab ind.
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Naar man henvender Opmærksomheden paa Sal
mernes Form: Versenes Rytme og Ordenes Fald, vil 
det være overraskende i Holbergs Tidsalder at træffe en 
saa fin Sans for Sprogets simple Skjønhed som den, der 
her træder os i Møde. Vel mangler det ikke paa Ud
tryk, der støder vort Øre enten fordi de nu er forældede 
og har skiftet Betydning, eller de er valgte uden den 
Kritik, som en lang æsthetisk Literaturudvikling siden 
Digterens Tid har skærpet til Overmaal, —■ men det er 
aldrig nogen tom Pathos, som stikker frem af dem, al
drig en blot sirlig Gjentagelse af noget som alt er sagt 
en Gang, blot for at faa det sagt en Gang til paa en 
anden Maade; vi møder tvært imod overalt en sund jævn. 
Tankegang, der vel kan falde ned og blive tør og kede
lig, men aldrig misbruger Sproget til kun at være Vers. 
Hvor Brorson er Digter, fordi han behandler et Emne, 
der sætter hans Sjæl i Bevægelse, dér finder han be
standig den rette Form og de rette Ord. Hvilken Mang
foldighed af Rytmer har han ikke haft Brug for; hver 
Stemning har hos ham sit Tonefald, sin Versbygning og 
sit Ordlag. Og man føler sjælden denne Kamp med 
Sproget, der er betegnende for en begyndende Litera- 
tur; det, han vilde sige, var jo ikke noget nyt, ingen 
banebrydende Ideer, det var kun det gamle bekjendte, der 
skulde siges igjen, „om muligt inderligere“, som Kierke- 
gaard udtrykte det, eller som Pontoppidan lader Schra- 
der sige i sin Menoza: „Disse lærer intet nyt, men driv
er ikkun paa de gamle ustridige Sandheders Udbred
else, Øvelse og Efterlevelse“. Det Sprogforraad, som 
Brorson brugte, forelaa vel udviklet i den danske Bibel
oversættelse, men det bliver ikke des mindre hans store 
Fortjeneste, at han brugte det saa vel og holdt det saa 
rent, selv i sine Oversættelser; thi de enkelte Vendinger, 
som kan støde an mod Skriftsprogets Brug, hidrører 
nok saa ofte fra hans sønderjydske Modersmaal som fra 
det fremmede.
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IV. Ribe.

Kong Kristian VI var en Ven af den religiøse Op
vækkelse. og han betragtede det som en af Kongens 
første Pligter selv at vaage over Folkets Anvisning til 
sand Gudsfrygt. Hvor meget han i den Henseende fik 
udrettet, hvor gjennemgribende en. Betydning hans Re
gering fik for hele Aandsudviklingen i vort Fædreland, 

.og hvilke Fejlgreb han paa den anden Side begik, er 
endnu næppe bleven fremstillet med den Upartiskhed, 
som Historien kræver. Derom turde der dog alt være 
Enighed blandt alle kyndige, at han havde en sjælden 
god Vilje og store personlige Adkomster til at have en 
Mening bm kirkelige Forhold og Personer, og at det 
væsenlig skyldes hans Maadehold og Retfærdighedsfølelse, 
at ikke det ene Parti fuldstændig forkætrede og under
trykte det andet, men at der kom et religiøst Liv til 
Frembrud, hvis Mage man ikke havde set siden Refor- 
mationstiden. Medens Schrader og Brorson virkede i 
Tønder, hver i sin Retning, var Striden kommen til Ud
brud i Hovedstaden, og det var Folk fra denne Egn, 
som førte det ny frem. Evald fra Højst var alt tid
ligere optraadt i Vajsenhuset, Bluhme fra Tønder- fik en 
betydelig Indflydelse paa Kongen, og Nils Brorson var 
fra Bested, hvor han blev forfulgt for sine gudelige 
Forsamlingers Skyld, kaldet til Nikolaj Kirke i Kjøben- 
havn. Endvidere var Erik Pontoppidan fra Als, hvor 

