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Der kommer Tider, hvor der bliver
Spørgsmaal, om Du vil bekende Din
Tro for Menneskene; Tider, hvor der i
Verden trindt omkring Dig er en Tungemaalenes Forvirring; hvor det Gode
kaldes Ondt, og det Onde Godt; hvor
Ret kaldes Uret, og Uret Ret; og hvor
Menneskene ogsaa ville opfordre Dig til
at lempe Din Tale efter Mængdens
Tale: da skal Du bekende Din Tro, da
skal Du tale i den ny Tunge og sige:
«Man bør adlyde Gud mere end Men
nesker!».
H. L. Mortensen: Prædikener II, 217.
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J.
i sluttede, som Læseren vil erindre, første Bog med
Skildringen af Mynsters Pennefejde mod den danske
Hegelianisme. — —
Men før denne Polemik var endt, havde han alle
rede modtaget Kaldelsen til det Embede, hvortil han
mer end nogen Anden var værdig. Den 9de Septbr.
1834 udnævntes han til Biskop over Sjællands
Stift og indtog saaledes den ved Traditionen hævdede
første Plads mellem den danske Kirkes Tilsynsmænd.
Den senere Viborgerbiskop Otto Laub, der som ung,
udmærket theologisk Candidat paa den Tid var Alumnus paa Borchs Collegium, følte en overordenlig Hen
givenhed for sin Faders Ungdomsven.
Hans Dag
bøger*) bære Vidne om, hvor betagen han har været
af Mynsters Prædiken og Personlighed. — Da han er
farer denne Udnævnelse, skriver han: «Hvor Alt dog
er gaaet fortræffeligt! Hvem kunde være Sjællands
Bisp uden han? Hvem kunde fortsætte i Slotskirken
og i Prædiken for Hovedstaden, for Studenter, Præster
og hele Landet, hvad han havde begyndt, uden han
selv?» — og da Otto Laub senere besøger Mynster

V

*) Trykte i Blade t. M. Liv og Tid S. 252—91.
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paa «Forhaabningsholm»*), modtager den ny Bi
skop den elskværdige unge Mands Lykønskning med
glad Hjertelighed og «trykker ham næsten op i sin
Favn.»
Der er noget Vemodigt ved den Glæde, gode og
hæderlige Mænd føle, naar de have opnaaet, hvad der
efter menneskelig Billighed synes at tilkomme dem.
Ulmende Uvilje, gammelt Nag og ny Misundelse lure
straks paa at blande Malurt i det Glædens Bæger, de
føre til Læberne. — Mynster blev en Pryd for sin
Bispestol, en samvittighedsfuld Embedsmand og en
nidkær Visitator**); men hvad Nyt, han haabede at
udrette for den danske Kirke, blev krydset af saa
mange Forhindringer (dels udgaaede fra enkelte Per
soner og Partier, dels foranledigede ved Tidens Mangel
paa Stabilitet), at han tilsidst træt opgav enhver ud
vortes Reform. Kun sit Embedes Ret og Pligt værgede
han med Standhaftighed til det Sidste, og hans Præ
dikestol kunde Ingen aftrodse ham.------Vi skrive ingen kirkehistorisk eller politisk Af
handling her; vi forsøge kun at tegne Grundlinjerne
for en literærhistorisk Bedømmelse af Mynster; derfor
ville vi blot dvæle ved hans Virksomhed, for saa vidt
den fremkalder literær Produktion.------En selvstændig og aandelig dybt greben Personlig
hed har naturligvis Front til mange Sider; men den
Side, fra hvilken Mynster mest følte sig udsat, vendte
*) Her, fortæller Mynster i sin Avtobiografi, søgte han ud i
Sommeraftener, glad over at kunne lægge «Byens Vrøvl» bag sig.
Her kunde han endnu tilbringe stille Morgentimer og arbejde paa
sine «Betragtninger». — Det er altsaa her, at dette klassiske Værk
er bleven til! Hvis den Mynsterske Sommerbolig endnu staar, burde
en Mindetavle bringe ham og hans fuldendteste Værk i Erindring.
**) «Ingen sjællandsk Biskop har visiteret saa meget som han,»
forsikrede Mynsters Datter. Stiftsprovstinde Paulli, mig; «ikke en
Gang min fortræffelige Ven, Biskop Martensen. I det Mindste hvert
9de Aar var Fader til Stede i sit Stifts Kirkesogne.^
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mod det «Grundtvigske Parti»*). — Det var egenlig
først med «Kirkens Genmæle», man kunde begynde at
tale om et Grundtvigsk Parti. Før den Tid havde
Grundtvig af Nogle været ansét for en mørk religiøs
Ivrer, af Andre for «en meget lærd Mand», af Enkelte
for en ejendommelig nordisk Digter; men forholdsvis
saare Faa vare ret bekendte med hans Skrifter, dertil
var disses Indhold for sært og deres Form for fra
stødende. I Frelsers Kirke samlede vel Grundtvig
mange opmærksomme og nysgerrige Tilhørere; men
først i «Kirkens Genmæle» blev han hørt over hele
København. Naar Alt kommer til Alt, var det mere
en Fanatikers skingre Røst her lød end Kirkens
egen ærværdige Stemme, og Grundtvig desavouerede
selv sit Skrift flere Aar efter i «Brevet til en engelsk
Præst». Men et Skrig har en større Lydradius end
selv det kraftigste Mæle. — Vi erindre, hvor meget
Mynster havde misbilliget denne Optræden. Hvad han
end kunde have mod Prof. Clausens theologiske For
fatterskab, saa maatte det dog forekomme ham næsten
sindssvagt at erklære denne for «en falsk Lærer, der
misbrugte det kristelige Navn til, saa vidt han formaaede, at forvirre og forføre Menigheden, og som
stræbte at undergrave den Kirke, han udgav sig for at
ville tjene og befæste». Det var ikke paa jlen Maade,
mente Mynster, at Guds Rige skulde fremmes. Havde
han ikke selv i over en halv Menneskealder arbejdet
Side om Side med Hovedstadens dygtigste og med al
Grund mest respekterede, rationalistiske Præst? —
Aldrig havde Mynsters Forkyndelse af den rene Lære
givet Anledning til den ringeste Skandale, Guds Ord
havde under hans kærlige og viljefaste Røgt grot sin
stille Vækst i Tilhørernes Hjerter. Efterhaanden havde
han skabt sig en meget stor Menighed, der efter hans
*) Meddelelser etc.

245.

1*
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Udnævnelse til Slotspræst, trofast havde fulgt ham til
hans ny Kirke. Stykke for Stykke havde han vundet
Terræn fra Forstands-Kristendommens vidtudstrakte
Territorium i Hovedstaden. Han har sikkert ønsket
sig kraftige Medarbejdere; men ingen af dem, som vare
befængte med hin Sygdom, Melanchton træffende har
kaldt «rabies theologorum». —
Og dog havde «Kirkens Genmæle» næppe haft
mere end Øjeblikkets sensationelle Virkning, om ikke
én Mand havde været, som med ustandselig Voldsom
hed og brutal Energi havde forstaaet at holde den
Brand vedlige, som hint Fejdeskrift havde tændt i Ge
mytterne. Denne Mand var Jakob Kristian Lindberg. — Lindberg var en Præstesøn fra Ribe. Tidlig
kom han ind i Skolen dér, og med sit hurtige Nemme
blev han tidlig Student og udmærket ved Examen ar
tium. Han studerede Theologi og absolverede med
Hæder Attestats; men egenlig Theolog blev han al
drig5’). Der var Æmne i ham til en Specialist, og
med stor Iver kastede han sig over Studiet af det he
braiske Sprog. Da han udgav Lærebøger i Hebraisk,
kolliderede han herved med Professor i de østerlandske
Sprog ved Universitetet, Dr. Jens Lassen Rasmus
sen, der ogsaa havde udgivet slige Lærebøger og ikke
vilde respektere Lindbergs, naar de opgaves af dennes
Elever ved Studenterprøven. Lindberg kunde og burde
naturligvis som den yngre Videnskabsmand have vist
den ældre et rimeligt Hensyn; men Lindberg tog aldrig
Hensyn til Andet end sin egen Bulbidervilje. Da han
vidste, at Rasmussen undertiden kiggede for dybt i
Glasset, og dette ikke havde haft den heldigste Ind
flydelse paa hans Eksamination, overværede han en
saadan. Derpaa indsendte han en Klage over Ras
mussen til Universitetsdirektionen, hvori han beskyldte
*) Jvnfr. Martensen:

Af mit Liv I.

O
ham for at være kommen altfor sent til Prøven og
have givet Avditoriet Anledning til Optøjer som de,
der finde Sted, «naar en beruset Mand viser sig paa
Gaden». Endelig ankede han over Rasmussens uefter
rettelige Overhøring. Alt tidligere havde han*) kaldt
hans hebraiske Formlære for et smagløst og elendigt
Arbejde**); dette gentog han nu her. — At Rasmussen
hin Dag havde glemt Universitetet for Knejpen, er tro
ligt nok; for sin Forsømmelse modtog han en Irette
sættelse fra Universitetsdirektionen. Men Lindbergs
plumpe Hensynsløshed bragte Manden til Fortvivlelse,
og det er bleven sagt, at han har gjort en brat Ende
paa sit Liv (1826). — Det Hele var en ikke blot uhyg
gelig, men ogsaa sørgelig Historie. Thi Rasmussen
var en Mand af videnskabeligt Talent og har idetmindste
leveret ét Arbejde, der af danske Videnskabsdyrkere
erklæredes for «det lærdeste siden Grams Dage», og
som, oversat paa Latin af sin Forfatter, skaffede denne
evropæisk Navn som Orientalist. Han var endnu i
sin kraftigste Alder og kunde under lykkelige Forhold
have ydet Videnskaben værdifulde Tjenester. Som Uni
versitetslærer i Hebraisk kunde Lindberg sikkert mer
end tilstrækkeligt have fyldt hans ledigblevne Plads,
dog ingenlunde som Arabolog. Men aldeles uansét
denne Mangel ved Lindberg forstaar det sig af sig
selv, at det under slige Omstændigheder vilde have
været odiøst at udnævne ham til Rasmussens Efter
følger. Saaledes spærredes Universitets vej en for den
dygtige Hebraiker***). — Jeg har dvælet ved denne
*) Theologisk Maanedskrift udg. af Grundtvig og Rudelbach
I—II.
**) Hvad det dog næppe var, da Rask et Par Aar senere fandt
det værdigt til Udgivelse.
***) At dette var den almindelige Opfattelse af Sagen i den
akademiske Verden, erfarede jeg for mange Aar siden af Pastor C.
C. I. Krohn til Vester-Aaby. Senere ere J. K. Lindbergs efterladte
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Begivenhed, fordi det lige siden Trediverne*) har været
Sædvane mellem Grundtvigs Tilhængere at berette, at
«alle akademiske Sunde lukkedes for Lindberg, da han
kampfyrig efter «Kirkens Genmæle »s Udgivelse traadte
paa Grundtvigs Side». Adskillige «Martyr »historier
trænge, som bekendt, til en Revision. Det var Lindbergs haardhændede og ubarmhjertige Optræden mod
en ulykkelig Mand, der fra først af slog Bommen til
de akademiske Lærestole ned for ham. —
Derimod kan man vel sige, at Grundtvigs anden
fremragende Vaabendrager, A. G. Rudelbach, maatte
finde sig brøstholden i Kampen ved Grundtvigs Side.
Ingen var vel som han, den unge Doktor, ved sin sjældne
Lærdom skikket til at være Medlem af det theologiske
Fakultet. Medens Lindberg blot var en dygtig Specia
list i et Fag, som dog aldrig kan tilkomme mere end
Andenrangsstillingen i det theologiske Studium, om
spændte Rudelbachs Viden allerede den Gang alle theo
logiske Discipliner. Hans Færdighed i det gamle Lær
domssprog, Latinen, var almindelig bekendt. Hans
Hukommelse var mageløs og støttedes ved hans allePapirer bievne trykte, hvoraf man ser, at han ønsker at forsvare sin
Optræden mod Rasmussen. — Da jeg for et Aars Tid siden (na
turligvis saa skaansomt som muligt) berørte Sagen for dennes Søn,
Historikeren, Pastor emeritus Abraham Kall-R., meddelte han mig.
at den i vor Videnskabs Verden bekendte Dr. phil. P. W. Becker
(Student fra 1825) med Indignation havde udtalt sig om Lindbergs
Adfærd lige overfor R. — Kali Rasmussens Faster havde i sin Tid
sagt til ham: «L. har lagt Din Fader i Graven!». —
Rasmussens Fortjenester indskrænke sig forøvrigt ikke blot
til Arabologien. Jeg erindrer fra min første Studietid den Anseelse,
hans Skrift «Det dansk-afrikanske Kompagnis Historie» nød mellem
de Faa, som den Gang studerede dansk Historie. — Se desuden
Vilh. Thomsens Artikel i Biografisk Leksikon XIII.
*) Se f. Eks. Tyskeren Egges Artikel, skreven til Lindbergs
Berømmelse og oversat i Lindbergs eget Tidsskrift «Nordisk Kirke
tidende» af Hass.
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rede da betydelige Bibliothek. — Denne Mand har jeg
kendt godt. Han var den Gang til Aars og jeg en
halvvoksen Dreng. Upartisk, som Mynster var, har
han i sin Visitatsbog*) ret træffende karakteriseret
hans Prædiken. Endnu i sin fremrykkede Alder be
sad Rudelbach Noget af den Djærvhed og Drøjhed
i Udtryksmaaden, som allerede i hans unge Dage skal
have været ham ejendommelig**)- Men der var ingen
Ondskab i hans uhøviske Udtalelser: det var et varmt
eller indigneret Hjertes Eruption. Hans Kærlighed til
Børn og hans Venlighed mod unge Mennesker var tit
rørende, og skønt han var sig sin Anseelse i den lærde
Verden fuldt bevidst, var han aldrig stor lige overfor
de Ringere. — Luthers Aand var over denne Mand,
og næst sin Herre og Frelser kendte han ingen større
jordisk Mester end Dr. Martinus. Det var, fordi Grundt
vig optraadte som Gammel-Lutheraner imod den
ny Forstandskristendom, at Rudelbach sluttede sig til
ham. Da Grundtvig fandt paa at opstille sin velkendte
Hypothese om Trosordets Forret for Skriften, begyndte
Uenigheden mellem dem. Og Uenigheden voksede til
Uvenskab, jo mere Grundtvig saa sig blind paa Be
tydningen af Symbolum apostolicum. Hvorledes kunde
ogsaa Bibelmanden Rudelbach anerkende den Paastand,
at det ny Testamente skulde fortolkes efter hint
Symbol. Enhver, der blot har ringeste Kundskab til
Herrens Bog, maa jo vide, at saa godt som alle de
Paulinske Breve, d. v. s. V4 af dens Indhold, stærkt
fremhæver Betydningen af Kristi Forsoningsdød.
Men derom findes jo aldeles Intet i det apostoliske
Symbol (nemlig «Retfærdiggørelsen ved Troen»)! — —
Skade for dansk Videnskabelighed og danske Studenter,
*) Blade etc. S. 402.
**) Se, hvad jeg i saa Henseende har anført i mit Skrift om
Ingemann S. 41.
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at Rudelbach saa tidlig forlod sit Fødeland for at
modtage en ansét Stilling i Sachsen, hvor man bedre
forstod at skønne paa hans Lærdom og pastorale Gaver.
Da han som Ældre vendte tilbage, var han egenlig
tabt for Danmark. Ikke alene hans gamle Fjende, H.
N. Clausen, ydede ham bitter Modstand, ogsaa den ny
Theologi, repræsenteret af Martensen, forholdt sig kølig
overfor den gamle Læreven. Grundtvig søgte at vække
det danske Nationalhad mod «den tyske Doktor», og
Grundtvigianismens unge, iltre Adepter (f. Eks. Niels
Lindberg) fnøs over, at den gamle Kæmpe ikke vilde
modtage de ny Feltraab. Dertil var dog Rudelbach
en altfor selvstændig Aand og hans Hjerte for dybt
rodfæstet i vor evangeliske Kirkes Overleveringer.
Ikke saaledes med Jakob Kristian Lindberg. Han
er som slagen af Grundtvig: han følger ham paa alle
hans løjerligt slyngede Veje; han eftergør alle hans
uventede Omslag. Hvo skulde have trot, at Grundtvig,
som 1817 udtalte sin fulde Hengivelse og Begejstring
for Luther og hans Værk, næppe en halv Snes Aar
efter ønskede det flikket og om kalfatre!*). Men Lind
berg følger ham i dette som i Alt. Skælder Grundtvig
ud paa det unge Danmarks Forhaabninger om en fri
Constitution og erklærer Lehmann, at han hellere vil
have en enevældig Landsfader end hundrede Tyranner,
saa siger Lindberg det Samme. Slaar Grundtvig efter
1848 om og lader sig vælge til den Rigsdag, han som
Eventualitet ikke havde haft Haansord nok for, gør
Lindberg det Samme. — Kun én Gang (saavidt jeg
*) Man jævnføre Verdens-Krøniken fra dette Aar, «Morten
Luthers velsignede Amindelse helliget». S. 674 hedder det: «Me
dens Saga overalt maa ihukomme Sværmere, der i egne Fjeder
hamme vilde overflyve Biblen og Luther. maa hun bekende, at
Danmark har ingen Sværmer avlet, med mindre det er denne Bogs
Forfatter, som sætter sig paa Luthers Grav med Biblen opslagen
. . . . sværmer jeg, da sværmer jeg med .... Morten Luther!»
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skønner) tillader Lindberg sig at tage en Smule Af
stand fra sin Orakelgiver: den Gang nemlig, da Grundtvig
fraraader ham at blande sig i Konventikkelvæsenet.
Her kunde Lindberg ikke følge sin Mester; han formaaede ikke at tvinge sin agitatoriske Natur. Thi i
Agitationens hvileløse Vand holdt Lindberg sig frisk;
da han blev Landsbypræst og var henvist til rolige,
for ikke at sige stillestaaende Forhold, forlød det, at
han maatte oplive sig med stærke Drikke*).
Men paa det Tidspunkt, hvor vi nu befinder os,
var Lindbergs Agitationsiver i fuld Vigueur. Allerede
i de Skoler, hvor han underviste, begyndte han hen
synsløst at agitere for Grundtvigs Sag. I Borgerdydskolen paa Christianshavn fremkaldte han ivrige Par
tier mellem Eleverne, og i Metropolitanskolen maatte
den altid sindsbeherskede Rektor Nissen advare Mesterlektianerne mod Lindbergs Fanatisme. Dette frugtede
dog ikke; thi naar de vare bievne Studenter, bad Lind
berg de Dygtigste hjem til sig og søgte saaledes at
holde dem under sin Suggestion. Her lød da Kætterraabet tidlig fra unge Læber, og under «vældige To
baksskyer» udslyngedes Anathema mod Alle, der ikke
svor til den Grundtvigske Fane. Mynster kunde man
jo ikke godt forkætre, da hans Rettroenhed var vidne
fast; men han stempledes som en Prædikant uden
Kraft og Ild. —
♦) Det er virkelig en Nemesis, der her rammer Lindberg.
Uskaansom havde han været mod stakkels Rasmussen; nu maatte
han selv døje hint Rygte. Om det virkelig havde Noget paa sig,
kan jeg naturligvis ikke afgøre. Men til én af sine dygtigste Di
sciple, en senere bekendt Forfatter, sagde Prof. Chr. Hermannsen,
der som Kender af det gamle Testamente i Grundsproget paa den
Tid var første Avtoritet herhjemme, at flere Steder i Lindbergs
Bibeloversættelse, skulde man mene, bar Mærke af, at Rygtet talte
Sandhed.
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Lindberg var en plebejisk Natur*); derfor ser han
tidlig, at skal Grundtvig gaa ind i Folkets Bevidsthed
som den danske Kirkes Restitutor og «Aandens yp
perste Præst i Norden»**), maa de store Underklasser
bearbejdes gennem Pressen. Fra 1830—32 udgiver
han «Maanedskrift for Kristendom og Historie», fra
1833—40 «Nordisk Kirketidende». Her blive de Grundt
vigske Anskuelser og Ideer, der af deres Ophavsmand
altid udtaltes i et snurrigt og knudret Sprog eller i
Digte, hvis lange Vævning virkede i høj Grad trættende
— her blive disse Ideer omsatte i en Prosa, der ikke
kan misforstaas, og hvis Form ofte maa have virket
æggende paa Læseren. Her angribes den højere Viden
skabelighed under Navn af «Romervidenskabeligheden»,
og Trusler udstødes mod Latinens Slaveaag. Her udskældes den franske Revolution og «den franske Op
lysning». Her mistænkeliggøres «de Dannedes Reli
gion»***). Her fremhæves Grundtvigs Forfatterskab
over al Maade: hans «Nordens Mythologi» af 1832 «er
epokegørende for hele Videnskabeligheden, hvori den
bebuder en forestaaende Reform». Nuomstunder ansés
hin Bog i Literaturen for en Digters Værk og i Viden
skaben for en Uting. Grundtvigs «Haandbog i Middel
alderens Historie» er næppe fuldendt, før den betegnes
som «mageløs» og det ikke blot i dansk, men ogsaa i
tysk Literatur. Den, der ikke stifter Bekendtskab med
*) Fr. Hammerich understreger dette Egenskabsord i sin Avtobiografi, hvor han for Resten viser Sympathi for sin gi. Lærer.
**) Se Tilegnelsen foran J. K. Lindbergs Bibeloversættelse.
***) Guds Navn, hedder det i <Nord. Kirket.», bruges sjældent
af de Dannede, derimod «Himlen», f. Eks. «Himlen maa vide det!*
eller «vi ønske ham Himlens Velsignelse». Guds Navn bruges kun
til at tages forfængeligt eller maaske til Forklaring af overorden
lige Naturbegivenheder; men paa Menneskelivet i Særdeleshed til
tror Ingen ham Indflydelse».
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dette Skrift, er baade udansk og mangler saavel Smag
som Dannelse.
Naturligvis maatte Lindberg ogsaa i Lag med de
pietistiske Bevægelsesmænd ude i Provinserne; skønt
den Aand, der hvilede over deres Forsamlinger, vist
nok var den Grundtvigske saa modsat som vel muligt.
Men deres stærkt seperatistiske Tendenser tiltalte Lind
berg, der selv aabenbart ikke har haft Noget imod at
træde ud af Statskirken; og han har desuden speku
leret i dem i det Haab, at han tilsidst skulde faa dem
bøjede hen mod den Grundtvigske Side. Dette var
heller ikke saa urimeligt; thi Springet fra den fromladende til «den glade Kristendom» er i Virkeligheden
ikke saa stort, som det synes. Altsaa gjorde Lindberg
Forsamlingsfolkenes Sag til sin, og Grev Holstein-Holsteinborg maatte i «Nordisk Kirketidende» høre ilde,
fordi han tilsidst skræmmedes ved den Maade, hvorpaa det religiøse Røre, han selv havde sat i Bevægelse
paa sit Gods, udviklede sig. — I Hovedstaden fik
Lindberg snart denz snart den Haandværksmand til at
opføre et lidet spectaculum i Frue Menighed, naar gi.
Stiftsprovst Clausen anvendte sin ændrede Formular
ved Daaben. — I «Dansk Samfund», der holdtes for
aabne Døre i en rummelig Bagsal i St. Kongensgade,
samlede han københavnske Smaakaarsfolk som Til
hørere ved hans, Grundtvigs og P. Chr. Kierkegaards
Taler. Her saa den lbaarige Kristian Arentzen ham:
høj, kæmpemæssig, blegfed, sad han for Enden af
det lange Bord»*). Smaa Sanghefter med Digte af
Grundtvig og Ingemann samt Folkeviser benyttedes
hyppigt. Løsenet var: Grundtvigsk Kristendom, Dansk
hed og Kongetroskab. Af den Grund var «Dansk Sam
fund» den Tids Ungliberale en Torn i Øjet.
Der er nu ingen Anledning til at tro, at Grundtvig
**) Fra ældre og yngre Dage I, 3.
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og hans Tilhængere ikke mente det ærligt, naar de
optraadte saa hyperloyalt: Biskop Frederik Münter
har sikkert ikke Ret, naar han kaldte Urostifterne i
den danske Kirke for «gode politici»*). Men paa
den anden Side kan det ikke betvivles, at dette For
hold gav dem en Anbefaling paa højere Steder, der i
hine Enevældens Dage var af største Betydning. Grundt
vigs Digte til Frederik VI (navnlig ét, jeg erindrer at
have læst i «Nordisk Kirketidende») ere næsten kælne.
Lindberg nød en saadan Yndest hos Prins Kristian,
at han for sin Rektor i Metropolitanskolen, hvor han
var Adjunkt, kunde melde Forfald, fordi «han skulde
til Amalienborg og forhandle om kirkelige Anliggen
der»**). Undrer man sig over, at denne i Transtøvler
fægtende Polemiker kunde gouteres af den smagfulde
Prins og elegante Videnskabsdilettant, da maa det
ikke glemmes, hvilken Betydning man i hin den po
litiske Restavrations Blomstringstid tillagde Altret som
en Støtte for Tronen. Den fornemme Interesse for
Kirkens Opretholdelse, der aldeles ikke udelukker en
vis blaseret Skepsis — hvorfor Mynster i Brevene til
Engelbreth skænker den et foragteligt Sideblik***) —
har alle Dage været et staaende Fænomen. Behøver
man altsaa ikke at have Lindberg mistænkt i hans
Sympathi for den suveræne Konges politiske Ret, saa
er det dog sikkert, at han udnyttede denne Sympathi
i sin Polemiks Tjeneste: han betænkte sig ikke paa at
sætte Uwe Lornsens landsforræderske Slesvig-Holsteinisme i Forbindelse med Clausens liberale Theologi; det
var aldeles ligeartede Fænomener, paastod han.
Enhver, der kender vor Folkekaraktér, vil vide,
hvilke Chancer en hensynsløs politisk eller aandelig
*) Sé Kochs den danske Kirkes Historie 1817—54.
**) H. N. Clausens Optegnelser 131.
***) Sé Nr. 21.
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Magtstræben har her i Landet, naar denne oven i
Købet finder Tilhold i Regeringskredse. Det danske,
fredelskende Flegma bevirker, at Lærde saa vel som
Ulærde nødig gribe til Repressalier mod literært og
journalistisk Uvæsen; navnlig kan denne Skyhed for
offenlig Fejde hos enkelte Videnskabsmænd slaa over
til ligefrem Fejghed: man hvisker Ukvemsord om Bru
taliteten og Rabulisteriet i Krogene; men Ingen tør
møde det paa Kamppladsen. H. N. Clausen fortæller,
hvorledes Biskop Peter Erasmus Muller behandlede
Lindbergs Forhold med ængstelig Varsomhed, og Prof.
theol. Jens Møller optraadte med diplomatisk Forsig
tighed. Frederik Hammerich beretter, hvorledes han
sammen med Lindberg hørte historiske Forelæsninger
hos Werlauif, og hvorledes denne behandlede hin med
forekommende Høflighed. «Han er vist bange for at
komme i Bladet», tænkte den unge Candidat og lo ved
sig selv. — Vistnok kunde man befinde sig ilde ved
Tanken om Lindbergs Had; thi, hvis han i sin Sags
Interesse mente at burde angribe Nogen, forfulgte han
dem uden Standsning og forsmaaede intet jesuitisk
Kunstgreb for at kompromittere dem. Hele den Clau
sen ske Familie havde han erklæret i Belejringstil
stand: den gamle Stiftsprovst og den unge Professor
saa vel som Svigersønnen, den senere Biskop Gad,
den Gang residerende Kapellan ved Trinitatis Kirke.
Ogsaa Sognepræst Visby blev sat i den orthodokse
Gabestok, først og fremmest naturligvis fordi han havde
ledet den store akademiske Tillidsadresse til den af
adskillige unge Theologer yndede Lærer, H. N. Clausen.
Men H. N. Clausen har Uret, naar han be
klager sig over Mynsters Forhold i denne theo
logi ske Guerillakrig*). Vi have allerede én Gang
bemærket, at Mynsters kristelige Overbevisning ikke
*) A. S. 129.
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tillod ham at gøre fælles Sag med Clausenianerne,
selv om hans humane Sindelag frastødtes af «den
skumle Klike*), der tog Kristendommens Navn til Ind
tægt for sin uforsvarlige Handlemaade. Mynster hverken
vilde eller kunde træde i nærmere Forhold til den
gamle Stiftsprovst, for hvem Kristi Guddommelighed
var en Forargelse, ej heller til den unge Universitets
lærer, hvis religiøse Tro stod paa gyngende Grund. —
Jeg véd fra sikker Kilde**), at Stiftsprovst Clausens
ældste Datter fandt særdeles Behag i sin Faders Ka
pellan, og at det var hende en stor Hjertesorg, da han
(1815) forlovede sig med Fanny Münter. Det falder
mig svært at begribe, at noget som helst Andet end
den dybe, religiøse Meningsforskel mellem hendes Nærpaarørende og Mynster kan have forhindret denne i
at bejle her, hvor han havde det sikreste Haab. Thi
Frk. Clausen skal have været en saare vakker Pige
med den bedste Opdragelse; og hun har sikkert be
siddet den Rénhed i Karaktér og Sæder, som udmær
kede alle Medlemmer af den Clausenske Slægt. Skulde
Mynster, der lige til hin Trolovelse higede efter at
vinde en Livsledsagerinde, som han fuldt ud kunde
kalde sin, ikke have mærket den unge Piges inderlige
Sympathi for ham? — Dertil var hans psykologiske
Sans altfor øvet og fintmærkende. — Har altsaa reli
giøse Differenser været afgørende her, saa har man
Lov til at formode, at det ikke er faldet Mynster let
at skulle modstaa en Kvindes Kærlighed, som dog i
alle Henseender synes at have passet for ham. Hans
religiøse Overbevisning har da i dette Tilfælde baaret
Sejren hjem over hans Hjertes Attraa***).
*) Brev til Engelbreth Nr. 22.
**) Biskop Gads Datter, Etatsraadinde Brün niche, Søsterdatter
til Vedkommende.
***) Jeg maa her gribe Lejligheden til at korrigere, hvad jeg
har sagt i dette Skrifts første Bog S. 132 Anm. **). — Stiftsprovst
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Den Clausenske Sag kunde Mynster da umuligt
kalde sin; men derfor kunde hans Retsind vel oprøres
ved den systematiske Forfølgelse, der her blev sat i
Scene. «Aar efter Aar forstod Lindberg med uopslide
ligt Prokuratortalent at holde Fejden vedlige. Saa ofte
som den syntes at ville dø hen, var han til Rede med
et nyt Flyveskrift og var uudtømmelig i Variationer
over det samme Thema. Med sykofantisk Virtuositet
og smaalig Flid vidste han at udpille ikke blot enkelte
Sætninger, men ogsaa enkelte Ord af den theologiske
Professors omstridte Bog; og i sine fortsatte Angreb forstod
han at spekulere i Læsemængdens Smag ved pikante Tit
ler»*). — At Grundtvig var bleven dømt for Injurier
mod H. N. Clausen, hjalp da ikke denne stort, da
Lindberg vidste saaledes at sno sig, at det kunde
hænde, han opnaaede Frifindelse ved Domstolene for
endogsaa meget grove Sigtelser. Clausen blev endelig
træt af disse Drillerier og androg hos Regeringen, om
der maatte nedsættes en Comité af Mænd, som besad
Myndighed til at dømme om hans Arbejde og til at
erklære, om han havde gjort sig skyldig i nogen Mis
brug af den 'Frihed, der bør være enhver Videnskabs
mand indrømmet. — I den Anledning skrev Mynster
en mindre Artikel i «Dansk Ugeskrift» f. 1831**):
«Om Injurier i trykte Skrifter». I denne Artikel
forekommer vel ikke Lindbergs Navn; men hans literær-journalistiske Virksomhed omtales med den største
Rothe udtalte sig i sin Tid til mig i ganske almindelige Udtryk
om, at der rimeligvis havde været en personlig Grund til H. N.
Glausens Uvilje mod Mynster. Denne Ytring opfattede jeg den
Gang saaledes, som man vil sé af det citerede Sted. Først senere
er det bleven mig klart, at den gamle Mand har hentydet til oven
omtalte Sag, der (indtil det sidste Slægtled) ikke var ubekendt i
højere akademiske Kredse.
*) Clausen A. S. 117 og 123.
**) Blandede Skrifter I.
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Foragt. I ét Aandedræt nævnes «Raketten», et af
Tidens giftigste og mest skandaløse Presseprodukter,
og «det saakaldte Maanedskrift for Kristendom og Hi
storie». De blive jævnstillede med hamburgske «Øl
husblade», som de dog maaske overgaa «i Frækhed».
«De Angreb paa Mænds personlige Ære, som nu be
standig finde Sted» fra en vis Kant af den theologiske
Verden, «har Mynster fornummet med den dybeste
Afsky og Smerte». Dog tager han ikke i Betænkning
langt at foretrække de nærværende kirkelige Bevæ
gelser, alle Udskejelser til Trods, for den Dødsstilhed,
der herskede for nogle Aar tilbage. «Vil man Liv,
maa man ogsaa ville Bevægelse; og hvor der er Be
vægelse, der vil denne, saaledes som Menneskene nu
en Gang ere, ofte vorde ondartet, og dens enkelte Ud
brud vederstyggelige». Og nu anfører Mynster af den
protestantiske Kirkes Historie en Række Ukvemsord,
Skændsnavne og ærerørige Beskyldninger, som Kom
battanter i theologiske Stridigheder have overdænget hin
anden med. Derpaa siger han (aabenbart henvendende
sig til dem, der forholdt sig ængstelige og valne til
dette Røre): «Kære Brødre! Det er ikke gaaet dem
bedre, der vare før os. Ville vi fyldestgøre vor Pligt,
kunne vi ikke stille os hen som uvirksomme Tilskuere.
Hvor meget vi end beflitte os paa at bevare Freden,
bør vi dog ikke ganske undvige en Strid, selv om den
ofte fremkalder uanstændige Optrin». — Mynster øn
sker nu paa ingen mulig Maade Regeringen indblandet
i Sagen*), ejheller ønsker han Lovene skærpede: hvis
Misbrug af Ytringsfriheden skal hæmmes paa den Vis,
da kan ogsaa Brugen af den lovlige Frihed komme
til at lide Skaar. En Embedsmand er ikke paa den
Maade Regeringens Organ, at Regeringen skal staa til
Ansvar for Alt, hvad han gør. Hver Embedsmand
*) Hvad han ogsaa bestemt udtaler i Brevene til Engelbreth.
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har en Sfære, hvori han selv maa bære sit Ansvar,
opad til mod Regeringen, nedadtil mod dem, for hvis
Skyld han er ansat: en Præst maa ikke beraabe sig
paa sin Stilling eller sin Embedsdragt; er han en from
og redelig Mand, maa han ogsaa kunne løse de Tvivl,
Fromhed og Redelighed forelægger ham; i modsat Til
fælde «er det ved den blinde Tro, Guds Rige skal
komme». Hvis en Gomité nedsattes for at dømme i
den Clausenske Sag, kunde dens Kendelse kun blive
af ren juridisk Art. Professorens «kristelige Ære»
kunde Ingen redde, uden han selv. — Imidlertid har
Prof. Clausen Ret, naar han beklager sig over, at In
jurier mod ham, der én Gang ere mortificerede, atter
udslynges. Det kan jo nemlig ikke hjælpe, at de igen
mortificeres; thi «Mortificationen har ingen anden Følge
for Injurianten, end en Vanære, som man maa an
tage kan være den ligegyldig, der allerede har
viet sig til al literær Skændsel*), og dertil en
Pengemulkt, som rigelig kan dækkes ved at udgive
Processens Akter i Trykken**)». Derfor henstiller
Mynster til Domstolenes Overvejelse, om der ikke bør
gøres en bestemt Forskel paa Injurier, fremkomne i
Øjeblikkets Overilelse***), og Injurier, der fremføres
Aar efter Aar. Og dernæst, om den, der søger Op
rejsning hos Domstolene for Injurier i trykte Skrifter,
som for en Embedsmands Vedkommende kan medføre
Tabet af hans Stilling — om denne, til Trods for at
han er den tilsyneladende Anklager, ikke i Virkelig
heden er den Anklagede? Men hvis saa er, bør Dom
stolene heller ikke vise Injurianten den Skaansel, som
man ellers efter priselig Retsskik viser en Anklaget,
*) Udhævet af mig.
**) Det var netop dette, Lindberg havde gjort.
***) Som Grundtvigs.
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idet man lader Alt, hvad der kan formindske dennes
Brøde, gælde til hans Undskyldning. —
Som sagt, forunderligt, at H. N. Clausen i Opteg
nelserne om sit Liv kan kaste et bittert Sideblik til
Mynster, fordi han ikke antog sig hans Sag, men blot
«snakkede om den i Krogene og i forseglede Breve».
For det Første erklærer Mynster i sin Avtobiografi,
at han anbefalede Clausens Sag til Kongen, som øn
skede at tale om den med en Præst, der var upartisk,
og til hvem han kunde have Tillid. Dernæst se vi
nu her Mynster optræde ligeoverfor Clausens Modpart
med de skarpeste og mest ringeagtende Udtalelser.
Vel nævner han ikke Navne (og Understregningen i
det ovenanførte Resumé hidrører fra mig); men Enhver
sér let, hvem der sigtes til. Det var ikke Mynsters
Vane i sin Prædiken eller Polemik at nævne Personer;
i saa Henseende vare (som han selv siger i Brevene
til Engelbreth) Lindberg og han «Antipoder». Det var
ham først og fremmest om at gøre at ramme en vis
Virksomhed: han sigtede paa Sagen, ikke efter Personen.
Men har Clausen glemt den Haandsrækning, Myn
ster her ærligt gav ham; Lindberg glemte den ikke og
lurede paa Lejlighed til at sige ham Tak for sidst.
Med Mynster gik det imidlertid ikke saa let som med
Mændene af den Clausenske Kreds. Her var det ikke
saa vanskeligt at paapege Heterodoksi; men Grundtvig,
Lindberg og Mynster havde Trosgrund tilfælles. Naar
Lindberg i «Nordisk Kirketidende» skulde anmelde
Mynsters «Betragtninger», tvang han sig selv til et vist
respektfuldt Hensyn*). Men da Mynster blev Biskop,
og Grundtvigianerne forlængst havde opgivet at drage
*) «Skønt den højærværdige Forf. ikke er fuldkomment paa
det Rene med den apostoliske Tro og det levende Guds Ord i
Kirken, og hans «Betragtninger» derfor efterlader et Savn, vil
man dog gerne læse dem.»
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den overbevisningsfaste Mand over paa deres Parti*),
skulde han ikke skaanes. «Det var netop i sin Stil
ling som Biskop, han skulde nedværdiges». Imidlertid
skjultes Forberedelserne til Angrebet. Slaget blev først
ført mod Prof. Clausens Vaabendrager, Pastor Visby
paa Christianshavn. Visby havde haft Del i den ny
Udgave af Alterbogen, og nu dadlede Lindberg ham
stærkt for Forandringer i Trosartiklernes Ordlyd: «han
havde skrevet «opfaren til Himlen» i Stedet for «til
Himmels», «den almægtige Faders højre Haand» i Stedet
for «Gud Faders den Almægtiges, «den hellige Aand»
i Stedet for «den Helligaand» o. s. v. Da Visby som
Svar herpaa henviste Lindberg til den Cancelliskrivelse,
hvori det var befalet: til Alterbogen at benytte Luthers
danske Katekismus fra 1817, gjorde Lindberg (der var
altfor meget Tingstud til, at han skulde sige noget
Ufordelagtigt om det mægtige danske Cancelli) en ko
misk kejtet Reverens for dette, men kastede sig derpaa
med den yderste Vehements over Mynster. Skønt han
for faa Aar siden havde erklæret Mynsters Oversæt
telse af Luthers Katekismus for den eneste, der turde
nyde symbolsk Anseelse, hed det sig nu, «at det var
den daarligste Katekismus, vi nogen Sinde havde haft
paa Dansk; og at Luther, hvis han havde levet, skulde
have revset Udgiveren for hans Arbejde og frabedt sig
at se sit Navn misbrugt til Folkets Forvirring» etc.
Paa dette uværdige Angreb svarede Mynster paa
sin sædvanlige værdige Maade. Han undgik al direkte
Riposteren og skrev en Afhandling om Luthers lille
Katekismus i Danmark, et godt Bidrag til den kir
kelige Literaturs Historie herhjemme**). Her gennem*) Saaledes havde Rudelbach og Lindberg forgæves i sin Tid
henvendt sig til ham for at faa ham til at deltage i Udgivelsen af
«Theologisk Maanedskrift».
**) Optaget i Mynsters Blandede Skrifter V.
2*
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gaar han alle Udgaverne ligefra den saakaldte Knud
Gyldenstjernes Katekisme til Udgaverne af 1814. Han
paaviser, at mange væsenlige og uvæsenlige Foran
dringer i Tidens Løb ere foretagne med Luthers Kate
kismus, og at Luther selv i sin Tid efter Godtykke
har forandret i de forskellige Udgaver. Men da i den
nyeste Tid rationalistiske Præsters vilkaarlige Æn
dringer truede med at forvanske Troens ejendommelige
Indhold, fandt Biskop Munter det rettest at foranstalte
en ny, avtoriseret Oversættelse, der skulde holde sig til
den ældste af Luthers Udgaver, som forefandtes. Myn
ster besørgede vel Oversættelsen; men den daværende
Biskop og det theologiske Fakultet bleve tagne paa
Raad med og havde megen Indflydelse paa Katekismens
endelige Form, hvorfor han hverken kan eller vil bære
Ansvaret for den*). — Afhandlingen er en rent viden
skabelig Undersøgelse; men et Kuriosum er det, at
Mynster ved at omtale rent historiske Forhold ikke
har kunnet undgaa at levere en Parallel til den stan
dende Strid. Da det skarpe Mellemværende mellem
Mag. Oluf Koch og Prof. theol. (senere Biskop) Hans
Povelsen Resen, der udkæmpedes i Beg. af det 17de
Aarh., gav Anledning til, at den danske Katekisme for
lange Tider fik sin fastslaaede Form, synes det selv
følgeligt, at den theologiske Disputats, der fandt Sted
mellem disse Modstandere, bliver berørt. Resen havde
paa Cathedret fremsat ekstraordinære Meninger om
Treenigheden og Kristi to Naturer; Koch havde fra sin
Prædikestol i den Anledning udslynget voldsomme
Skældsord mod ham, og Resens Fjender hele Landet
over havde udskreget ham som en Kætter. Den reli
giøst interesserede Kristian IV havde da for at undgaa
videre Skandale stævnet begge Modparter til Koldinghus Slot. Selv tog han ivrig Del i Forhandlingerne;
*) Koch a. S. 152—55.
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men hans Sympathi var aabenbart paa den angrebne
theologiske Professors Side. Da Koch klagede i Kir
kens Navn, spurgte Kongen: «Hvem der havde givet
ham Fuldmagt fra Kirken?!» — Da Koch beraabte
sig paa Tilslutning fra flere københavnske Borgeres
Side, sagde Kongen spottende: «Ja, Søfren Tolder haver
bedre Forstand paa at smage en Pot tysk 01, end at
judicere i saadanne Sager!» — Og da Koch afviste en
Paastand med, at derom stod Intet i Biblen, afbrød
Kongen ham hæftigt: «O! hvordan har I læst Biblen,
saa mange Aar I har været Præst!» — Det er umuligt
Andet end her at læse mellem Linjerne: Mag. Koch,
det er Mag. Lindberg, der træder op i Kirkens Navn,
opagiterer uvidende Borgere og sætter Biblen paa Døren
for det apostoliske Symbol. Prof. theol. Resen er H. N.
Clausen, der har fremført «betænkelig theologisk Tale».
Og Mynster selv har til sit Organ Kristian den Fjerdes,
den ægte danske Konges Mund: han samtykker aaben
bart i hans djærve Udtalelser. —
Mynster havde i dette Skrift om «de danske Ud
gaver af Luthers Katekismus» kun som i Forbigaaende
nævnet Lindbergs Navn. Men denne følte nok Braaden
og anbragte Modstødet paa sin sædvanlig voldsomme
Maade. Først leverede han en «Frimodig Gendrivelse»,
hvorom Mynster ikke uvittig bemærker, at «der ingen
anden Frimodighed behøvedes her end den, der hører
til for at byde Publikum noget Saadant». Dernæst
skrev han, irriteret ved, at Mynsters lille Bog fik et
nyt Oplag, en Artikkel i sin «Kirketidende» med den
uforskammede Overskrift: «Hvorledes Biskop Mynster
forvansker den kristelige Tro!». Lindbergs Hovedanke
var den, at Mynster i Katekismen havde skrevet «den
hellige Aand» i Stedet for «den Helligaand».
Efter Lindbergs Paastand betegnede det Første en
Egenskab, det Andet en Personlighed; hvis man ikke
benytter den sidste Udtryksmaade, fornægter man
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den tredje Person i Triniteten. At dette paa ingen
Maade var Mynsters Hensigt, behøver vel næppe siges.
Han vilde kun ved sin Skrivemaade nøde den, der ud
talte hine Ord, til at tænke over dem. Det havde i
sin Tid i Landsbyskolerne været ham imod at høre
Børnene tankeløst fremsige Ordet: «den Helligaand»,
som om der netop i denne Udtale laa et Mysterium
gemt. Men forøvrigt gjorde Mynster opmærksom paa,
at i vor Reformationsbibel fra 1550, den saakaldte
Kristian IIIs, fandtes netop paa det allervigtigste Sted,
nemlig Matth. 28,19 Udtrykket «den hellige Aand»,
ligeledes i 1 Kor. 12,3; og endelig forekom det flere
Steder i Alterbogen af 1783, som det Grundtvigske
Parti tillagde en saa særdeles Værdi. — —
Mynster forsonede sig næppe nogen Sinde med
Lindbergs Optræden, og efterat denne 1844 var havnet
i Tingsted Sognekald paa Falster, kaldte han ham en
Gang i Samtale med en Præst fra hans Egn «en Jesu
Kristi Køter»*). Men et hadefuldt Nag kunde ikke
rummes i Mynsters Hjerte, og Lindbergs plumpe Per
sonligheder have blot kunnet kaste en forbifarende
Skygge over hans Tilværelse. — Derimod har Mynster
sikkert med Harme, Ængstelse og Sorg været Vidne
til hans separatistiske Tendensers Frugt: Konventiklerne paa Kalkbrænderierne og Truslerne om Udtrædelse af Statskirken. Dette trykkede ham alt som
*) Dr. Sophus Schandorphs Meddelelse. — Præsten var en
Frænde af S. og blev senere hans Svigerfader. Hans Navn var
Branner; han døde som Præst til St. Peters Kirke og Hospitalet i
Slagelse. — Haansnavnet, som for Besten er træffende nok, er ikke
Mynsters egen Opfindelse: Thomas Kristoffer Bruun anvendte det
første Gang under den Oehlenschlåger-Baggesenske Fejde. Grundt
vig, der (som bekendt) stod paa Baggesens Side, havde angrebet
Bruun stærkt i sin «Verdenskrønike» og talt om «den søde Gift»
i hans Bøger. Br. brugte derfor i et polemisk Digt mod Baggesen
det nævnte Haansord mod Grundtvig.
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Præst Pennen i Haanden: 1832 skrev han i «Dansk
Ugeskrift» en Artikkel, dette Æmne vedrørende.
Man maa ikke vente at se Mynster forholde sig
ligegyldig overfor den Paastand, at det ikke ved
kommer Staten, hvad religiøs Overbevisning eller
hvilket religiøst Samfund Borgerne have og tilhøre.
Dertil bundede han og hans Slægtled for dybt i det
18de Aarhundredes antikke Opfattelse af Statens Ret
lige overfor Individet. Bekender Individet sig til reli
giøse Anskuelser, der ere statsfarlige, da bør han have
sine borgerlige Rettigheder forbrudt. Ingen Stat, der
opretholder og støtter den evangeliske Kirke, kan taale,
at en Konvertit driver katholsk Propaganda paa jesu
itisk Vis; ej heller kan den tillade religiøse Anarkister
at opfanatisere Mængden og vente med at skride ind,
til Kirker og Huse staa i Brand. — Anderledes for
holder det sig med dem, der tværtimod ønske at ud
træde af Statskirken, fordi de ville vedligeholde den
gamle Tro i dens Renhed efter vor Kirkes symbolske
Bøger. Men, spørger Mynster, hvad klager disse Men
nesker over? - Var det i vor danske Kirke som i
den Calvinske Genferkirke, hvor Candidaterne inden
Præstevielsen maa forpligte sig til ikke at omhandle
vigtige og indgribende Trossætninger i deres Prædi
kener, saa kunde man forstaa, at samvittighedsfulde
Mænd vilde betænke sig paa at melde sig til Kirkens
Tjeneste, og hellere maatte man da søge og slutte sig
til de ny mystiske Samfund i Schweiz (momiers), hvor
misligt det i andre Henseender monne være. «Men
hine Forhold finde aldeles ikke Sted i den
danske Statskirke.
Hvo kunde med mindste
Skin af Grund klage over, at det fra Statens
eller Statskirkens Side havde været forbudet,
formént, paa nogen som helst Maade forhindret,
at prædike Kristendommen aldeles o ver éns
stemmende med den hellige Skrift, ja (hvis man
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vil) med hvert Bogstav i de symbolske Bøger?»
— Hvo tør paastaa, «at Nogen, naar han gjorde
dette med Retsindighed, Iver og Dygtighed (hvis
han ellers ikke lod sig komme Forseelser til Last, der
ere strafværdige efter Kristi Lov som efter den bor
gerlige) har savnet Agtelse, Opmuntring og Frem
gang? — Dersom altsaa Nogen føler Drift og
Kald hertil, behøver han blot at blive i Stats
kirken og gaa den ordenlige, lovlige Vej. Kir
kerne ere byggede, Menighederne ere samlede,
Lovene beskytte og understøtte ham*), og Ar
bejderen kan stræbe at bringe saa rig Høst
hjem, som han formaar»**).
Ja, siger man; men Statskirken er en altfor stor
og omfattende Anstalt til, at ikke mange Forargelser
ville kunne finde Sted og heterodokse Lærdomme mer
eller mindre aabenbart komme til Orde. Derfor maa
de, som mene det ærligt med Kristendommen, samle
sig i mindre Samfund for at vedligeholde den Renhed
i Liv og Lære, som ene bør smykke en kristelig Me
nighed. — Kan man virkelig mene dette, spørger
Mynster. Kan man virkelig tænke sig noget kristeligt
Samfund alene bestaaende af Retfærdige og Hellige?
Skal kristelige Menneskers Samfund ikke netop be
sidde en opdragende Magt lige overfor dem, der endnu
ikke ere faste i Troen, men dog søge Hvile i den;
som endnu ikke fortjene at kaldes Retfærdige, men
dog tragte efter Retfærdighed? Naar et kristeligt Sam
fund, «der søger at have sit Væsen for sig selv alene«,
dog paa den anden Side stræber at drage saa Mange
til sig som muligt, vil det da ikke gaa det som den
Statskirke, det har udskilt sig fra, at «det maa gøre
Dørene høje og Portene vide, at Fiskergarnet maa ind*) Kongeloven Art. I; Danske Lov 2—1,
**) Udhævelserne ere af mig.
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drage baade Onde og Gode»? — «Eet er det at
finde et Kendetegn af Bogstaver, Ord og For
mer, men vanskeligt at kende Aanden i Men
nesket; og saaledes vil det ske fremdeles som
stedse tilforn, at man vil afsi Myggen og ned
sluge Kamelen, optage Farisæeren og udelukke
Tolderen».
«Fremdeles vil i en saadan Menighed, der afson
drer sig fra andre Menigheder, fordi den enten selv
afviger fra den forhen fælles Bekendelse eller beskylder
de Andre derfor, Iveren snarest kaste sig paa de theologiske Bestemmelser, hvorved Menigheden vil kendes
fra andre, og hvorved den vil retfærdiggøre sin Ud
trædelse. Disse Bestemmelser ville uophørlig blive
forfægtede, de afvigende Anskuelser fordømte, det
maaske langt Vigtigere, hvori man er enig, vil blive
tilsidesat; og efterhaanden vil man paa begge Sider
søge saaledes at vedligeholde Formen, at Livet mere
og mere forsvinder af Kirken». — Man anpriser sæd
vanlig de nordamerikanske Fristater som et Bevis paa,
hvor skønt en Stat kan trives ved den fuldeste kirke
lige Frihed. «Men,» siger Mynster, «den kirkelige Into
lerance er lige saa dyb dér, som den borgerlige Tole
rance er almindelig». En luthersk Præst fra Amerika
har fortalt ham, hvorledes han en Gang paa en Rejse
af Borgerne i en Stad, hvor den biskoppelige Kirke
var den herskende, blev anmodet om at holde Jordefærdstalen over en Afdød. Ved sin Indtrædelse i Kir
ken blev han imidlertid vist hen til en improviseret
Prædikestol, da man vilde have ansét den egenlige
for profaneret, om en luthersk Præst havde sat sin
Fod paa den. — Paa Mynsters Spørgsmaal om, hvorfor
de fattige lutherske Menigheder ikke sluttede sig til
de rige reformerte, naar det gjaldt om at faa nødven
dige Præsteskoler oprettede, svarede Amerikaneren, at
han for sit Vedkommende havde Intet mod en saadan