•han havde haft lignende Rivninger med sin Provst, kaldet 
til Fredriksborg; ogsaa han fik snart Indflydelse ved 
Hove. Det samme var i endnu højere Grad Tilfældet 
men Andreas Højer fraKarlum, en Slægtning af Bluhme, 
paa en Gang fremragende lovkyndig og fordomsfri Del
tager i den kirkelige Styrelse.
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I Sommeren 1736 foretog Kongen en Rejse til Her
tugdømmerne; et af hans Formaal var at undersøge den 
kirkelige Tilstand paa selve Stedet og at stifte nærmere 
Bekjendtskab med de Præster, som især havde tildraget 
sig Opmærksomhed. Af et Brev fra ham til Bluhme 
ses, at denne havde medgivet ham en Fortegnelse over 
dem, han kjendte og ønskede, at Kongen skulde høre. 
Søndagen den 6. Maj var han saaledes paa Koldinghus 
og herhen var Broder Brorson kaldet for at prædike for 
ham; han vandt stort Bifald og stod for Fremtiden 
blandt de Mænd, Kongen agtede at bruge i højere Em
bed. Derfra tog han til Gottorp, hvor han opholdt sig 
nogle Uger og hørte en Del Præster. Af det før om
talte Brev, som er dateret Gottorp den 23de Maj, ses det, 
at blandt andre Schrader var i hans Omgivelser ; Kongen 
havde læst nogle Prædikener af hans Postil og udbryder: 
ak, den Schrader er en sand Præst (ein echter Gottes- 
gelehrter). Her paa Gottorp udstedtes ogsaa den 17de 
Maj det bekjendte Reskript til General-Superintendenten 
Conradi bm Skolevæsenet i Slesvig, der var i en særde
les maadelig Forfatning, et Reskript, som gav Anledning 
til, at de ulykkelige Sprogforhold for første Gang blev 
fremdragne og en Tid tegnede til at skulle blive af
hjulpne , saaledes at Skole- og Kirkesproget overalt 
kom til at stemme med Menighedens Modersmaal. Det 
var uden al Tvivl nærmest Højer, som dette skyldtes, 
da han den Gang havde Kongens Øre i alle kirkelige 
Forhold, og vi om ham véd, at han af egen Erfaring 
vidnede, at Sproget i Angel var „godt gammelt Dansk“. 
Herved bliver det ogsaa forklarligt, at Sagen atter faldt 
paa Grund af de højere Embedsmænds onde Vilje; 
Højer døde nemlig samme Aar, som det Reskript ud
stedtes (10. Juli 1739), hvorved det erklæredes for 
Kongens Vilje at raade Bod paa de Misligheder, som 
herskede i det danske Slesvig. Kristian VI var selv for 
svag til at fastholde sine Planer over for en almindelig

Smaaskrifter til Oplysning for Kristne. I, 1. 4
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Modstand, han trængte til at have kraftige Mænd ved 
sin Side.x)

Det var et Sagn i Brorsons Slægt, at Kongen en 
Gang skulde have kaldt ham til sig og spurgt, om han 
var Forfatter til Salmen: „Op al den Ting, som Gud 
har gjort“, og da han bekræftede det, lovet ham Bispe
stolen i Ribe. Dette kan ikke have fundet Sted paa 
denne Maade; thi da Brorson blev Biskop (1741), havde 
han alt i fire Aar været Stiftsprovst og maatte altsaa 
selvfølgelig være Kongen vel bekjendt. Derimod er det 
meget sandsynligt, at denne er bleven gjort opmærksom 
paa ham under sit Ophold paa Gottorp, særlig af Schra- 
der, at denne har vist ham de nylig udkomne Salmer, 
der som trykte i Tønder næppe forhen var kommen 
Kongen for Øje, og at denne derefter har ønsket at se 
Forfatteren, der alt maatte vække hans Opmærksomhed 
som Brod er til de to ham vel bekj endte udmærkede 
Præster. Det stemmer da tillige saare vel med Kong
ens ydmyge Karakter og uskrømtede Fromhed, at særlig 
Lovsangen over Skabelsen med sin storslaaede Udtalelse 
om Kongernes Afmagt maatte gribe hans Sind. Men til 
dette personlige Bekjendtskab med Digteren kan man da 
ogsaa med fuld Føje henføre hans kort Tid efter beviste 
Naade mod Præsten.2)

Kort efter sin Tilbagekomst fra Rejsen i Hertug
dømmerne udnævnte Kongen (17. Avgust) Broder Bror
son til Stiftsprovst og Sognepræst ved Domkirken i Ribe. 
Aaret efter døde Biskop Kristoffer Mumme i Aalborg, 
og Broder udnævntes til hans Efterfølger (26. Juli 1737). 
Det var heller ikke ved Smiger, han gjorde sin Lykke.

J) Allen: Det danske Sprog i Sønderjylland, I, 157. J. Møller: 
Mnemosyne, IV, 382.