26
Tilnærmelse. Men aldrig saasnart mærkede de Refor
merte nogen Trang til Sammenslutning fra Luthera
nernes Side, før de forelagde dem tre tykke Bøger om
«Naadevalget»*) at beedige. De unge Præster, der
udgik fra slige Skoler, prædikede da saa godt som
heller ikke om Andet.
Medens Mynster mener, at man maa vogte sig for
at tillade en ubegrænset Frihed til Udtrædelse af Stats
kirken, ansér han det for selvfølgeligt, at man inden
for denne maa tilstede saa stor Frihed, som kan bestaa med Kristendom, Besindighed og Sømmelighed.
Bestemt hævder han den theologiske Lærefrihed. Han
«ønsker ikke Præster, som kun prædike én Lære, fordi
de ingen anden kende eller have prøvet». Tværtimod,
Præsterne skulle ikke hele Livet igennem være én Uni
versitetslærers Talerør: efter selv at have tænkt, selv
indhentet Erfaringer, skulle de selv vælge deres Stand
punkt. Naar theologisk dannede Mænd frygte for, at
Videnskaben tilsidst skal undergrave Kristendommen,
saa maa de tiltro den Sandhed, der dog skulde gælde
i Liv som i Død, en meget ringe Kraft.
Af Betydning derimod finder Mynster den Ind
vending mod at forblive i Statskirken: at der i denne
eksistere slette eller falske Lærere, som de Voksne
maa holde sig til og Børnene undervises af. Navnlig
paa Landet, hvor man ikke som i de større Stæder
kan henvende sig til andre Præster, har denne Indven
ding Vægt. «Men,» siger Mynster, «som det er et gam
melt Ord blandt Bønder, at «man maa lade Præsten
beholde sin Prædikestol», saaledes er det ogsaa god
protestantisk Skik at slaa sin Bibel op og selv skønne,
om Præsten fører falsk Lærdom eller ikke. Har man
ikke Lejlighed til at gennemforske hele Biblen, saa
*) Den kalvinske Kirkes Lære om, at Gud har bestemt Nogle
til at vinde evig Salighed, Andre til at fortabes.
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harman de saakaldte «Evangeliebøger», eller Samlingen
af de Tekster, som ere udvalgte af den hellige Skrift,
for at de ved den aarlige Læsning og Forklaring skulle
ret indprente sig i menige Kristnes Sind, ligesom det
jo ogsaa er, eller dog var, almindeligt, at de allerede i
Barndommen lærtes udenad». — Endelig tjener ogsaa
den gamle Kirkeskik til at holde Menighederne sam
men og holde Kirkens Bekendelse ren for uægte Be
standdele.
«Men», vedbliver Mynster, «ligesaa nødvendig som
Enheden til en vis Grad er, ligesaa nødvendig er
ogsaa Mangfoldigheden, dersom Kirkens Øjemed
skal opnaas. Allerede Ordet «Opbyggelse» viser, at
Bygningen endnu ikke kan ansés som færdig. Og
dette Udtryk have vi jo ikke fra os selv, men fra
Apostlene, som ogsaa, naar de ligne Menigheden ved
et Legeme, sige, at «dette vokser en guddommelig
Vækst, indtil vi Alle naa til Enhed i Troen, til Mands
Modenhed, til Kristi Fyldes voksne Alder». Er maaské
denne voksne Alder nu kommen, saa at herefter en
hver Forandring kun vilde være en Tilbagegang? Er
siden Apostlenes Tider Alting bleven saa fuldendt, at
Kirken herefter indtil Herrens Tilkommelse intet Andet
har at gøre, end at støbe stedse flere Mennesker i
den samme, allerede fuldfærdige Form? Jeg tænker
Ingen vil paastaa dette; men at Alle ville erkende, at
baade Lære og Gerning saavelsom Samfundets indre
Forbindelse stedse skal fuldkommes mere og mere.
Men hvorledes kan dette ské, naar vi med Magtsprog
afvise enhver Indvending, naar vi, idet Meninger (som
ikke anstaa os) begynde at finde Indgang, enten selv
ville udtræde af det kirkelige Samfund eller udelukke
de Andre derfra og saaledes befri os fra den Møje at
høre og prøve, at bifalde eller modsige? — Naar det
derimod tillodes de forskellige Synsmaader at stræbe
at gøre sig gældende, naar de, der ere kaldede til
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disse Forhandlinger, ikke holde sig tilbage af Fejghed
eller Magelighed, naar det tillades at føre disse For
handlinger, aabenbart og med al sømmelig Frihed, helst
vistnok med Ro og Sindighed, men (om det stundom
skulde hænde) ogsaa med Bitterhed og Heftighed, kun
at Lovene ikke derved krænkes, og det kirkelige Sam
fund ikke ophæves — da maa den have meget liden
Tillid til Sandhedens Kraft, som vilde tvivle om, at
Sandheden ikke derved vil vinde, ikke vil erkendes
renere, klarere og fastere, at Livet i Kirken ikke derved
skulde fornyes og tilsidst forædles. Stoppe vi derimod
vore Øren til og støde Modstanderne ud (hvad enten
vi saa stene dem eller ikke), da vedvarer kun det Uædle
af Striden: man er én Gang traadt fra hinanden uden
Haab om at enes, og man fortsætter kun Krigen for
at vække Forbitrelse og Had mod Personer, ikke for
at vinde Sandheden Venner». — Eksempelvis henviser
Mynster til Formula concordiae (paa Dansk «Enighedsformlen»). Den var redigeret forat bringe Enighed til
Veje mellem de stridende Lutheranere; men den gav
blot Anledning til den største Ufred og de værste
Skandaler; «thi man havde allerede opgivet hin
anden». Tvisten blev hverken udkæmpet eller bilagt;
den blev kun ført til Skam for den protestantiske
Kirke; den flød tilsidst ud i Sandet og «endte uden
Resultat».
««Vil Du (sagde Tjeneren i Lignelsen), at vi skulle
gaa hen og luge Klinten af? Men Herren sagde: Nej!
paa det I ikke tilligemed den rykke Hveden op, naar
I luge Klinten af». Hvormeget Godt og Kristeligt er
ikke bleven kaldt ukristeligt af dem, der beskikkede
sig selv til at afluge Klinten; og hvor ofte have ikke
de, der straks sloge til med skarpe Leer, afhugget
mangen Spire, som ved Fred og Pleje kunde i Tiden
have baaret god og mangfoldig Frugt! — «Lader dem
begge vokse tilsammen indtil Høsten!!»». —
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Man sammenligne hermed Grundtvigs Opfattelse
af, hvorledes danske Kirkeforhold skulde ordnes. Thi
som Grundtvig altid kom bagefter Mynster med sine
Forslag, saaledes ogsaa her. Da Grundtvig saa, at
han ikke kunde faa Rationalisterne drevne ud af Kir
ken, for at «de gammeldags Kristne» (saaledes kaldte
han sit Parti den Gang) kunde blive eneraadende,
foreslog han den mest udstrakte «Præstefrihed»*):
Præsterne skulde have Lov til at prædike, som de for
støde og fortolkede Biblen. Det skulde tillades dem,
uafhængige af Alterbog og Liturgi, at forrette de sa
kramentale Handlinger, for saa vidt det stemte overéns
med deres kristelige Overbevisning og kunde forsvares
for deres Samvittighed. Som en Følge deraf skulde
Sognebaandet paa Landet løses, saa at Enhver kunde
søge den Præst, han havde Tillid til, og hvis præste
lige Handlinger han billigede o. s. fr. — Og med slig
en «Præstefrihed» mente Grundtvig virkelig, at den
danske Kirke kunde bestaal — Som sædvanlig driver
Grundtvig ogsaa her sit Ønske om Nyformer udover
Maal og Grænse: han kultiverer altid sine Ideer saa
længe, til de drives op i usund Vækst. Lige til sin
sene Alderdom raabte Grundtvig paa «Præstefrihed»
og gjorde (som Provst Koch a. S. siger) det, der blot
skulde have skaffet ham og hans Tilhængere Luft i
Statskirken, til den eneste kirkelige Fornødenhed.
Enhver, der mener det alvorligt med sit Folks
Kirke, sér jo let, at det, som Grundtvig her foreslaar
*) De skiftende Faser i Grundtvigs Opfattelse af, hvorledes
Kirkeforholdene skulde ordnes, ere udmærket klart og concist frem
stillede af Provst L. Koch i »Den danske Kirkes Historie
1817 — 54» S. 128. — Biskop Styhr fremstiller det vistnok paa
samme Maade i sin Oversigt over «den danske Theologis Historie»
(P. Hansen; Dansk Literaturhistorie II); men hs. Højærværdighed
har dette som meget Mere fra Provst Koch. Naar han ikke citerer
sin Hovedkilde, har det (antageligt) sin Grund i Forglemmelse.

30
til dens Fornyelse og Bestyrkelse, grumme let (hvis
det blev ført ud i sine Konsekvenser) kunde føre til
dens Undergang eller Opløsning. Vilde man maaske
skaffe et Legeme Luft og Smidighed ved at løsne dets
Ledemod eller aabne dets Porer saaledes, at ethvert
Vindpust kunde skaffe sig umiddelbar Adgang til det?
— Man tænke sig en Kirke af lutter hinanden uved
kommende Menigheder, hvor den ene Præst skildrer
den anden som «et Medlem af Satans Synagoge», for
kaster hans Daab og kalder hans Nadveruddeling «guds
bespottelig». Og om saadanne Prædikestole samler sig
en halv eller hel uvidende Flok, som er syg efter at
høre Forkætrelsesraabet og istemmer det med Lyst. —
Eller man tænke sig en elegant Præst paa en kunst
nerisk udarbejdet Prædikestol, i en Kirke, hvor «Skøn
hedens Fordringer» overalt ere skete Fyldest — man
tænke sig denne Mand i et æsthetisk ulasteligt Fore
drag stille Kristendommens dybe, djærve Lærdomme i
en historisk filosofisk Belysning for et «højt kultiveret
Publikum» (der som rodløse Planter drive med Tidens
Strøm)?! —
Mynster vil have alt det Væsenlige i vor Folke
kirke bevaret. Som en indsigtsfuld Gartner vil han
kun have de tørre og visne Grene kappede, for at
Livssaften kan faa frit Løb og drive de ny Skud frem.
— Han har den gode Patriots Følelse af, hvad Betyd
ning en Nationalkirke kan have for et Folk: hvorledes
Enheden i Folkets Kirke er en udmærket Støtte for
Sammenholdet og Enheden i selve Folket; hvorledes
Bevarelsen af et Folks Gudstro ogsaa medfører Beva
relsen af dets politiske Bestaaen. Men for Enhedens
Bevarelse vil han ikke opofre den Mangfoldighed,
som altid maa karakterisere Aandens Udvikling, og
Mynsters atter og atter gentagne Erklæringer i Breve
som i Artikler er: hellere Strid og Gny end Død og
Tavshed. — Men Brud-vil han ikke have. — Han,.
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der med Hensyn til Alt, hvad der forekom ham Til
forladeligt, var streng og alvorlig, blev af en ung, elsk
værdig Græker, Lunzi*), der i det første Kvartal af
vort Aarhundrede opholdt sig her, sammenlignet med
Apostelen Johannes. Tonen i denne Sammenligning
er tagen for høj, og Lignelsen halter. Men sandt er
det dog, at fra Mynsters dybe, kærlige Gemyt lød
stille og bestandigt Kærlighedsapostelens Ord: «Børn
lille! Elsker hverandre!» — Det var Mynsters faste
Overbevisning, at Ingen, der tror paa Kristus,
maatte for Meningsdifferenser i Biting glemme
Overénsstemmelsen i Hovedsagen**).
*) Han hører med til Bakkehuskredsen og var en Fostersøn
af Brøndsted.
**) Han citerer den gamle Alterbogs Ord: «Vi rose os af Troen,
men Kærligheden, uden hvilken vor Tro kan ikke agtes uden en
død Tro, vide vi desværre nu næsten Intet mere af.»
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tter var det liturgiske Spørgsmaal blevet bræn
dende.
Egenlig havde den liturgiske Fejde været stan
dende ligesiden det 18de Aarhundredes sidste Fjerde
del. Da de rationalistiske Bevægelser indenfor vor
Kirke toge deres Begyndelse, havde Misfornøjelsen med
den Gudstjenesteskik, som var bleven gældende ved
Ritualet af 1685, stadig ytret sig, selv om den ikke
altid fik sit Udtryk i Literaturen. Henved hundrede
Aar efter Ritualets Fremkomst sendte Bastholm i sit
Skrift «Forslag til en forbedret Plan i den udvortes
Gudstjeneste» et Længselssuk efter en gennemgribende
Revision af Liturgien. Balle tog ikke i Betænkning
at tilraade Candidaterne «paa hans Ansvar» at gøre
Forsøg med visse indgribende rituelle Forandringer,
naar de sad i Skriftestolen*). I Begyndelsen af vort
Aarhundrede hørtes ofte Udtalelser af respektable Præ
ster om, at de «efter Pligt og Samvittighed» havde
foretaget Forandringer i Ritualet, for at de kirkelige
Handlinger ikke skulde blive «Letsindige til Spot, Al
vorlige til Mishag og Begge til Svækkelse af deres Ag-