2) At Brorsons Forfremmelse skyldtes Kongens personlige Vilje, 
stadfæstes af de i Kancelliet bevarede Notitser. Af disse frem- 
gaar tillige, at Biskop Herslebs Paastand om Generalkirke- 
Inspektionskollegiet Indflydelse i denne Sag savner al Grund.
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Under sit Ophold i Kjøbenhavn i Anledning af Bispe- 
vielsen prædkede han atter for Kongen og der er op
bevaret et Brev derom fra denne til Hofpræsten Bluhme, 
dateret Vallø den 28de September. Det hedder heri: „Bi
skop Broder Brodersen har prædiket for os forrige Søn
dag i Frederiksborg. Endnu har ingen saaledes udlagt 
Teksten om de ti spedalske, som han gjorde; han har 
rørt vort Hjærte. Han er et udvalgt Redskab i Guds 
Haand, og det er næsten Skade med Hensyn til hans 
Prædiken, at han skal være Biskop; thi saa har ingen 
Nytte af den Gave. Jeg har ladet ham give mig Præ
dikenen og vil endnu en Gang gjennemlæse den til min 
Opbyggelse. Ak, jeg er uren og haver vel Renselse 
behov! Denne Biskop overgaar langt sin Broder“.1)

Samme Dag som Broder udnævntes til Biskop i 
Aalborg, kaldtes Hans Adolf til hans Efterfølger i Ribe. 
Nogle Maaneder senere døde Schrader i Tønder, og 
dermed var da den Kreds sprængt, som her havde virket 
sammen i nær Forening. Stiftsprovsteembedet var i og 
for sig byrdefuldt, og snart forøgedes hans Arbejde yder
ligere ved Biskoppen, Mathias Anchersens Uefterrette- 
lighed i Pengesager; han maatte paatage sig Styrelsen 
af alle offenlige Midler i Stiftet. Næppe to Aar efter 
døde Biskoppen, og under 5te Maj 1741 udnævntes Bror
son til hans Efterfølger.

Ved denne Tid brast endnu' et og det vigtigste 
Baand, som knyttede ham til en lykkelig Fortid; da 
han stod i Begreb med at tage til Kjøbenhavn til Bispe- 
vielsen, døde hans Hustru i Barselseng med deres tret
tende Barn; han blev saa modfalden over denne Til
skikkelse, at han endog tænkte paa at frasige sig det 
ansvarsfulde Embede, som nylig var bleven ham til Del. 
Senere ægtede han dog en Søster til sin Broders Hustru,

J) Nils Brorson ved Nikolaj Kirke. Jens Møller, Mnemosyne, 
IV, 401.

4*
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Johanne Kristiane Rise fra Agerskov, der skjænkede 
ham tre Børn, medens ikke mindre end ti af den første 
Kones døde i Løbet af kort Tid og i en ung Alder. 
Disse forskjellige Omstændigheder synes i Forening at 
have virket stærkt paa Brorson; hans Sind, der af Na
turen var muntert og livligt, formørkedes ofte af Tung
sind, og naar hans Sjæl løftedes til Sangens Rige, dvæl
ede den helst ved Udfrielsen af det jordiske Fængsel.

Der var imidlertid kommen Røre ogsaa i Salme
bogssagen. Kongen lod gjennem Bluhme Erik Pontop- 
pidan opfordre til at ordne et større Tillæg til Kingos 
berømte Samling, der ikke mere tiltalte saa umiddelbart 
som forhen. Ved denne Lejlighed blev ogsaa Brorson 
mere bekjendt, og en Boghandler F. C. Mumme for
anstaltede en samlet Udgave af hans Smaa-H efter; den 
udkom 1739 under Titel: „Troens rare Klenodie, i 
nogle aandelige Sange forestillet af Hans Adolf Bror
son, forhen Sognepræst i Randrup under Trøjborg i Lø- 
herred under Ribe Stift, siden den tredje Præst i Tøn
der, men nu Stiftsprovst og Sognepræst til vor Frue 
Kirke i Ribe“. Den indeholder ialt 257 Salmer af Bror
son og dertil 3 af hans Broder Nils og 2 af en vis 
Thomas Hansen, der efter en Notits i Universitetsbiblio- 
thekets Exemplar af Bogen synes at have været hans 
Børns Lærer.

Aaret efter udkom Pontoppidans „nye Salmebog“, 
der indeholdt 88 Salmer af Brorson, hvoraf Halvdelen 
originale. Man fandt nu saa megen Behag i hans Poesi, 
at det blev nødvendigt at oplægge den samlede Udgave 
paany et Par Aar efter; den forøgedes med 15 ny Salm
er af Brorson, flere af hans Brødre og en poetisk Til
egnelse til Kongen. Denne sidste er karakteristisk ved 
sin Tankegang og tiltalende ved sin ædle Simpelhed. 
Han undskylder, at ikke den første Udgave tilegnedes 
Monarken, men han undsaa sig for at møde med en saa 
ringe Gave eller gjøre Fordring paa at vække sin Konges



Ribe. 53

Opmærksomhed, der daglig er delt mellem saa mange 
Klager og Bønner alle Vegne fra. Men netop dénne 
sidste Betragtning har nu vendt sig mod hans tidligere 
Beslutning: skulde den Konge, som tager mod hvert 
Ord, der rettes til ham, hver Klage, som indsendes, ikke 
ogsaa modtage disse Blade?