A

*) P. C. Stenersen Gad: Den danske Præsts mislige Forhold
til Ritualet S. 22.
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telse for Religionen». Nu kom, som omtalt*), Bojsens
liturgiske Forslag. Men vi kende dets velfortjente
Skæbne: ikke en Gang Biskoppens Venner mellem de
rationalistiske Gejstlige (saaledes Stiftsprovst Clausen)
vilde godkende det. Saa indtraadte Danmarks Elendighedsperiode 1807—14. Gud svang sin Svøbe over
vort Folk; man fik sit Sind henvendt paa noget Andet
end kirkelige Fejder. Men da den religiøse Aand atter
kom til Gennembrud hos os, blev Spørgsmaalet om,
hvor Lidt eller hvor Meget man skulde beholde af den
gamle Gudstjenesteskik, igen aktuelt; og nu var Ratio
nalisterne ikke længer ene om Afgørelsen; de Rettroende
forlangte med fuld Grund ogsaa Ordet i denne Sag.
Det bedste Bevis paa, hvorledes Stemningen med
Hensyn til Ritualsagen var slaaet om, turde det For
hold afgive, som Cancelliet nu, i Slutningen af Tyverne,
indtog til dette Spørgsmaal i Modsætning til dets Stil
ling i Aarhundredets Begyndelse. Den Gang havde
det højeste Regeringskollegium hilst Bojsens aandsfattige, al kirkelig Tradition modstridende Forslag med
Bifald; nu slog man en tyk Streg over alle Ændringer
ved den kirkelige Ritus. Den ny Cahcellipræsident P.
Stemann, der efter eget Sigende i sine Studenterdage
havde hørt til de mest revolutionssindede «Fusen
taster» **), var med Tiden bleven streng konservativ.
Han lod ved Cirkulære af 12. Aug. 1828 Præsterne
vide, «at de ved Daaben, Alterens Sakramente og Brude
vielser saa vel som ved andre ministerielle Handlinger
nøje havde at følge de foreskrevne Formularer uden
nogen Udeladelse og uden noget Tillæg.» Det var
ikke efter den daværende Biskops Ønske; og den lærde
Mand skriver i sin Dagbog: «fulmen brutum!» (taabe*) I dette Skrifts 1ste Bog S. 101—9.
**) Se Notar, publ. Abrahams’ Meddelelser S. 141.
3
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lige Lynstraale!) «om et Par Aar vil det Hele være
forglemt*). Vistnok var en slig Forordning en utaalelig Spændetrøje at paalægge den udøvende Liturg. —
Hvilken Uvilje den vakte blandt den liberale Gejstlig
hed, kan blandt Andet sés af C. H. Visbys vidtløftige
Artikkel, der strakte sig gennem mange Numre af
«Borgervennen»**) og havde til Titel «Anke over den
herskende Ringeagt for de kirkelige Skikke og
den udvortes Gudstjeneste overhovedet.»
Visby er en ikke umærkelig Mand, vistnok én af
Stiftsprovst Clausens yngste og dygtigste Disciple; i
ikke saa Lidt minder han om sin Lærer: altid i Virk
somhed, energisk og paapasselig som Embedsmand,
journalistisk-klar som religiøs og filantropisk Forfatter,
men uden noget dybere og inderligere Forhold til Kri
stendommens Trosfylde. Som Fængselspræst havde
han vist varm Medfølelse med de ulykkelige Mennesker,
hvis Sjælesorg var ham betroet. Dog heller ikke dette
hans Forhold var uden Sentimentalitet og Overfladisk
hed***). — I en Paaskeprædiken i vor Frelsers Kirke,
hvor han et Par Aar efter Grundtvigs Afgang var bleven
residerende Kapellan, havde han i stærke Udtryk ud
talt sig mod evige Helvedstraffe: «Forfærdelige Tanke!
kan da et Menneske i 7 Gange 10 Aar gøre sig værdig
til evig, unævnelig Fordømmelse!» Allerede denne
Maade at omtale et saa subtilt theologisk Spørgsmaal
paa, var ubesindig nok; men Visby føjede hertil andre
utilstedelige Ytringer, der gik ud paa, at Gud selv
havde skabt Mennesket skrøbeligt og saaledes selv paa
*) Koch a. S. 98.
**) 1831 Nr. 14—23 og Nr. 41—46.
***) Jvnfr. hans flove Sympathi med Cl. E. Worm, der for et
afskyligt Snigmord paa en stakkels énsom Mand (som haardt havde
været berørt af Livets Vanskæbne) vist med fuld Ret og Retfærdig
hed blev dømt til Døden 1838. — Visby udgav hans «Digte og
Breve».
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en Maade var ansvarlig for Overtrædelsen af den Lov,
han havde givet. Lindberg var naturligvis straks paa
Færde med en Angiver-Piéce, der voldte Visby en lang
og besværlig Proces. Men ogsaa Mynster var, som vi
se af Brevene til Engelbreth*), ilde tilfreds med Visbys
Optræden. — Omtrent samtidig hermed var det, at
denne offenliggjorde hin Artikkel. Den er karakteri
stisk; thi det er ganske den gamle Rationalisme, der
her gaar igen, om man end ikke sanser det straks:
Hænderne ere Esavs, men Røsten Jakobs.
Grundtanken i Visbys Afhandling er ganske den
samme, som vi et halvt Aarhundrede tidligere blive
vaer hos Bastholm. Det, det egenlig kommer an paa,
er alt det Udvortes. Er dette, som det skal være,
saa vil Interessen for det Kirkelige ogsaa indfinde sig
af sig selv: Guds Hus vil søges; Gudstjenesten respek
teres i alle dens Dele; man vil være ærbødig Tilhører
af Præstens formanende Ord o. s. v. o. s. v. Thi «den
offenlige Gudstjeneste med alle dens Skikke og Cere
monier er bestemt til gennem Sanserne og ved
dens allegoriske Betydning tillige gennem For
standen at virke paa Hjertet og Følelsen.» —
Med Rette dadler nu Visby Kirkegængernes Forsøm
melighed i at iagttage de for Gudstjenesten fastsatte
Tider samt den Uskik at forlade Kirken kort efter
Prædikenen. Men hvad er den egenlige Grund hertil,
spørger han: det er den, at Indgangs- saa vel som
Slutningsbønnen fremsiges med slet Foredrag og Stemme
af vedkommende Kirkebetjent, og at Messeordene re
citeres umusikalsk af Præsten. Man fniser hemmeligt af
og spotter aabenbart med dette; og selv den Præst, som
nys har forstaaet at opbygge Menigheden ved sin Tale,
«drager den atter hovedkulds tilbage til Jorden ved
sin Mesning». Hvis Præsterne ikke ville «anvende den
*) Nr. 42 og 43.
3*
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yderste Flid paa at erhverve saa megen Fuldkommen
hed som muligt i at messe, vil Menigheden ikke uden
Grund tro at skylde sig selv at komme saaledes i
Kirke, at man netop faar Prædikenen og intet Mere at
høre.» Forøvrigt var det bedst, om Messen «som Lev
ning fra den katholske Gudstjeneste» aldeles afskaffedes.
Confirmationshandlingen dadies stærkt. Eksamina
tionen paa Kirkegulvet, mener Visby, svækker de Un
ges Andagt: hvis denne er dyb og virkelig, svare de
saa meget siettere; «et tilsyneladende tankeløst Svar
jager tit Skamrødmen op i den unge Piges Kinder,
naar hun bliver sig sin Fejltagelse bevidst,» og alt
dette bringer hendes Familie og Venner i Forlegen
hed. — Nu følger en lang Undersøgelse om, hvorledes
Confirmander bør opstilles paa Kirkegulvet; thi, siger
Forfatteren, Intet kan give mere Anledning til «For
ældres Raseri» og Confirmanders bitre Nag. Han har
kendt en Husejerinde, der aldrig mere vilde kommu
nicere hos den Præst, der havde stillet hendes Datter
nedenfor hendes Lejers. Han har hørt en ung Pige
udtale paa sin Konfirmationsdag: «Jeg har sværmet
for og tilbedt N. N.; men nu skal jeg hade ham,
saa længe jeg lever, siden han har sat mig nedenfor
en Fuldmægtigs Datter.» — Det Løfte om «Forsagelse
af Djævlen, al hans Gerning og alt hans Væsen», som
Præsten beder den unge Confirmand om at afgive, er
naturligvis ogsaa «højst stødende» for Visby. Som
Vidnesbyrd om, hvad Indvirkning «denne Formular
gør paa det barnlig-fromme Sind», anfører han, at «en
venlig lille 8 Aars Pige, der ellers gerne gik i Kirke,
var ikke at bringe dertil ved sidste Confirmation.
Hun havde været der tidligere, men var, netop under
Spørgsmaalet om Djævleforsagelsen, bristet i stærk
Graad. Senere tilstod hun, at «hun ikke kunde taale
at høre Præsten nævne Djævlens Navn i Kirken; det
var saa fælt at høre ham sige Djævlen til alle Con-
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firmanderne». «Sandelig!» udbryder Visby, «det er
kommet vidt med Ritualets Upassenhed for vor Tid,
naar selv uskyldige Børn forarge sig over dets Udtryk!»
Og han tilføjer: «Den lille Pige havde i flere Aar nydt
Religionsundervisning af en endogsaa meget orthodoks
Lærer; saa Ingen maa tro, at hendes Forargelse udrandt af en rationalistisk Opdragelse»*).
Ægtefolks Vielse er ogsaa Genstand for Visbys
Dadel. «Han tør paastaa,» siger han, «at ikke én af
hundrede Præster vilde, om Valget stod til ham, op
læse for Brudeparret adskillige af de Steder i den hel
lige Skrift, som Ritualet foreskriver ham.» — Men na
turligvis følger Visby Ritualet og det til Punkt og
Prikke; det er jo i Følge Cancelliskrivelse af 16. Aug.
1828 blevet beordret ham, og han bøjer sig for sine
Foresatte. Men stod det til ham at afvige derfra: han
fulgte det aldrig!
Endelig gaar han under mange Vidtløftigheder
over til at dadle Kirkebetjentenes Opførsel ved givne
Lejligheder; anker derpaa over de moderne Damehatte,
som ved Altergangen gør det vanskeligt for Præsten
at række kvindelige Nadvergæster Kalken; misbilliger,
at Bruden ved Vielsen ifører sig ny og trange Handsker,
saa hun maa give sig Tid til at faa dem af, naar hun
skal række Brudgommen Haanden; er utilfreds med,
*) Den sidste Bemærkning forekommsr mig ret oplysende.
Samme Lærer har sandsynligvis skildret Djævlen, i Overensstem
melse med den naive Fantasi, som en højst uhyggelig Skikkelse:
Horn, luende Øjne, Kohale, Hestefod etc. Hvad Under, om Barnet
gyste ved at tænke paa et sligt Udvortes? — Det falder mig ind,
hvad Peter Børdam sagde i en Prædiken, som han før Taarbæk
Kapellets Opførelse holdt for de københavnske Landliggere under
et stort Bøgetræ derude: «1 mene kanske, at Fanden ser ud» (som
oven an f. «Nej! han er en fin Herre, kan I tro!» — Denne djærve
Sammenligning turde (i hvert Tilfælde paa det Tidspunkt, hvor R.
holdt hin Prædiken) have et stærkt Fortrin for den middelalderlige
Forestilling om det Ondes Fyrste.
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at den unge Pige, der bærer Barnet ved Døbefonten,
«ikke behændigt nok løser og aftager Barnets Hue»
o. s. v., o. s. v. — Visby er sikker paa, at naar alle
disse Mangler afhjælpes, og naar Kirkerne restavreres,
forskønnes og opvarmes, saa «Folk kunne sidde lige
saa bekvemt dér som i Skuespilhuset», saa ville de
baade flittigere søge Kirken og mere opmærksomt
følge Gudstjenesten.------ «1 gamle Dage følte man
Trang til i Kirken at erholde Opbyggelse, Undervisning
og Afveksling; nu har man Bøger og Blade, der for
vandle Alt til en for Mængden fordøjelig Spise.» Hin
Trang føles da ikke som før: «Præstestanden bliver
mindre og mindre nødvendig i Folkets Øjne ... . Det
sidste Halvhundredaars Begivenheder have vakt Fri
hedens Aand. Denne Frihed strækker sig ogsaa til at
undersøge og prøve de Lærdommes Overénsstem melse
med Fornuften, som Gejstligheden forkynder, og at
tænke over Passeligheden af de religiøse Skikke og
Ceremonier, som den fordrer iagttagne. Det vilde være
lige saa forgæves som syndigt at standse denne Stræben.»
Som man sér, den gamle Rationalisme er her hos
en ung Præst genopstaaet lyslevende, men næppe i en
ny og forbedret Skikkelse! — Vel gør Visby for nogle
Parters Vedkommende af sit Indlæg et Tilbagetog*) i
nogle senere «Rettelser»; men det Synspunkt, fra hvilket
han betragter det gamle Ritual, er aldeles uforandret.
Han sammenligner det med en gammel Dame, der
ikke vil følge med Tidens Mode i Klædedragt: «Lad
hende være nok saa ærværdig, lad hende besidde nok
saa fortræffelige Egenskaber — man smiler dog ad
hende, fordi hun ikke vil rette sig efter de nu antagne
*) Saaledes sér man med ikke ringe Forbavselse ham tage
sine Ord tilbage om, at han strengt følger Ritualet: det gør han
ingenlunde. V.s lange Artikkel i «Borgervennen» blev senere ud
givet særskilt; saa Gentagelsen af denne Usandhed burde have
været undgaaet.
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Regler for Sandhed og Skønhed.» Thi det er Nyhedens
Interesse, der frembringer Behaget. «Det er det Ny,
man spørger om, før man spørger om, hvad der er
smukt!» — Her tænker og taler Manden næsten som
en Dameskrædderinde.------ Han fortsætter: Det kan
ikke hjælpe, at «en enkelt Præst roses for sin God
gørenhed, sin Forstand og Veltalenhed, det er Altsammen hans præstelige Ære uvedkommende. Man
skal ære Præsten for den Stand, han tilhører, og søge
at vedligeholde den Nimbus, som en Gang omgav
Gejstligheden, og uden hvilken den ikke kan udfylde
sit Hverv i Staten.» — Det forekommer En til sidst,
at den ivrige Protestant, Pastor Visby, udtrykker sig
som en snu Katholik, der vil imponere Folk ved et
laant Hellighedsskin; thi vel nævner han atter og atter
«Folket»; men det, han egenlig mener, er «Folk» d. v. s.
Publikum. —
Mynster følte sig uendelig flov, da han havde læst
denne Artikkel til Ende*). Til Engelbreth skriver han:
«Visby bliver uophørlig ved at smøre allehaande Sager
sammen, saa han ikke blot næsten har skrevet sig fra
al den Ære, han havde vundet ved sit rosværdige
Forhold som Fængselspræst, men ogsaa uophørlig
stiller sig blot for de mest velfortjente Angreb.» Det
var et saadant, Mynster tillod sig i en Recension i
«Maanedsskrift for Literatur» 1831. Den af sin store
Tilhørerkreds noget forkælede Præst tog ham ikke
denne Kritik venligt op og udtalte, at ¡Mynster hørte
til den Slags skadestiftende Mennesker, som nok sé
Fejl ved en Ting, men mene, at det er det Klogeste
at tie stille dermed; «saa er der Ingen, der lægger
Mærke til det.» Ejendommeligt nok gentoges denne
uretfærdige og infame Beskyldning senere hen paa for
skellig Vis, dels af Grundtvig og hans Tilhængere, dels
*) Bl. Skr. I, 350.

40

af Søren Kierkegaard (for ikke at tale om de religiøst
Indifferente og Kristendomsfjenderne). Intet kunde dog
være usandere! — I dette Tilfælde, hvor Mynster optraadte mod en snakkesalig Nyhedssyge, ønskede han
først og fremmest at hævde den evig gyldige psychologiske Sætning, at naar et Menneske fuldt og helt
er optaget af noget Vigtigt eller Alvorligt, kan han
ikke fæste sin Opmærksomhed paa alle mulige Smaating, som staar i et fjernere Forhold dertil. Og naar
alligevel en sladresyg Kritiker vimser omkring for at
gøre ham og andre Medmennesker opmærksom derpaa,
bliver han ærgerlig.
Skal en Bygning restavreres, siger Mynster, maa
man ikke gøre Ophævelser ved enhver Revne eller
Sprække, som om hele Bygningen stod for Fald, hvis
ikke netop disse bleve udbedrede. Man maa gaa ud
fra Bygningens Helhed og med Maadehold og Var
somhed bøde og restavrere i Stilens Aand og i dens
Medfør. Visby snakker meget om den fremskredne
Tid og forædlede Smag; men hvad om det nu var
hans egne Tanker og Sympathier, han lagde Tiden og
dens Mennesker i Munden? — Bestandig taler han
om det Udvortes, gennem hvilket den indvortes For
bedring skal komme; var det ikke rigtigere og bedre
at modarbejde den slette Aand hos Menighederne, som
faar dem til at fæste Blikket paa Smaating og hænge
sig fast i Usselheder?-------I Stedet for at snakke
vidt og bredt om, hvor ConArmanderne skulle staa,
burde en Præst hellere lade sig det være magtpaaliggende at paasé, hvorledes de staa. Og er det rigtigt
at skænke «en Fjantes» Ord Opmærksomhed, der
hører til den Slags Con Armander, som give sig af med
at «sværme» for deres Præst (Udtrykket er tydeligvis
Mynster en Vederstyggelighed)? — Skal man, naar der
handles om en saa alvorlig Tiltale ved Confirmationen
som Spørgsmaalet om Djævleforsagelsen, tage Hensyn
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til, hvad «en venlig lille 8 Aars Pige» synes derom;
«det vilde være kommen vidt» (Mynster bruger her
ironisk Visbys Udraab i omvendt Betydning) om man
fandt sig beføjet til at agte paa slig «Børnesnak».
Mynster skal gerne indrømme det gældende Ri
tuals og Alterbogens Mangler; men disse vedrøre
ikke det Væsentlige: enkelte af Kirkebønnerne ere
ikke vel skrevne og altfor lange; nogle Ord og Udtryk
have i Tidens Løb faaet en anden Betydning og ere
derfor ikke mere passende i visse Sammenhænge. Men
det er Mynsters faste Overbevisning, at en Revision af
Reglerne for vor Kirkeskik ingenlunde bør forandre
det nuværende Rituals Karaktér. «De os nu fore
skrevne Collekter og Formularer have en saadan Kraft
og Fylde; der udtaler sig i dem en saa sammenhæn
gende Troslære, at vore Tider næppe ville være i
Stand til at sætte Noget i Stedet, der i det Hele og
Væsenlige var bedre; og selv mangen virkelig For
bedring vilde let vække mere Strid, end Forbedringen
var værd. Uagtet Recensenten altsaa erkender Mangler
i vort Ritual, er han dog meget langt fra med Forfat
teren at betragte disse Mangler som en ikke ubetyde
ligt medvirkende Aarsag til den offenlige Gudstjenestes
stedse sparsommere og ligegyldigere Bivaanelse hos os.»
Da Visby bestandig gør saa mange Indvendinger
mod Enkelthederne i Ritualet, maa Mynster ogsaa gaa
ind paa at udtale sig om nogle af disse. Det er vel
sandt, at Coniirmandernes Overhøring paa Kirkegulvet
ikke kan give Tilhørerne nogen fast Garanti for, at de
besidde tilstrækkelig Kristendomskundskab; men Præ
stens Eksamination har ogsaa et andet Maal: nemlig,
at aflægge Menigheden et skyldigt Regnskab
for den Lære, hvori han har undervist sine
Confirmander. Og da Bekræftelsen af deres Daabspagt er et Complement til deres Barnedaab, bliver
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Confinnationen et væsenligt Tilbehør til det kirkelige
Sakrament. — — Hvad Brudevielsen angaar, saa
finder Mynster Ritualets Anordning af denne kirkelige
Handling saa simpel og skøn, at han regner Formu
laren mellem dets mest lykkede Dele. I Luthers Aand
paastaar han, at Guds Ord, da han indstiftede Ægte
standen, bør høres ved slig en Lejlighed, og at Brud
og Brudgom skulle mindes om det Kors, Gud har
lagt paa dem («det borttages ikke, fordi man ikke taler
derom»), men ogsaa om den Velsignelse, han har til
delt deres Stand. Naar Visby taler om, at hine Bibel
steder ere «krænkende for den blufærdige Brud lige
som Indholdet er upassende», saa svarer Mynster skarpt
med at citere Mirabeaus Ord, at «der vist nok gives
Mennesker, hos hvem der ikke findes andet Rént end
Ørene».
Visby erklærer, at «han er dybt gennemtrængt af
den Sandhed, at Præstestanden bliver efterhaanden
mindre og mindre nødvendig i Folkets Øjne, fordi
den for største Delen hverken vil eller kan følge med
Tidens Aand!» — Herimod nedlægger Mynster en
bestemt Indsigelse. Ingen, siger han, der griber gavn
ligt, befordrende eller opmuntrende ind i et Samfund,
er overflødig, men tvært imod velkommen. Dog, dette
bestaar ikke netop i at følge Tidens Aand; thi hvad
er denne? Spørger man den, vil den svare som Dæ
monen svarede Kristus: «Legio er mit Navn!» Lad os
derfor prøve Aanderne, om de ere af Gud. Naar Visby
nærer en tydelig Uvilje mod Bogstavtrældom og For
kætrelsessyge, saa er dette ganske vist en af Tidens
mest stødende Fremtoninger, men tillige en gammel
Uaand, der med fornyet Styrke er vendt tilbage fra
Ørkenen og nu finder sit Hus tilberedet og udsmykket.
Og hvem har styrket den? Skulde det ikke netop
være hin Retning mellem Præsterne, der for en Men
neskealder siden kun altfor meget fulgte med Tidens
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Aand: den Gang var det Mode at bespotte alt Gammelt,
skamme sig ved sin Kristendom og tilsidesætte Kirken
for Skolen; Præsterne gjorde som oftest kun nødig
deres Gerning, prædikede kort, koldt, vaklende og tog
deres Tilflugt til alt Andet end til deres egenlige Em
bede; naturligvis havde de selv en Følelse af, at de
bleve mindre og mindre nødvendige. — Skulde det
ikke være hin Retning, som nu løber ud i sine sørge
lige Konsekvenser? Thi saaledes gaar det jo: hvad
først enkelte «Oplyste» hviske om, det prædikes tilsidst
fra Tagene og tilegnes efter en Menneskealders Forløb
af det ganske Publikum.
«Naturligvis,» siger Mynster, «kan den Gejstlige ikke
indvirke paa sin Tid uden at agte paa den, og sikkert
bringer enhver Tid Noget, som kan tjene til Lærdom,
Undervisning og Rettelse. Jeg erkender aldeles, at
Præstestanden (som enhver Stand) til enhver Tid bør
stræbe at være, hvad den bør være; men just derfor
mener jeg, at den meget ofte ikke tør eller bør følge
med Tidens Aand. Skal da ogsaa den, der er sat til
at bevare, hvad der skal bestaa gennem alle de be
vægede Tider, hvad der skal give det skiftende Liv i
Folket Holdning og Regel, hvad der saa ofte skal stille
sig hen som Dæmning mod indbrydende Meninger og
Sæder — skal ogsaa han give sig hen til Tidens
Strømme? Og naar det da bliver Tidens Aand —
hvorover Forfatteren jo netop vilde klage i dette sit
Skrift — at ringeagte de kirkelige Skikke og den ud
vortes Gudstjeneste overhovedet, naar det bliver Tidens
Aand tillige kun at bekymre sig lidet om den ind
vortes Gudstjeneste, naar Troen bliver vaklende og
svag og Kærligheden kold, er det da ved at følge med
denne «Tidens Aand», at Præstestanden skal blive
mere og mere nødvendig i Folkets Øjne?»
Som man sér, Mynster er her ganske den Samme,
som da han for 25 Aar siden optraadte i den Bojsen-
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ske Liturgisag: han indtager den samme skarpe Front
stilling mod alle hæsblæsende, rationalistiske Forsøg
paa at forandre Grundformen af vor gamle luthersk
evangeliske Gudstjenesteskik.

Men vist nok var der Trang til Ændringer og et
varsomt Gennemsyn af den danske Kirkes Liturgi og
Alterbog. Forordningen af 1828 havde strammet Knuden
fastere end nogen Sinde, og den skandalsyge Lindberg
bidrog Sit til at gøre det Baand, der saaledes var lagt
paa Præsterne, endnu mere stramt. Ved sin utrætte
lige Agitation mellem Almuesfolk fik han saadanne til
at optræde mod de frisindede Gejstlige i Københavns
Kirker, og skønt disse Snedkersvende og Skomager
mestre forstod sig lidet eller intet paa Gudstjenestens
Orden*), følte de sig sikkert meget vigtige i slig en
Situation. «Med Ritualet i Haanden trængte de sig
frem til Alteret og Døbefonten for at belure Præsten
og sé, om han «læste rigtigt»»**). — Den hele Staahej
var ikke alene forargelig i sig selv, men ganske mod
vor Kirkes protestantiske Aand. Gør man liturgiske
Former til det Væsenlige og Afgørende ved Gudstje
nesten, da tvinger man vor nationale Kirke tilbage til
katholske Udviklingstrin; thi rituelle Bestemmelser
er Menneskeværk og ikke Guds Ord. Det var
Luthers store, udødelige Fortjeneste, at han drog en
dyb Skillelinje mellem disse to Ting. Atter og atter
indskærper han, at det ikke er gudstjenestelige For
mer, det kommer an paa, men Guds Ord d. v. s. den
*) Se A. S. Ørsteds Bemærkning, citeret hos Koch a. S. 109.
**) Gad: Den danske Præsts Forhold til Ritualet 1831; S. 7.
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hellige Skrift, Herrens Indstiftelser og det overleverede
Trosord. Naar blot disse Hovedstykker bevares rene
og pure i Prædikenen og Uddelingen af Sakramenterne,
da faar man indrette sig med Kirkeskikken efter Takt
og Tykke. Den Agende*), den ene Landskirke har
indført, skal ikke være tvingende for den anden**).
Og det samme gentages udtrykkelig i vor Kirkes mest
udførlige Bekendelsesskrift***): der skulde ikke lægges
et nyt katholsk Aag paa Præster og Menighed.
Men man lægge dog Mærke til den farlige katholiserende Tendens, som atter og atter dukker op hos
Grundtvig og hans Disciple. Mynster blev tidligt op
mærksom derpaa og skriver til Engelbrethf): «Hvo
skulde tro, at de, der saa stærkt forkætre Andre og
anstifte alle disse Bevægelser, selv skulde være bievne
til Kættere endog in articulis fundamentalibus? —
Lindbergs Lære om den hellige Skrift er bekendt; nu
leverer han os en Topografi af Underverdenen, hvor
det ser stærkt ud efter Skærsild. Det er underligt, at
det varer saa længe, inden de Godtfolk ganske kaste
sig i Armene paa Paven. Saa kan de med langt trø
stigere Hu forkætre os Allesammen»ff). — Det er ogsaa
værd at lægge Mærke til, at det, som Lindberg skriftligt
ankede over hos residerende Kapellan ved Trinitatis
Kirke, Gad, og paa sin sædvanlige, angivermæssige
Maade lod særtrykke fff) med Titlen: «Præsten Gad
for Herrens Alter, et Alvorsord mod de falske Læ*) D. v. s. kirkelig Formularbog.
**) Luthers reformatoriske Skrifter ved Fr. Nielsen og Kaper
Nr. 26: <den tyske Messe.»
***) Augsburgske Trosbekendelses syvende Artikkel.
t) Br. N. 50.
tf) Kun én Grundtvigianer tog i saa Henseende Skridtet fuldt
ud, nemlig G. H. Muus; han var forøvrigt en god dansk Mand
og har leveret fortjenstfulde Oversættelser af Kirkefædrene.
tff) Efter Artiklen i «Maanedsskrift f. Kristendom og Historie».
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reres Pavemyndighed i Kirken» — det er mærkeligt,
siger jeg, at dette fanatiske Brøl*) opstemmes blot,
fordi Gad i Stedet for det gamle Rituals Ord ved
Altergangen, efter Tiltalen: «den korsfæstede og op
standne Jesus Kristus», udelod «som nu har spiset og
skænket Eder med sit hellige Legeme og Blod, hvor
med han har fyldestgjort for alle Eders Synder», og
sagde til Nadvergæsterne: «til hvis Ihukommelse I
helligholde denne Handling»; derpaa fortsatte han med
Ritualets Ord: «han styrke og opholde Eder derved i
en sand Tro til det evige Liv.» Gad var her i fuld
kommen Overénsstemmelse med den hellige Skrifts
Beretning om Herrens Ord ved den sidste Nadver,
han holdt med sine Apostle; og naar han havde ude
ladt Ovenstaaende, da var han sikkert i den gode
Protestants Ret: han havde ikke alene nogle af vor
Kirkehistories bedste Mænd paa sin Side, men kunde
ogsaa henvise til uhyggelige Kendsgerninger. I det
velskrevne Indlæg, han udgav mod Lindberg, fortæller
han**): «Det er en Bemærkning, som jeg mindes oftere
at have hørt af Præster baade paa Bornholm og i Jyl
land, at de, som ved indtruffet Vrag havde vist sig
mest ubarmhjertige mod ulykkelige Strandedes Liv og
Velfærd, efter fuldendt Bjergning vare de Første, der
kom til Præsten og begærede at gaa til Alters paa en
Tid, Menigheden ellers ikke plejede at kommunicere.
En Udskrift af en Retsprotokol vil kunne bevise, at
en Mand, der havde ladet sig tegne til Alters, Dagen
forud gjorde Forsøg paa at drukne sin Kone og senere
for Dommeren erklærede, at han havde valgt denne
Dag, fordi han i Skriftestolen fik Syndsforladelse, og
*) Eller, hvad vil man kalde det, at L. i sin 8 Skillings Pièce
tiltror sig Ret til at vide Besked om G.s Sindelag: «Han læser kun
rigtigt» tilraaber L. sit Kælderpublikum, «fordi han ikke tør Andet».
**) S. 40.
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altsaa snart vilde kunne berolige sin Samvittighed.
Sligt har paa mig i det Mindste gjort et Indtryk, som
ingen Tid vil kunne udslette. Jeg véd vel, at Misbrug
af de kristelige Lærdomme ikke kunne undgaas, at
selv Læren om Guds Godhed til Dels kan give Anled
ning til lignende Vildfarelser; men unægteligt synes
dog Formularens Ord at lægge de Skrøbelige og Ildesindede Mistydningen altfor nær. Vistnok kunne
disse Ord tages i en Betydning, i hvilken de ere op
byggelige og trøsterige (jeg vilde ellers ikke have været
i Stand til at efterkomme min gejstlige Øvrigheds Vilje);
men jeg bekender, at jeg derved idelig erindres om
Biskop Erik Pontoppidans Udtalelse: «Hvad om
den Ubodfærdige begynder at tro Præstens Ord mere
end sit eget Hjerte? Maa han da ikke hente en Sjæle
pest og Forgift i Lærdommens Sted»».------ Som man
sér: ganske den katholske Kirkes Lærdom, at Nydelsen
af Hostien*) udsletter alle Synder; for Nadvergæstens
Vedkommende ere disse at betragte, som de aldrig
vare begaaede. Det er denne vederstyggelige Magi,
som Katholicismen har slæbt med sig fra Hedenskabet;
Trolddomskunster, som Protestantismen, der virker i
Herrens Aand, maa nedlægge den bestemteste Ind
sigelse imod. — Lindberg fremdrog ved denne Lejlig
hed den gammel-jødiske Offertheori og de middel
alderlig-skolastiske Spidsfindigheder om satisfactio vica
ria**), som ikke har fuldgyldig Hjemmel i den hellige
Skrift og hviler paa en lidet opbyggelig og mørk Op
fattelse af Kristi Forsoningsværk. —
Efter sit Angreb paa Svigersønnen foranstaltede
Lindberg et Par Aar efter sit nok som bekendte for
argelige Optrin i Fruekirke for at drille og blamere
Svigerfaderen. Og det lykkedes virkelig ogsaa denne
*) Herrens «veritable» Legeme.
**) d. v. s. Fyldestgørelse i en Andens Sted.
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Gang Skandahnageren ved Sagens Slutning at faa den
gamle, hæderlige Præstemand umuliggjort som udøvende
Liturg; et Slag, Oldingen ikke kunde bære. —
Men inden dette fandt Sted, havde allerede det
københavnske Præsteskab 1832 indgivet et Andragende
om en Revision af Ritual og Alterbog. — Myn
sters Navn fandtes vel ikke mellem Underskrivernes;
ikke fordi han ikke fandt Begæringen billig; men fordi
han efter den Stemning, der var herskende mellem
Størstedelen af den danske Gejstlighed og i Cancelliet
repræsenteredes af hans Ven A. S. Ørsted, formente, at
Arbejdet, naar det skulde gaa for sig, vilde blive ham
overdraget. Paa den anden Side ønskede han ikke at
fremskynde det; thi han vidste vel, at han hverken
vilde eller kunde gøre nogen af de stridende Parter
tilpas: Rationalister lige saa lidt som Grundtvigianere.
Men som det nu gik, eller i det Mindste i en Række
Aar til Cancelliordren af 1828 var gaaet, at den største
Vilkaarlighed i Brugen af de liturgiske Former havde
faaet praktisk Hævd i den danske Kirke, kunde det
ikke vedblive at gaa. En Enhedsform i Gudstje
nesten maatte tilvejebringes; og i en saadan maatte
Alt, hvad der stod i Forhold til vor Kirkes Ho
vedstykker, forblive urokkeligt; medens Alt, hvad
der var mer eller mindre uvæsenligt, maatte behandles
med evangelisk Frihed eller, hvis det var muligt, over
lades til vedkommende Præsts Skøn. Da nu Revi
sionen af det gamle Ritual og Alterbogen ganske rig
tigt overdroges til Mynster alene og ikke blev udsat
for en Commissions Forvrøvling, handlede han sikkert
fuldkommen korrekt, naar han gik ud fra, at vor
gamle danske Liturgis Grundtype burde og
skulde bevares (ligesom han under Gennemsynet af
det Ny Testamente havde stemt for, at saa Meget som
muligt af den gamle Tekst skulde bevares). Med dette
Princip for Øje vilde han udarbejde sit «Forslag», og
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derpaa sende det til Gejstlige, som han havde Tillid
til eller sympathiserede med, selv om de indtog et fra
hans noget forskelligt Standpunkt*). Naar disse Mænd
da havde udtalt sig om hans Forslag og fremsat deres
kritiske Bemærkninger, vilde han under Hensyntagen
til denne Kritik atter gennemgaa sit Arbejde. Derpaa
skulde «Forslaget» trykkes i nogle hundrede Eksem
plarer og (skønt Mynster ønskede det meddelt til alle
kristelige Lægmænd og Præster) efter Cancelliets Be
stemmelse blot sendes til de theologiske Universitets
lærere og Landets højere Gejstlighed. Først naar disse
offenligt havde udtalt sig herom, skulde det endelig
overgives til en Kommission, hvori Mynster, der imid
lertid var bleven Sjællands Biskop, naturligvis skulde
have Forsædet. — Man skulde mene, at denne plan
lagte Gang af Sagen, som ogsaa naaede at blive ud
ført, maatte finde Bifald hos alle kristelige Gemytter
og Venner af vor Landskirke. — Partilidenskab og
personlig Animositet bragte dog det Hele til at strande.
Mynster arbejdede «med Flid og Lyst». Vor Guds
tjeneste var ham altfor kær, dens liturgiske Enhed
ham altfor vigtig til, at han ikke skulde gøre det. Li
turgien var, som vi have sét, for ham ét af de Binde
midler, der skulle holde vor nationale Kirkes aandelige
Bygning sammen. Vel ventede han at høre Raab og
fornærmelig Tiltale fra den kirkelige Agitationspresses
Kant; men det var ikke Mynsters Skik at gaa af Vejen
for sin Pligt, fordi man kastede Stene paa hans Sti.
Alligevel havde han næppe ventet, at Modstanden mod
hans «Forslag» skulde ytre sig paa den Vis eller fremgaa af den Aarsag, den gjorde.
Der skete nemlig Noget, før det Mynsterske Alter
bogs- og Ritualforslag kunde overgaa til den endelige
Commission.
*) Saaledes Lektor Vilh. Rothe i Sorø, der var gammel-orthodoks.
4
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Grundtvig havde længe været utilfreds med blot
at være Fripræst ved Frederikskirken paa Christians
havn : han ønskede ogsaa at kunne holde Altergang for
sine Tilhørere og confirmere deres Børn. Og det sidste
Ønske havde faaet yderligere Næring ved, at hans to
Sønner nu befandt sig i Confirmationsalderen, og han
(som rimeligt var) fandt det vrangt, om de skulde
confirmeres af en anden Præst end deres Fader. Han
gik da med en Ansøgning desangaaende til Kongen,
der modtog den «meget naadigt»; men ellers ikke
ytrede sig videre om den. Men Kronprinsesse Caroline
Amalie lovede udtrykkelig at anbefale den til Mynster;
og Cancellipræsident Stemann udtalte ogsaa den For
mening, at det kom an paa Biskoppens «Bøjelighed».
Det var da til syvende og sidst den gode Vilje hos
Stiftets gejstlige Tilsynsmand og Kongens Konfessionarius, det Hele kom an paa. Dog, Grundtvig havde
det bedste Haab*). — Ikke desto mindre blev han dybt
skuffet. — Det er ikke uden en vémodig Følelse, man
omtaler denne Sag; thi unægteligt havde Grundtvigs
Stemning mod Mynster, siden han sendte ham de to
Breve af 1812, været mere sympathisk end antipathisk.
Vel havde han følt sig saaret ved Mynsters Holdning
i Anledning af H. N. Clausens Bog; men atter og atter
havde Mindet om Mynsters første modige Optræden
i 1806 mod Rationalisternes tætsluttede Skare og Er
indringen om hans Indtryk af det første Bind «Spjellerupsprædikener» bevæget ham stærkt. Det kunde hænde,
at han faldt paa sine Knæ og bad til Gud, om han
og Mynster en Gang maatte mødes i kristelig og hjertelig
Forstaaelse. Naar undtages Grundtvigs Retorsion mod
Prædikenen «den kristelige Kamp», havde han (naar
Lejlighed gaves) altid omtalt Mynster med Agtelse og
*) Fr. Nielsen:
327—32.

Grundtvigs religiøse Udvikling til 1838. S.
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senest erklæret, at det var til Danmarks Ære, at en
Mand som han beklædte dets første Bispestol. — Som
sagt, det er ikke uden en Følelse af Vémod, at man
maa nævne Grundtvigs Skuffelse, da han sidste Gang
venligt og hjerteligt rakte Haanden ud mod Mynster. —
Ikke desto mindre er Optrinet mellem de to mærke
lige Mænd paa Aarets sidste Dag i 1838 fuldt ud
forstaaeligt fra Mynsters Side. Man huske paa, hvor
ledes Grundtvigs Sag var bleven ført, siden «Kirkens
Genmæle» fremkom.
Grundtvig havde i denne Tolvaarsperiode tilladt
sin Discipel og svorne Mand, Lindberg, at drive den
mest prokuratormæssige og jesuitiske Agitation for hans
Person og Idéer, Forargelsen herover var almindelig,
ikke alene hos de Bedste i vor Dannelsesverden, men
ogsaa blandt de Rettroende mellem vor Kirkes Mænd*).
Selv for en saa lidet doktrinær Psykolog som Fr. Chr.
Sibbern var Lindberg en Gaade: dennes ustandselige
og brutale Forkætrelsesraab tilskrev han «et partielt
Vanvid». — Men mod denne Sigtelse tog Grundtvig
sin Apostel paa det Ivrigste i Forsvar. «Nej, Professor
Sibbern! jeg skal aldrig glemme, hvad jeg skylder Dem
fra den Tid, vi vare Alumner paa Walkendorfs Collegium; Erindringerne om de Dage ere Relikvier, som
jeg vil kysse og trykke til mit Hjerte, om end ikke
dyrke;» men min trofasteste Ven kan jeg ikke taale,
at De siger Sligt om. Saaledes omtrent lyder hans
Ord i «Nordisk Kirketidende» for 1836**). — Og denne
mer end partiske Betragtning af Vennen holdt sig til
*) «Jeg har nylig», skriver M. til Engelbreth, »læst et Manu
skript af en streng orthodoks Forfatter, som begynder med, at en
af de haardeste Prøver, Gud har paalagt os Kristne her i Landet,
er den, at saadanne Mænd som Lindberg stille sig i Spidsen for
Kristendommens Forsvarere, da det synes, som om Gud vilde prøve,
om vi, selv derved, ikke vilde forarges.» Br. Nr. 44.
**) Nr. 13.
4*
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Grundtvigs Dødsdag. I den Gravtale, han holdt over
Lindberg i 1857, roser han ikke alene sin Ven, fordi
han førte Kampen for «sand» Kristendom med al Kraft
(det lader sig høre), men ogsaa fordi han (og Grundt
vig akcentuerer Ordet) førte den med «kristelig Kær
lighed»! — dette maa vække billig Forbavselse. End
videre stiller han ved samme Lejlighed Lindbergs
Bibeloversættelse i lige Linje med Luthers og siger, at
for Fremtiden vil «den hellige Skrift» og «Lindbergs
Bibel» være énstydige Benævnelser paa Dansk (!)*).
Det vil være lærerigt til Jævnførelse af Grundtvigs
og Mynsters Karakterer at lægge Mærke til den for
skellige Maade, de omtale Mænd paa, som har vist
dem Hengivenhed. Ogsaa Mynster har en svoren Ven,
der med Hensyn til videnskabeligt Talent maaske
overgaar Mag. Lindberg, men ikke er ham ganske ulig
i Krakileri og perfid Polemik. Jeg mener Dr. Peder
Hjort i Sorø. Uagtet Mynster jævnligt og venskabe
ligt korresponderer med denne sin ivrige Tilhænger og
Beundrer og besøger ham, hver Gang han paa Embedsvegne opholder sig i Sorø, bryder han dog afgjort
Staven over Hjorts Forhold til Akademiets Lærerstand;
men han tilføjer: «han er mig personlig kær!»**). —
Mynster forstod altid (hvad der synes at maatte sømme
sig for en Mand): at holde sine Sympathier under
Sandhedskærlighedens Tugt. At overrose et Menneske,
fordi Vedkommende har været slagen i Ens Person,
forekommer mig temmelig fruentimmeragtigt. —
Man maa da have dette Lindbergs Forhold til
Grundtvig in mente, om man vil forstaa den Stemning,
hvori Mynster kan have modtaget og samtalet med
*) Grundtvig: «Kirkelige Lejlighedstaler» ved C. J. Brandt. 1877.
**) Se «Meddelelser om mit Levned» S. 217. Vel nævnes Hjorts
Navn ikke; men for den, som har Kundskab til soranske Forhold
paa hin Tid, er det utvivlsomt, at det maa være ham.
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ham paa Aarets sidste Dag i 1838. Mynster har næppe
kunnet tilgive Grundtvig, at han i Aarevis sympathetisk
har sét paa Lindbergs Ustyr indenfor den danske
Kirke, og han har vist nok ikke uden Grund gjort
ham ansvarlig derfor; thi en Mester maa kunne disci
plinere sin Lærling. — Dertil kom Sagen om Sognebaandets Løsning. Den var netop paa hin Tid falden
igennem ved Stænderforsamlingen i Roskilde. Uagtet
Sognebaandsløsningen i den Form, Grundtvig og hans
Parti gav dette Spørgsmaal, var Mynster absolut imod,
havde han dog under Forhandlingerne indtaget et saa
upartisk Standpunkt, som det var ham muligt. Men
han lagde intet Skjul paa, at det ingenlunde var ham
ukært, at denne Sag ikke nød Fremme. Lindberg
havde imidlertid paa sin vante Vis ivrig agiteret derfor
og gentagende søgt at paavirke Roskildestændernes
Medlemmer. Da Forslaget faldt, havde han erklæret,
at «nu skulde Biskop Mynster aldrig mere faa Ro for
ham!» «Gud ske Lov!» skriver Mynster til sin Embedsbroder i Odense, «at jeg kender den Ro, som
hverken Lindberg eller Grundtvig eller alle de Andre,
som ville mig ilde, kan fratage mig» *). — Men det er
højst sandsynligt, at denne Lindbergs Slagsbroder-Trusel,
kort forinden Grundtvig aflagde Besøg i Bispegaarden,
er kommen til Mynsters Kundskab.
Om «den timelange Samtale i Sofaen», som nu
fandt Sted mellem de to mærkelige Mænd, vides Intet;
kun fremgaar det af de Udtryk, som Grundtvig her
benytter sig af**), at Biskoppen for det Første ikke
kan have behandlet Fripræsten fra Christianshavn
«embedsmæssig stejlt»***); thi mere Høflighed kan man
*)
**)
***)
vig; se