Hvor kunde jeg da sige nej 
til Bogens Længsels Smerte, 
da her er dog en alfar Vej 
til Kongens milde Hjærte. 
Det maa al Verden tro dig til, 
Kong Kristian den sjette, 
du selv din Byrde bære vil 
og alle andres lette; — 
o høj-velsignede Monark! 
hvi skulde jeg forbyde 
da mere disse Sjungeark 
den Herlighed at nyde, 
at vorde til et Offer lagt 
for Danner-Kongens Trone 
som Vidnesbyrd om Troens Magt, 

• dens Sværd og Skjold og Krone?
En Samling er i dette Baand 
af ydmyge Supplikker, 
som Israel ved Troens Haand 
til Himlen daglig skikker; 
det er et Neg og liden Høst 
af Aandens Førstegrøde, 
en Tone til at gaa med Lyst 
den sidste Dag i Møde —.

De tilkomne ny Salmer er samlede i et Tillæg, der 
ogsaa blev udgivet særskilt; 6 af dem er Oversættelser, 
de 9 originale. Af hine maa især mærkes de bekjendte: 
„Hvor, Gud mig fører, gaar jeg glad“, og: „O havde jeg 
dog tusind Tunger“, af disse den stemningsrige Døds
salme:

Min Død er mig til Gode, 
thi Jesus er min Ven.
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Der udkom endnu flere Oplag af „Troens rare 
Klenodie“ i Brorsons Levetid, men uden væsenlige For
andringer; enkelte Lejlighedsdigte uden synderligt Værd 
optoges i denne eller udkom særskilt. Faa Bøger er 
bleven udgivne saa ofte i det Hundredaar, som fulgte 
efter hans Tid; lige indtil vore Dage er det ene Oplag 
fulgt efter det andet, baade i Danmark og Norge, og i 
Sønderjylland har den bestandig hørt med til den mest 
yndede Folkelæsning. Den omhyggeligste Udgave skyldes 
P. A. Arlaud (1867). i hvilken man tillige finder en 
Redegjørelse for Brorsons hele Forfattervirksomhed; 
men det er dog især kun de samlede Udgaver, der her 
er underkastede en nærmere Prøvelse.

Efter Brorsons Død udgav hans Søn, Præsten 
Broder, en ny Samling aandelige Digte under Titel: 
„Doet. Hans Adolf Brorsons, fordum Biskop over Ribe 
Stift, Svane Sang“ (1765). I Fortalen hedder det: 
„Sangene er efterhaanden forfattede i de sidste Aar af 
hans Levetid, fornemmelig til hans egen og nærmeste 
paarørendes indbyrdes gudelige Opmuntring, under hans' 
ofte store Sinds- og Legems-Lidelser, uden at den Tid 
hav des nogen egenlig Hensigt med deres Bekjendtgjørelse 
ved Trykken.“ Det har imidlertid vist sig, at der var 
mange og til Dels fejlfulde Afskrifter i Omløb, lige som 
mange ønskede at eje dem: „saa har man saa meget 
mindre taget i Betænkning at udgive denne liden af 
hans egne Sange alene bestaaende Samling, som det 
noksom er bekjendt, med hvor stor Begjærlighed og 
Opbyggelse hans for mange Aar udkomne og siden ofte 
oplagte Salmer er og bliver søgte og brugte af mange i 
vort danske og norske Zion.“ Hertil føjes endnu følg: 
ende Oplysning af hans yngre Datter Katrine Stenbek 
(gift Fogtman): „I det selskabelige var hans Yndlings- 
morskab Musik og Sang, hvori han selv deltog, og som 
han helst underholdt sig med i sin Familie og i Venne
kredse, og dertil digtede han de Arier, som min Broder
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efter hans Død gav i Trykken under Navn af Svane
sang“ x).

Denne Samling bestaar af ikke mindre end 70 Sange, 
paa en nær originale. Men de fleste af dem bærer 
Præg af at være bleven til for Melodiernes Skyld: Bi
skoppen holdt af de iørefaldende verdslige Melodier, 
men kunde ikke gjøre sig fortrolig med de verdslige 
Ord. Det vilde have sin Interesse at faa oplyst, hvilke 
„Arier“ der har givet Tonerne til disse Salmer; i et 
Eksemplar, som har tilhørt Nils Bønnelykke (1782, nu 
Universitetsbibliotheket) , opgives tre af dem, nemlig 
„Studentermarche“, (til Nr. 69), „aller dejligste Clemine“ 
•(til 6, 7, 11, o. fl.) og. „sæt Fuglen i forgyldne Bur“ 
(19). Da Brorson imidlertid ikke selv har bestemt Sam
lingen til Offenliggj øreisen, vilde det være ubilligt at 
gaa i Rette med de Svagheder, der her findes; vi vil 
nøjes med at dvæle ved de enkelte Perler, den inde
holder, uden dog dermed at ville afgjøre, at ikke andre 
skulde kunne finde endnu adskilligt andet af Værdi 
mellem de letformede Vers.

Det Navn, Sønnen gav sin Faders efterladte Digte, 
er. forfejlet og har stillet Samlingen i et falsk Lys; der 
er kun enkelte Sange, som med nogen Føje kunde taale 
Benævnelsen „Svanesang“; naar f. Eks. „Kæmpevisen 
om Goliath og David“:

Goliath 
drog fra Gath 
for at lægge Savl i Skat, — 

ses i denne Belysning, er det hele ikke langt fra at 
blive komisk.

Og dog er der noget i Samlingen, som taler for 
Udgiverens Tanke: næsten alt, hvad der har større 
poetisk Værd, minder om, at det er en Sjæl, som har 
sin sidste Dag i Minde, der her lader sig høre; først 
der, hvor Tanken føres hen imod de lysere Egne, i *

x) L. R. Tuxen: Brorsons egne Salmer, S. XV.
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Erindringen om Kristi Komme eller i Forventningen 
om hans Gjenkomst, for at sysle med det Haab og den 
Udfrielsens Længsel, der for ham knytter sig til Døden, 
bliver Tonen saa stærk, at den griber Tilhøreren og 
river ham med sig.

Jesus kommer til sin Stad; han er Livet, hans 
Færd er et Brudetog; hvem skulde tro, at det var en 
tungsindig Digter fra Holbergs Tid, som kan skildre 
dette saaledes:

Livet med sin Brudeskare 
drager ind i Salems By, 
Luften syntes sød som Manna 
af hans Følges Hosianna, 
Salmer1) gik med hine klare 
Jubeltoner op i Sky, — 
Livet med sin Brudeskare 
drager ind i Salems By!

Eller med et lignende Billed:
Her er Sang paa Juda Bjærge! 
siger Zion: se, din Gud, 
Ærens Konge, er til Stede 
dig i Purpurdragt at klæde; 
Ja, din Brudgom og din Værge 
bringer selv det søde Bud!

I sikker Fortrøstning sætter han sin Lid til For
synets Styrelse ud af Forkrænkeligheden —

Gaar det over alle Bredde, — 
Gud skal nok sin Sandhed redde, 
Efter Trængsels Midnat følger 
Trøstens klare Morgenstund! —

og han frydes ved at dvæle i de Tanker, som Verden 
skyder fra sig:

Naar mit Øje, 
træt af Møje, 
vaadt og mørkt af Taareregn, 
ser med Længsel 
af sit Fængsel 
op mod blide Salems Egn: 

x) Udgaverne har „Palmer“, uden Tvivl en Trykfejl for „Psalmer“.
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O, hvor svinder da min Ve 
bare ved derop at se!
Ja, jeg skuer 
dine Druer, 
Paradis, den Livets Frugt, 
dine søde 
Roser møde 
mig nu alt med deres Lugt, 
give Tidens Aandedrag 
Evighedens Luft og Smag.

Men ogsaa de strænge og højtidsfulde Toner, som 
i tidligere Tid lød som Basunstød i hans Sang, staar 
endnu til hans Raadighed, som i disse Linjer, der 
kunde fortjene Plads i Evalds ypperste Digtninge:

Hisset kommer Jordens Dommer, 
agt paa hin Basunes stærke Klang! 
op I døde, frem at møde, 
al Ting røres, Engle høres, 
hele Himlen staar i Sang!

Vi skal dog kun endnu et Øjeblik dvæle ved den 
Sang, der mere end nogen anden fortjener at sættes i 
Forbindelse med Digterens Død: „Her vil ties, her vil 
biesM (Nr. 82). Den lyder i sin oprindelige Skikkelse 
saaledes:

Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o svage Sind! 
vist skal du hente — (kun ved at vente, 
kun ved at vente!) vor Sommer ind! 
her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o svage Sind!
Trange Tider langsomt skrider,* 
langsomt skrider, det har den Art; 
Dagene længes, Vinteren s trænges, 
Vinteren strænges, og det er svart!
„Turteldue, kom at skue, 
kom at skue bag Gjærdet hist! 
der skal du finde Forsommers Minde x) 
— Forsommers Minde! — alt grøn paa Kvist!“

det, der minder om den kommende Forsommer.
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„Eja, søde Førstegrøde, 
Førstegrøde af bliden Vaar; 
lad det nu fryse, lai mig nu gyse, 
— lad mig nu gyse, — det snart forgaar.“