Blade af M.s Liv og Tid S. 392.
Se «Kirkespejlet*.
Som Morten Pontoppidan formener i sin Artikkel om Grundt
«Vort Folk i det 19de Aarhundrede» II, 183.
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da ikke forlange af en Mand, end at han byder En
til Sæde ved sin Side; og dernæst, at Mynster ikke
paa en brysk Maade har søgt at forkorte Samtalen;
thi i «en lang Time» lader der sig, Mand og Mand
imellem, sige Adskilligt. Ikke desto mindre, Grundt
vig gik bort, som han selv siger, i en meget oprørt
Sindsstemning. Tilbagevejen gennem Rosenborg Have
i det milde Vintervejr og Følelsen af det ny Aars
Komme med de Muligheder, som rummedes i dets
Skød, løftede igen den optimistiske Præste-Digters Mod,
og han gav sit Nyaars-Haab Luft i det bekendte smukke
Digt. Kun Biskoppen toner som en ret uhyggelig Skik
kelse frem paa Digtets Baggrund: der sidder han «med
Klogskabens bitre Smil paa Læben og Nattesynet som
Uglens». — Dette hadefulde Udbrud tør dog ikke undre
Nogen: Lidenskab vil besvares lidenskabeligt; et for
nuftmæssigt, selvbehersket Svar virker som en iskold
Vandstraale paa den Tale, der fremføres i Hede. —
Hvad Mynster har svaret Grundtvig i hin skæbne
svangre Stund er næppe vanskeligt at sige: det fremgaar tydeligt af den Erklæring, der ved denne Lejlig
hed blev ham affordret. Mynster finder det «forvirret
Tale», naar Grundtvig klager over, at han savner Sam
vittighedsfrihed i Landets Kirke. Da han i sin Dimis
prædiken for 28 Aar siden i al Almindelighed angreb
den danske Gejstlighed, indgav vistnok en Del køben
havnske Præster en Klage over ham; men dette for
hindrede ikke, at han opnaaede gejstlig Ansættelse.
Det Samme erholdt han atter og atter senere. Grundt
vigs Stilling ved Frelsers Kirke «var ingenlunde be
sværlig». Ikke desto mindre forlod han den pludseligt
og aldeles frivilligt. Hvis han nu fortryder dette Skridt,
kan han jo (om Kongen resolvere saaledes) paany an
søge om præsteligt Embede. At han som Fripræst
holder Confirmation og Altergang, finder Mynster ikke
lovmedholdeligt. Derimod bør det vistnok tillades ham
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at confirmere sine Sønner, til Trods for at hele det
nyfigne København sandsynligvis vil strømme til Kirken
for at overvære denne hellige Handling som et Skuespil.
Det har stedse været mig ubegribeligt, hvad Grundt
vigs Tilhængere har at anke over ved denne Lejlighed.
Alt i denne Erklæring er jo overensstemmende med
Sandhed og sund Sans! — Hvem i al Verden hindrede
Grundtvig i at blive i sit Folks Kirke, og hvad gjorde
ham en saadan Forbliven umulig? — Hvem tænkte et
Øjeblik paa at forbyde ham at forvalte Sakramenterne
ritualmæssigt; hvem forbød ham at bruge Ordet over
ensstemmende med hellig Skrift og Tradition paa den
Prædikestol, hvortil han var kaldet af «summus episcopus», Statens Overhoved? — Hvad var det dog for
en umandig Ømtaalighed, der drev Grundtvig bort fra
«Frelsers Kirke»: alle hans selvstændig tænkende Venner
og Meningsfæller, Præster saavelsoin Lægmænd, for
undrede sig ogsaa herover*). — Hvis en dannet Mand
bliver bedt i Selskab, hvor han træffer Personer, som
ere ham mindre behagelige, skikker han sig i For
holdene og angriber Ingen, med Mindre man netop
vælter sig ind paa ham. Men uagtet Ingen gjorde
Grundtvig Fortræd i hans Kirke, og han havde en
stor og opmærksom Tilhørerkreds, vilde han dog ikke
forblive der. Hvorfor? — Fordi der i andre Kirker
var andre Præster, hvis Tro ikke stemmede overéns
med hans, og fordi der ved vort Universitet var en
Præstelærer, som var hans theologiske Modstander.
Naar Mynster taler om Grundtvigs «ingenlunde besvær
lige Stilling» ved Frelsers Kirke, da turde denne
Betegnelse være værd at lægge Mærke til. Thi her
have vi aabenbart en Gang en dæmpet og uvilkaarlig
Ytring af Erindringen om Mynsters egen trykkede
*) Man læse deres indtrængende Henvendelser til G. hos Fr.
Nielsen a. S. 278—83.
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Stilling i den Mands Nærhed, som var Grundtvig og
Lindberg den værste Torn i Øjet. I fulde 16 Aar
havde Mynster (som vi huske) virket ved Siden af
Stiftsprovst Clausen i Frue Menighed; og hvilken stille
Kamp havde ikke han, den forhenværende Landsbypræst
og mærkede «Obskurant», haft at bestaa med sin højt
anséte, pligtivrige, rationalistiske Provst! I Modsætning
hertil havde Grundtvig i de 3 Aar, han var Kapellan
ved Frelsers Kirke, staaet i det bedste Forhold til sin
Sognepræst, den ældre Fenger. Denne var en Mand
«af den gamle Tro»; hans Sønner, Peter og Ferdi
nand, bleve Grundtvigs begejstrede og mest trofaste
Disciple. Hvor meget Grundtvig skattede den Gamle>
fremgaar af, at han til hans Jordefærd digtede sin be
kendte smukke Gravpsalme: «Som Markens Blomst
henvisner fage ......------ Som sagt, det er mig umu
ligt at finde et Martyrium her. Derimod sér jeg vel
en utaalmodig og lidenskabelig bevæget Mand, der til
Trods for sin rettroende Kristelighed og sit ivrig paaberaabte Frisind vil beholde Statskirken alene for sig
og sit Parti, og hvis han skal taale Andre deri, da
ønsker den rystet i sine Fuger.------Men nu var Krigen erklæret. — Fra det grundt
vigske Hovedkvartér udgik Feltraabet: Enten det
gamle Ritual eller «Sognebaandsløsning med Præstefrihed», hvilket omtrent vil sige: enten stiv Konserva
tisme, hvorunder den gamle Slendrian dog kan faa
Lov til at trives, eller et religiøst Anarki, under hvilket
det danske Folks Kirke trues med Opløsning. Lind
berg, til hvis agitatoriske Methode det hørte at opfinde
desorienterende Sammenligninger, havde straks en
saadan paa rede Haand: «Gammel-Lutheranerne
i Danmark», thi saaledes skulde de nu hedde i
Stedet for som før «de gammeldags Kristne», ere
stedte i samme Situation som Garn mel-Luthe
ranerne i Preussen. Her havde nemlig fra Slut-
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ningen af Tyverne været ført en varm Kamp for den
gamle Lutherdom mod Regeringens og Rationalisternes
Bestræbelser for at tilvejebringe en Union mellem Re
formerte og Lutheranere, hvorved naturligvis Skælnemærkerne mellem deres Kirker mere og mere, som
Tiden gik, maatte udviskes. Men disse Bestræbelser
vilde navnlig være den uforfalskede lutherske Evan
gélisme til Fordærv; og da Repræsentanten for denne>
Hædersmanden Dr. Scheibel i Breslau, protesterede mod
«Unionen», afsattes han fra sit Præsteembede og Pro
fessorat. Hans Collega, Henrik Steffens, ønskede i
den Anledning heller ikke længer at være Universitets
lærer i Breslau; thi han havde i Længden ikke kunnet
finde Hvile i sin Ungdoms filosofiske Religion, men
var bleven en oprigtig Tilhænger af vor Kirkes Lære.
Unionsforslaget var imidlertid først udgaaet fra Kronen
og fik under sin Realisation den stærkeste Støtte her,
saa man kan forstaa, at «Gammel-Lutheranerne» under
den preussiske Korporalstok vare underkastede store
Lidelser: Embedsfortabelser og Politiets Indskriden
hørte for dem til Dagens Orden. Først med Tron
skiftet i 1840 fik de Fred; men Scheibel døde dog
som Eksileret.
Lindberg tournerede nu Anklagen mod Mynsters
Ritualforslag saaledes, at det kom til at sé ud, som
om ogsaa her, paralleltløbende med den lovbefalede
preussiske Agende, var gjort et Forsøg paa at samle
Rationalister og Orthodokse i én Kirke; som om man
ogsaa her ved Hjælp af den verdslige Magt vilde frem
tvinge en unaturlig Union af dem, som hyldede «den
kødelige Fornufts Lærdomme», og dem, som stod paa
Lutherdommens Trosgrund. — Grundtvig udgav et
voldsomt Stridsskrift mod Mynster, som han kaldte
«Frisprog». Uklart og slet skrevet, som det var, bar
det stærkt Spor af Forfatterens ophidsede Sindsstem-
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ning*). Insinuationen, at Sjællands Biskop nu er
bleven en hel Anden end Præsten i Spj eller up var,
gennemtrænger det Hele. Raabet paa ubegrænset Fri
hed for Præster, til indenfor Statskirken at forvalte
Sakramenterne og forkynde Ordet efter eget Tykke,
lyder bestandigt. Alt Andet fører efter Grundtvigs Paa
stand kun til unaturlig Tvang, Dødbidervæsen eller
Hykleri. — Imidlertid er det ikke uden Interesse her
at erholde Kundskab om, at Grundtvig har faaet sin
Idé om Sognebaandsløsningen fra Mynster. Mynster
har ogsaa her (om end uvilkaarlig) givet ham det
aandelige Choc, som han trængte til for at undfange
én af sine mere frugtbare Tanker. Grundtvig fortæller
nemlig**): «Jeg husker grant, da jeg, som ung Ka
pellan, mødte Spjellerups berømte Præst paa sin Rejse
til Frue Kirke, anmærkede jeg, at han i København
maatte savne det skønne Forhold mellem Landsbypræsten og hans Sognefolk. Men den erfarne og be
tænksomme Præstemand svarede mig meget træffende,
at Forholdet til «en fri Menighed» turde være nok saa
meget værd .... Jeg har længe sandet hans Ord.» —
Hertil erklærede Mynster, at han hverken turde be
nægte eller bekræfte dette, da han aldeles ikke erindrede
hint Møde. Han maa da altsaa have henkastet denne
Bemærkning som en Rejsende, der under et flygtigt
Ophold paa en Station veksler nogle Ord med en
Mand, som hilser paa ham.
Forøvrigt var Mynster ingenlunde saa absolut Mod
stander af «Sognebaandsløsningen» som af «Præstefriheden». — Han vidste meget vel, at der var Præster,
som baade i Lære og Levned gav alvorlige og troende
*) «For sin Del», siger G., «har han opgivet alle Helligdagene,
paa Søndagen nær, som papistisk Surdej.» — Denne Erklæring
maa mér end forbavse.
**) «Frisprog etc.» S. 147.
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Medlemmer af deres Menighed Forargelse. Bitterlig
klager han i sin Avtobiografi*) over, hvor vanskeligt,
ja næsten umuligt det som kirkelig Tilsynsmand er at
faa Præster, som føre et skammeligt Levned, straffede:
forgæves paatænkte han i saa Henseende at faa op
rettet præstelige Juryer, der skulde sættes i For
bindelse med Landemoderne**). Disse skulde, naar
sikre Vidnesbyrd vare tilvejebragte, kunne skride ind
med Advarsler, og hvis saadanne viste sig frugtesløse.
indstille Vedkommende til Straf eller Afsættelse. —
Mynster kunde ogsaa meget godt forstaa, at troende
Nadvergæster ikke ønskede at gaa til Herrens Bord,
naar de ingen kristelig Tillid havde til den Præst, der
uddelte Kirkens Naademiddel. Og han sympathiserede
inderlig med de Forældre, der ikke vilde have deres
Børn forberedte til Confirmation af en halvt eller helt
vantro Præst. Men han frygtede ikke uden Grund
for, at kun altfor meget Menneskeligt tit blandede sig
i slig en Opposition: at Nogle blot af Lyst til Trætte
søgte Strid med deres Sognepræst, at Andre vilde have
deres Børn saa hurtig som muligt confirmerede, for at
de kunde slippe for Skolegangen, og at Adskillige helst
vilde være fri for at have Noget som helst med Kirke
og Kristendom at gøre. — Af den Grund vilde Mynster
ikke have Sognebaandet løst, men vel løsnet. — Ad
gangen til at communicere hos en anden Præst skulde
paa alle Maader lettes dem, som ansøgte derom; men
saa skulde de ogsaa bevislig, inden ét Aar var forløbet,
have indstillet sig som Altergæster i et andet Sogn.
Forældre maatte gerne lade deres Børn «gaa til Læs
ning» hos en anden Præst end deres egen; men først
skulde disse Børn af vedkommende Skolelærer ved
*) Meddelelser 1ste Udg. S. 244—45.
**) d. e. de aarlige Sammenkomster af Biskoppen og Stiftets
Præster.
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Halvaarsprøven være befundne duelige til at modtage
Confirmationsundervisning. — Slig lovlig og naturlig
Frihed mente Mynster burde tilstedes, og i saa Hen
seende var han ikke den mindst frisindede mellem
sine Embedsbrødre, ligesom han stod i Overens
stemmelse med Nogle af de bedste blandt Præsterne*). —
Hvad nu Grundtvigs »Frisprog« angaar, saa er det
jo en aabenbar Usandhed, naar nogle af dennes Til
hængere paastaa, at »Mynster svarede ham med en
haanlig Afvisning«. Man maa give Mynsters Søn Ret*),
at hans Fader imødegik Grundtvig »med Grunde«.
— For det Første var det jo usandt, at Mynster var
bleven en Anden i Slutningen af Aarhundredets første
Menneskealder, end han var i dets Begyndelse. Vi
have dvælet saa udførligt ved den Polemik, han førte
med Visby, for at Læseren kunde faa fuldgyldigt Be
vis for, at Mynster her talte ud af samme kristelige
Bevidsthed, som da han i 1806 optraadte mod Biskop
Bojsens Liturgiforslag. Naar Grundtvig dernæst sigter
ham for præstevældige Tilbøjeligheder nu, da han selv
er bleven Biskop, idet han vil »paatvinge« den danske
Menighed en selvlavet Liturgi, kunde Mynster ganske
roligt henvise til, at det var ikke fra ham, Opfordringen
til et revideret Ritual og en ny Alterbog var udgaaet,
men fra det samtlige københavnske Præsteskab; og at
han ikke en Gang havde været Medunderskriver af
dette Andragende, da han vel vidste, at han hverken
kunde eller vilde gøre dem tilpas, som »ivrigst attraaede
Forandringen« (d. v. s. Rationalisterne i alle Afskyg*) Sé Brevene til Biskop Paludan-Muller i Aarhus: Breve fra
M. S. 184—88. Endvidere Brevene fra Emil Clausen og Engelbreth:
Breve t. M. 183—87.
**) Se Blade etc. udg. af Ludvig Mynster S. 409 Anm.