„Due, kunde du begrunde1) 
du begrunde, hvad der nu sker ; 
Kulden den svækkes, Blomsterne (lækkes, 
Blomsterne dækkes, jo mer det sner.“

„Kom min Due, lad dig skue, 
lad dig skue med Olieblad!“ 
„Se, nu er Stunden næsten oprunden, 
— næsten oprunden! — som gjør dig glad!“ 
„Kom min Due, lad dig skue, 
lad dig skue med Olieblad!“

Der er i „Svanesangen“ trykt en Prædiken af 
Brorson, der efter Sønnens Forklaring „var hans sidste 
Arbejde i Tiden“, dens Gjenstand er „Frelserens første 
Aabenbaring efter sin Opstandelse.“ Her kaldes de 40 
Dage for Guds Kirkes livlige Vaar, da det hedder i 
Højsangen: „Staa op, min væneste, min dejlige og gak 
du hid; thi se, Vinteren er forbigangen, Regnen er 
fremfaren og er bortgaaen, Blomsterne er sete i Landet, 
og Sangens Tid er kommen, og Turtelduernes Røst er 
hørt i vort Land.“ Det er dette Udbrud af den øster
landske Digter, som har fremkaldt Brorsons Længsels
hymne, der saa uforligneligt udtrykker Sjælens Utaal- 
modighed og den lønlige Kamp mellem Øjeblikkets 
Trængsler og Forvisningen om en snarlig Udfrielse. Den 
lille Salme er imidlertid ikke bleven opfattet efter Digt
erens Tanke, hvad de nyere Omdigtninger tilfulde viser, 
den maa utvivlsomt forstaas som en Samtale mellem 
Mennesket og Kristus, saaledes som selve Højsangen 
den Gang fortolkedes.

De to første Vers er Sjælens Enetale i sin For
længsel: vist skal den komme den Dag, da vi henter 
Sommeren ind (fra Skoven til Byen), men der maa ties

x) udgrunde,
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og bies forinden, langsomt skrider de trange Tider. 
Man kan læse disse Vers atter og atter uden at blive 
træt af Tonefaldet, der ligesom maler Taalmodighedens 
stille Kamp med den snigende Tid. Saa kommer Frels
erens Røst med det glade Budskab: staa op, min 
væneste, min Due, — Vinteren er forbigangen, Sangens 
Tid er kommen! — Kvistene knoppes i Løn;* det er et 
Varsel om Skjærsommer. Og idet nu Sjælen fordyber 
sig i sin G-læde over Vaarens Bud, uden længer at 
ænse Øjeblikkets Kulde, peger den guddommelige Ven 
paa den Gaade, der her-fremstiller sig for Øjet: Livet 
hviler under Døden, og jo mere Sneen breder sig, des 
sikrere forberedes Blomsternes Skjønhed. Da bryder 
Længselen atter frem med forstærket Magt; det var 
ikke saa, at den var bragt til Ro ved Haabet under 
Sneen. Den griber Billedet af Duen, hvormed Frelseren 
har tiltalt Sjælen, for at give det en ny Betydning: den 
bliver Noahs Fugl^ som varslede Flodens Fald; den 
fandt et Olietræ og bragte sin Herre en Kvist deraf. 
Saaledes føler Digteren sig hensat paa det øde umaade- 
lige Hav, delt mellem Haab og Frygt; skal Jorden 
atter vise sig i sin Skjønhed?

Kom min Due, lad dig skue, 
lad dig skue ?ied Olieblad!

og Frelseren svarer atter:

Se, nu er Stunden næsten oprunden, 
— næsten oprunden, — som gjør dig glad!

Man bar som bekjendt jævnlig sammenstillet Bror
son med Kingo og Grundtvig som vore uden Sammen
ligning ypperste Salmedigtere, og herimod er der intet 
at indvende. Men en nærmere Sammenligning imellem 
dem indbyrdes er meget vanskelig og kan ikke foretages
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retfærdigt,, uden at hver tillige ses i sin hele Samtids 
Belysning. Langt nærmere ligger det historisk at sam
menstille Brorson med Johannes Evald; mellem dem er 
der et umiddelbart personligt Slægtskab, og den ene 
fuldender i genial Kraft, hvad den anden har varslet 
med saa klare Toner. Det var ingen Tilfældighed, at 
den yngre Digter var Søn af Brorsons jævnaldrende 
Aandsfælle og Landsmand; de havde en fælles Opgave: 
at overføre en mægtig Aandsudvikling, fra vore sydlige 
Frænder, ikke i ufri Efterligning, men saaledes, at den 
nationale Aand bragtes sin Gjenfødelse i Møde. Der 
laa netop et halvt hundred Aar mellem den Dag,, da 
Brorsons Julesalmpr saa’ Lyset i Tønder, og den, da 
det danske Folk stod ved Evalds tidlige Grav; men 
Eftertiden vil dømme, at det dybest personlige, det 
mest tankevægtige og i højeste Forstand nationale, som 
denne Alder frembragte, kom fra disse to tungsindige 
Skjalde, der var opfostrede paa Grænsen af dansk 
og tysk.

Man vil ejheller kunne dvæle ved denne Tid og 
dens aandelige Udvikling uden at mindes Holberg, om 
end hans Værk ligger forud for den, baade i Tid og 
efter sin Natur. Man har kun til Dels Ret i at be
gynde en ny Tidsalder med ham; hans Betydning er 
lige saa meget at afslutte Fortiden som at grundlægge 
Fremtiden. „Den. danske Skueplads“, som han skabte, 
blev en Dommedag over Samtiden, men den førte ikke 
selv nogen ny og frugtbar Tanke frem for Folket; 
Leander er nøjagtig en Søn af Jeronimus, og Kande
støberen og den forvandlede Bonde er Indlæg mod de 
„ufrie Stænder“, lige. saa brutale som den Stok, der 
overbeviser Erasmus Montanus om, at Jorden er .flak.

Holberg vilde ved sin Forfattervirksomhed, som han 
sagde, „polere“ sine Landsmænd og Sproget; han kunde 
næppe have valgt noget bedre Udtryk, thi det var i 
Virkeligheden ad mekanisk Vej, han vilde fremme Ud
viklingen. Fortrolig med de ny Tanker, som havde
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gjort sig saa stærkt gjældende i de store Kulturlande 
og derfra ogsaa var trængte frem til vore Egne, mente 
han dog, at en lang Fortid umulig kunde have taget 
fejl i noget .saa væsenligt som Ordningen af Samfunds
forholdene eller de religiøse G-rundanskuelser, og han 
ansaa’ det altsaa for den højeste Visdom at holde Lige
vægten mellem alle Yderligheder, undgaa ethvert af- 
gjørende Valg', mægle mellem modstaaende Anskuelser 
og vogte sig for Konsekvensmageri. At prøve alt og 
beholde det bedste, var for ham en gylden Leveregel; 
men han saa’ ikke, at enhver har sit „bedste“, og at 
kun den, der vil noget af hele sin Formue, har Mynd
ighed til at vælge og vrage efter at have prøvet.

Holberg var Nordmand; han var dannet paa Rejser 
i Holland, England og Frankrig, de Lande, af hvis rige 
Kulturliv vi her hjemme havde draget Næring i hele 
det 17de Aarhundrede. Tyskland ringeagtede han der
imod og berørte det saa godt som aldrig paa sine 
Rejser; Folk fra Hertugdømmerne, f. Eks. fra Flens
borg, var ham imod og forekom ham at være enten 
komiske eller irriterende. Dette kan næppe betragtes 
so^m en tilfældig Særhed hos den store Mand, det hæng
er sammen med hans stærke Begrænsning i Blik for 
Aandslivet i det hele. I det tyske havde han kun Øje 
for Skyggesiderne, det tunge, smagløse, til Dels over
spændte; den Mand, der fandt selve Homer og Virgil 
latterlige, kunde umulig have Sans for „tysk Komedie“, 
og den Historiker, der i Kirkens Udvikling væsenlig saa’ 
de menneskelige Daarskabers Historie, skulde have ondt 
ved at finde Smag i Tysklands brogede Fortid og endnu 
mere brogede Samfundstilstande. Han kunde ikke her- 
igjennem opdage den rige Folkeaand, der gjennem Tid
erne havde formet sig saa forskjelligt i de forskjellige 
Egne og nu led under Ophobningen af alle disse Former 
uden at kunne magte dem og omstøbe dem efter Tidens 
Behov, sønderlemmet og afmægtigt som det var efter 
uhørte Kampe og Anstrængelser for at klare de store
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kirkelige Spørgsmaal. Han havde intet Øre for den 
religiøse Digtning, som havde holdt Folkets Mod oppe 
under alle Lidelser, ej heller Sans for den Flid og Ihær
dighed, hvormed Videnskaben havde ryddet Vej paa 
mangfoldige Omraader. Og dog laa der heri en aande
lig Magt, som snart skulde vise sin Evne til ogsaa at 
omdanne Samfundet og dets Tankegang, ikke blot i. 
Hjemmet, men ogsaa hos os.

Det var derfor en uvurderlig Lykke for Aandslivets 
Fremvækst i Danmark, at hverken Holberg eller den 
tyske Indflydelse kom alene, men at de optraadte næsten 
samtidig; det blev Grundbetingelsen for vor folkelige 
Selvstændighed i den nyere Tid. Uden Holberg vilde 
det 18de Aarhundrede være bleven som det 16de, en 
mattere Gjenklang af hvad der rørte sig i Tyskland; 
med Holberg alene vilde vort Liv være sygnet hen i en 
ufrugtbar Selvironi og en filisteragtig Skræk for at 
tænke, føle eller være noget helt. De to Slægtaldre fra 
Holbergs Optræden til Evalds Død udfyldes af denne 
Modsætning, hvis mest geniale Frembringelser er Hol
bergs Komedier og Evalds Lyrik. Holberg har sin Efter
følger i Vessel, Evald har sin Forløber i Brorson. —

Som Biskop var Brorson efter de foreliggende Vid
nesbyrd en nidkjær Embedsmand; han gjorde ikke blot 
i ualmindelig Grad Fyldest i Kirkens indre Anliggender, 
Lære- og Tilsynsembedet, • men ogsaa de verdslige For
retninger fandt i ham en aarvaagen, baade human og 
karakterfast Embedsmand. Naar han prædkede i Dom
kirken, var Tilstrømningen saa stor, siges der, at flere 
af Tilhørerne laa paa Gulvet, og selv fra fjærnt liggende 
Øer strømmede der Folk til Kirken. Hvad der især 
optog hans Tanke og Omhu var de aarlige Visitatser i 
Menighederne, ved hvilke han ligesom Sphrader lagde 
Hovedvægten paa, om den rette kirkelige Aand var 
vakt, og om alle mindedes deres kristelige Børnelærdom. 
Faldt en saadan Prøve ud til hans Tilfredshed, da
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knude han glæde sig som et Barn, og han istemmede 
da gjerne selv den gamle Salme: „Jeg er nu glad*og 
meget fro“ x).

Hans Helbred havde al Tid været svageligt; i sine 
senere Aar fængsledes han ikke sjælden til Sygelejet, 
lige som hans Sind ofte formørkedes af aandelige An
fægtelser; Døden var da hans Haab og Forventning; 
han forsømte dog aldrig sine Kaldspligter, saa længe 
det var ham muligt at efterkomme dem. Paa Visitats- 
rejserne fulgte hans Hustru ham bestandig. Ved Hund- 
redaarsfesten for Absolutismens Indførelse, 1760, sang 
han som de andre Skjalde til Enevældens Pris; den 
havde skjærmet og fremelsket saare meget godt, og den 
havde jo atter forenet, hvad der saa længe havde været 
adskilt i Sønderjylland. Universitetet gjorde i Festens 
Anledning ham tillige med hans Broder i Aalborg til 
Doktorer i Theologien.

Brorson var ved sin Død, d. 3dje Juni 1764, paa 
nogle faa Dage nær 70 Aar gammel; hans Sygeleje var 
kort, og han hensov en Søndag Morgen i den skjønneste 
Sommertid. Han blev jordfæstet i Ribe Domkirke, syd 
for Alteret. Hundrede Aar efter indsattes der en Marmor
tavle i Kirkens Væg til Minde om ham. Paa den er 
fremstillet Kong David med sin Harpe og Slutnings
verset af Salmen: „Den yndigste Rose er funden“.

Man havde tænkt paa at højtideligholde en Minde
fest for ham; men da Hundredaarsdagen kom, var hans 
Hjemland i Fjendevold, og der forhandledes i London 
om dets Skjæbne; kort efter var det tabt. Men det 
tabtes kun for at komme til fuld Bevidsthed om sit 
rette Slægtskab, og det Maal, hvori Brorson digtede 
sine uforgængelige Sange, er aldrig nogen Sinde eller 
nogen Steds bleven elsket saa højt som af de Mænd

Theol. Tidsskrift II, 119 (Daugaard); Kirkehist. Saml. 1, 145 
(D. Pontoppidan). Kristelig Samler, XIV, 37 og 138, især 
56 f. (E. Mau).
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og Kvinder, der blev et Offer for'Tidens Vold og Van- 
raad. Grid da ogsaa det Haab og det frejdige Mod, 
som holdt denne Skjald oppe under alle Tilskikkelser, 
maatte leve iblandt dem; thi ingen kan have større Ret 
end de til at tilegne sig hans Ord:

Vor Trængsel er vort Vaaben 
og adelige Skjold!