61

ninger*). Han har da ikke »taget sig ivrig af Sagen«
(som det hedder i »Frisproget«), ej heller deraf ventet
vor Kirkes Fornyelse; men han har tilraadet det. Thi
vel føler han sig endnu overbevist om, at Gudstjenesten
»lige saa fuldt som nogen Sinde« kan holdes til Op
byggelse ved Brugen af den gamle Kirkeskik; men
derfor skulle Manglerne ikke skjules. »Ja, paa de
Steder, hvor det aandelige Liv ikke er mere udviklet,
Eftertanken ikke mere vakt, end at Alle ere enige i,
at det Gamle skal beholdes, dér skal man ikke gribe
ind, ikke paatrænge Forbedringer.
Men dér, hvor
Mange finde Anstød ved det Gamle — nemlig ikke
ved det Gode deri, som baade kan og bør for
svares, men ved det, som ikke kan og derfor heller
ikke bør forsvares, hvor en stor Del af Menigheden
derved hindres i sin Opbyggelse, hvor Præsterne der
for i denne Henseende maa gøre deres Embede sukkende
og dog maa være Anordningerne lydige: dér er Trang,
som maa og bør afhjælpes.«
Grundtvig vil ikke indrømme den verdslige Øvrig
hed Ret til at foreskrive et Ritual? Og dog er det i
fuldstændig Overénsstemmelse med vor kirkelige Ud
vikling lige siden Reformationskongen Christian IH’s
Dage. Hvad Herren har anordnet og befalet, skal
være urørligt, og hvad der er skriftmæssigt, tør Ingen
modsætte sig. Men herhen høre ikke de blotte Kirke
skikke. Forat disse nu ikke skulle være overladte til
»det subjektive Liebhaveri«, maa de efter varsom og
omhyggelig Prøvelse foreskrives af den øverste Kirke
styrelse. Derfor lærer den augsburgske Confession, at »det er imod Evangeliet at opstille Tradi
tioner og fordre deres Efterlevelse, som om man der
ved kunde gøre Fyldest for sine Synder eller fortjene
*) Oplysninger ang. Udkastet til et Ritual og Alterbog (1848)
Bl. Skr. I, 360.
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Guds Naade og Retfærdiggørelse. Derimod er det Bi
skopperne tilladt at foreslaa saadanne Bestemmelser,
at Alt kan gaa ordenligt til i Kirken; hvilke Be
stemmelser Menighederne bør holde sig efterrettelig for
Kærligheds og Roligheds Skyld, saa at den Ene ikke
forarger den Anden, og at Alt i Kirkerne kan foretages
med Orden og uden Forvirring; men ikke for at be
svære Samvittighederne, saa at de skulle ansé saa
danne Ting nødvendige til Salighed.«
Dog, Bevarelsen af det gamle Ritual var jo kun
Grundtvigs subsidiære Forslag; principaliter vilde han
hverken have Forskrifter eller Regel for Gudstje
nesten. Det Eneste, der kan redde Statskirken fra
»at blive en Landeplage«*), er Stadfæstelsen af den
liturgiske saavel som dogmatiske Frihed, »ærlige
og dygtige Præster nu slet ikke kunne undvære; og
dertil Sognebaandets Løsning, saa at Alle kunne
blive betjente efter deres Tro til Opbyggelse. Denne
Frihed er aldeles nødvendig for Lutheranerne i vore
Dage«. Præsterne maa (efter Grundtvigs Mening) for
al Ting ikke være bundne til Tider, Dage og Klokke
slet; det skal være Præsten overladt, hvem han tør
tage til Alters; han maa ikke blot tage Tekster, men
maa anvende Alterbønner og Formularer, ny, gamle
eller selvgjorte, som han finder for godt; Gudstjenesten
skal indrettes efter »Enkeltmands Hoved«. — Hertil
bemærker Mynster: «Naar der ved Sognebaandets Løs
ning tillige blev tilstaaet fuldstændig liturgisk Frihed,
da vilde det ofte være Tilfældet, at Menighedens Med
lemmer, selv hvor der i en By er flere Præster an
satte, hos Ingen af disse vilde finde den Anordning af
Gudstjenesten eller den Administration af Sakramen
terne, som tilfredsstillede dem. Og man synes ganske
at oversé, at paa Landet ligge Kirkerne for det Meste
*) Frisprog S. 23.
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langt fra hverandre, og det er meget uvist, om man
hos Nabopræsten vilde finde, hvad man savnede hos
sin egen«.

Hvad Grundtvigs og hans Tilhængeres stadige
Paastand, om at blive henregnede til de gode, gamle
Lutheranere, angaar, saa spørger Mynster: hvad er
vor Kirkes Grundlære? Alle rettroende lutherske Theologer svare os, at den luthersk-evangeliske Kirke har
én formal Grundsætning*) og en material**). Luther
siger selv i de »schmalkaldiske Artikler«: »Af
Fædrenes Ord og Gerninger skal man ikke bygge Tros
artikler: men vi have en anden Regel, at nemlig Guds
Ord skal gøre Trosartiklerne og ellers Ingen, end ikke
en Engel.« »Jeg opfordrer nu«, siger Mynster, »ganske
rolig mine Modstandere til at vise, om jeg er afveget
fra denne Grundsætning, opfordrer Enhver af mine
Læsere til at vidne, om ikke mit Udkast aander den
dybeste Ærefrygt for Guds Ord, ligesom den sandelig
ogsaa lever i mit Hjerte«. — Dog, som bekendt, var
»Guds Ord« efterhaanden for Grundtvig blevet »Troens
Artikler«: Skriften bestred han som »en ny Pave« og
kunde ikke finde Haansord nok for »det exegetiske
Pavedømme«.
Men her maa vi (i Tilslutning til
Mynsters Mening) tillade os at opkaste det Spørgsmaal:
Hvad er Exegese? Som bekendt: Biblens Tolkning og
Tydning.
Dette udfordrer filologiske og historiske
Kundskaber i et saadant Omfang og saa stor viden
skabelig Stringens, at den bibelske Exegese vel maa
kaldes en Videnskab; hvad ellers? — Men i saa Til
fælde kan der jo ikke være Tale om »Pavedom«, da
med dette Begreb »Ufejlbarhed« er uadskillelig for
bundet, og Videnskab ikke vilde være Videnskab, hvis
*) d. v. s. udvortes Regel og Rettesnor.
**) Lærens Kærne, det Væsenlige.
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den optraadte med Fordring paa at være ufejlbar.
Altsaa er Udtrykket »exegetisk Pavedom« en contra
dictio in adjecto (Substantiv og Adjektiv staa her i
uforligelig Modsætning til hinanden).
Endvidere siger Mynster *): Vor Kirkes materiale
Princip, eller (efter Luthers Udtryk) den første og
fornemste Artikkel, fra hvilken man i Intet kan vige,
hvoraf man Intet kan eftergive, »om saa Himmel og
Jord og Alt, hvad ikke vil bestaa, falder sammen«, er
den Lære, at Mennesket retfærdiggøres ved Troen,
uden Lovens Gerninger, uforskyldt, af Guds Naade
ved den Forløsning, som er i Christo Jesu**). Jeg
spørger nu atter ganske rolig, ikke blot om Nogen i
mit Udkast til Alterbogen kan vise den mindst^ Af
vigelse fra denne Lære; men om Nogen kan nægte,
at Alt i denne Alterbog hviler paa, gaar ud fra denne
Erkendelse, at der i Verden er indkommen en dyb
Fordærvelse, som gennemtrænger Menneskets hele
Væsen; at Mennesket nu fødes i denne Fordærvelse;
men at den dog ikke er oprindelig, heller ikke en
nødvendig Betingelse for Menneskets Udvikling; men
at den er grundet i et frivilligt Frafald fra Gud, at der
derfor hviler Brøde og Skyld paa hele Menneskeslæg
ten og paa ethvert Menneske, at denne Skyld ikke be
tales, denne Brøde ikke borttages ved noget Menneskes
Fortjeneste, ikke ved gode Gerninger, ikke ved Bods
øvelser, ikke ved udvortes Skikke, ikke ved noget
Andet end den Forløsning, som er i Christo Jesu, at
denne Forløsning ene tilegnes ved Troen, og at den
sande Tro, eller formedelst Troen Christus, da bliver
et nyt Livsprincip i Mennesket, der bereder ham for
Helligaandens Indvirkning, ved hvilken han mere kan
helliges fra Fordærvelsen, eller aflægge det gamle
*) Oplysninger etc., a. S. 375.
**) Rom. III, 28.
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Menneske og iføre det ny, som er skabt efter Gud i
Sandhedens Retfærdighed og Hellighed*), og saaledes
faa Del i Guds Rige. Saaledes har jeg stedse lært,
saaledes skal jeg med Guds Hjælp stedse lære.«
Mynster havde let ved at modbevise »Nordisk
Kirketidende«s Beskyldning, at hans Ritualudkast kunde
sammenstilles med den preussiske Unions-Agende:
Aanden i denne var jo en ganske anden end i hint.
Heller ikke kunde det falde ham vanskeligt at imødegaa Grundtvigs Uefterretteligheder i Opfattelsen og
Citationen af hans »Forslag«s Paragraffer. Men med
Hensyn til det af ham foreslaaede Daabsritual fandt
der unægtelig nogen Uklarhed Sted, som Grundtvig
ikke ganske uden Aarsag fra sit Standpunkt beklagede
sig over. Sagen var, at Mynster i dette Stykke var fra
vegen sin Mening, og for ikke at vække mere Strid
med Hensyn til den paatænkte Liturgi havde søgt at
imødekomme de mere Gammelorthodokse blandt sine
Tillidsinænd. Dog, derved var han kommen til at
halte noget til begge Sider og gav sine kirkelige Mod
standere en velkommen Krog at hænge deres Hatpaa**).
Thi enten skulde Mynster i sit »Forslag« have beholdt
Statskirkens Daab i dens gamle Skikkelse eller ogsaa
fremsat sin egen Formening, der, saa vidt vi skønne,
var plavsibel nok. Mynster mente nemlig***), at Præ
sten ved Daaben ikke skulde henvende Spørgsmaalene:
»Forsager Du .... tror Du . . . .?« til Barnet; men,
hvis der i det hele taget skulde spørges, snarere til
Fadderne. Langt hellere ønskede han den spørgende
Form aldeles opgiven; medens Herrens Indstiftelsesord
selvfølgelig bibeholdtes.
Thi endog efter den
krasseste Daabstheori, at »Troen indgydes ved Daa*) Eph. IV, 24.
**) Frisprog S. 30.
***) Oplysninger a. S. 394
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ben«*), var det udøbte Barn i Kraft af Arvesyn
den »uden Gudsfrygt, uden sand Tro til Gud og fuld
af ond Lyst og Tilbøjelighed»**). »Kan man da spørge
et saadant Barn, om det forsager og tror?« siger Myn
ster. »Selv Grundtvig synes at maatte mene, at der
til Troen udfordres en aandelig Selvvirksomhed fra
Menneskets Side, som kan modtage eller modstaa den
guddommelige Naades Indvirkning; men denne Selv
virksomhed findes ikke hos det spæde Barn. — Paulus
siger: »hvorledes skulle de tro paa Den, om hvem de
ikke have hørt? Altsaa kommer Troen derved, at man
hører«, og altsaa«, føjer Mynster til, »kan Barnet ikke
tro, før det hører om den, paa hvem det skal tro.«
Man indvender, at Herren dog selv taler »om de Smaa,
som tro paa ham«. Men det er for længe siden be
mærket, at dette Barn havde Herren forud kaldt til
sig og stillet midt iblandt Disciplene***), at det altsaa
var saa voksent, at det kunde høre og komme; og
hvo vilde nægte, at et saadant Barn kan have en, om
endog uudviklet, dog sand og levende Tro, i Stand til
at tilegne sig de himmelske Naadegaver? Men dette
gælder ikke om det spæde Barn .... Det vil være
saa meget nødvendigere i denne Henseende«, siger
Mynster, »at komme til nærmere Forstaaelse, som
virkelig en Forestilling om Daaben mere og mere truer
med at indsnige sig, hvorved den ansés som en magisk
Operation, saaat Meddelelsen af de højeste aandelige
Goder skulde være bundet til visse Formler, og at
den mindste Afvigelse fra den foreskrevne Formular
kunde ophæve Fortryllelsen og forhindre den tilsigtede
Virkning. Hvor ganske anderledes fremstiller Luther
denne Lærdom i sin lille Katechismus! Det Virkende
*) Noget, selv Grundtvig kaldte »papistisk Indbildning«.
“) Augsburgske Confession 2den Artikkel: Om Arvesynden.
***) Matth. 18, 2.
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i Daaben er Guds Ord, som er forbundet med Vandet,
og Troen, som forlader sig paa dette Guds Ord. Den
i Guds Ord indeholdte Forjættelse om Guds Naade i
Christus, om Frelse fra Synden og Døden og om det
evige Liv henegnes i Daaben just paa dette Barn, det
erholder i Daaben den fuldeste Tilsikring om, at Chri
stus ogsaa er dets Frelser, og at det har Adgang til
alle de Velgerninger, Christus har forhvervet. Saaledes er Pagten fuldbyrdet fra Guds Side ... . Vil
Barnet senere hen i sit Liv ikke gennem Troen til
egne sig Daabens Forjættelse, da kan Daaben Intet
give eller nytte, da har det forspildt Daabens Ret, ind
til det omvender sig til Gud. Men naar som helst det
i en sand Tro tilegner sig Guds Ord i Daaben, da er
ogsaa fra dets Side Daabens Pagt fuldbyrdet, hvor
ved det ingen Anden kan lade træde i sit Sted, og
dette er den egenlige Daabsbekræftelse i det
indre Menneske, som kun har den til Vidne,
der sér i Løndom. Men paa det der kan være Vej
ledning og Opfordring til denne indre Bekræftelse, er
den højtidelige udvortes Bekræftelse, Confirmationen,
saa priselig indført i vore Kirker. Og først naar den
Unge herved har «fuldstændig aflagt Samfundets Løf
ter», erkender den udvortes synlige Kirke ham for et
«ligeberettiget Medlem af Kirken*), idet den først da
tilstaar ham Adgang til Herrens Nadver».
Og denne Anskuelse fastholdt vist nok Mynster
bestandig. I hvert Tilfælde høre vi ham i hans smukke
Prædiken, Fastelavns Søndag 1847**), paa Tekstens
Spørgsmaal: «Hvad betyder det, at vi have annammet
den kristelige Daab», svare: «det betyder, det tilkende
giver, det tilsiger, at Gud har søgt OS i Jesus Chri*) M. citerer her «Nordisk Kirketidende» Nr. 46, S. 806.
**) Se «Prædikener, holdte i Aarene 1846—52>; Vinterhalvaaret S. 114.
5*
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stus; men det fordrer ogsaa, at vi skulle søge
Gud i Jesus Christus.» —
Imidlertid gik Ritualsagen sin Gang. I Kommis
sionen var der (med Undtagelse af et mindre Ændrings
forslag fra Prof. H. N. Clausens Side) god Overens
stemmelse.
Ogsaa fra Cancelliets Side fremmedes
Sagen saa hurtigt, som gørligt. Derpaa skulde den
forelægges Statsraadet og endelig med Hensyn til en
kelte Punkter forhandles i Stænderne. Men pludselig
standsede Alt.
Lindberg havde ved Agitationsrejser
Landet over tilvejebragt en Petition om at beholde det
gamle Ritual og den gamle Alterbog, som han havde
faaet forsynet med et Utal af Underskrifter, derimellem
endogsaa en Mand, som forlængst var død. Ved Hove
forstod han og Grundtvig at anvende deres Indflydelse
saa vel, at Majestæten i al Stilhed lagde Sagen ad
acta. Alle de rationaliserende Præster, der ved deres
indstændige Andragende i 1832 havde faaet sat Værket
i Gang, vare lydløse Vidner til, at det gik i Staa: de
havde sikkert ventet sig ganske anderledes radikale
Forandringer i den gamle Gudstjenesteskik.
Mynsters flittige og smukke Arbejde, af hvilket
han havde ventet sig saa Meget for den Kirke, der
var ham dyrebar, var spildt.

III.
hi der var kommen en ny Farao til Styret, som
ikke tilfulde skønnede Josefs Værd.
D. 3. Decbr. 1839 døde Kong Frederik VI og
efterfulgtes af Christian VIII.
Skønt Frænder vare
disse to Monarker (som bekendt) højst forskellige.
Den Ene en Mand, der sandsynligvis som Ingen i
hans Land havde gennemgaaet Livets strenge Skole;
en brav Soldat; et trofast Hjerte; en Regent, som,
trods det store Erfaringsvæld, han havde at øse
af, stadig udtrykte sig kort, lakonisk; tarvelig og
fordringsløs i sit Udvortes og dog med Kongemær
ket paa sin Pande og Herskerudtrykket i sit Blik*).
— Den Anden en Mand, som fra sin Barndom af
havde levet i prinselige Omgivelser, indsuget det 19de
Aarhundredes æsthetiske Luft og havde udviklet sig
til en elegant Selskabsherre, der forstod at føre en

T

*) Om dette Frederik VI.s Blik udtaler to saa forskellige Per
sonligheder og Landsmænd som Mynster og Gyllembourg-Ehrensvård
sig paa samme Vis: «Ved sit blotte Blik imponerede han som Faa>
(Meddelelser 1ste Udg. 259). — G. siger, at han som Page hos Dron
ning Louise Ulrikke har udholdt «Frederik ILs Søsters» kloge og
gennemtrængende Blik; selv Gustav III. turde han frejdigt træde
under Øjnene; men Frederik VI.s Blik kunde han ikke staa for.
(G.s Memoire i <P. A. Heibergs og Fru Gyllembourgs Brevveksling»
2den Udg. S. 45.)
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Samtale med bøjelig og flydende Tunge. En Mand,
der (efter at have frigjort sig fra et ham ubehageligt
Ægteskab) i en vigtig politisk Mission drog til Norge;
men i Stedet for at røgte sit alvorlige Kald, kun tænkte
paa Baller og Fjas og paa at indtage saa mange Damehjerter, som muligt*). At han til sidst kom til at staa
i slig Situation, at Norges fri Grundlov fik hans Navn
som første Underskrift, var ganske vist ikke hans
Skyld. Og da han efter sin uheldige norske Cam
pagne og det augustenborgske Giftermaal rejste uden
Lands, var der sikkert ingen Grund for de evropæiske
Hofmænd til at ansé ham for en hemmelig Demokrat.
Den russiske Gesandt, der 1822 traf ham i Paris, til
stod da ogsaa til sin egen Overraskelse, at var der
Aristokrater til, saa hørte den danske Prins ubetinget
til dem**). — Ikke desto mindre imødesaa alle køben
havnske Liberale Prins Christian Frederiks Tron
bestigelse med stor Forventning. Stænderforfatningen
havde ikke tilfredsstillet, men «snarere skærpet Appe
titten» efter en «Constitution». Da den ny Konges
Navn jo var knyttet til den norske af 1814, haabede
man og haabede hernede, uagtet de med Forholdene
kendte ældre Nordmænd betroede deres danske Con
stitutions venner, at han gav dem («F—hakke mig!»)
ingen Constitution***). — Med en særdeles overfladisk,
men meget duperende Dannelse, uden alvorlig For
beredelse og uden ordenlige Regeringsprincipper f), be*) L. Daae: Det gamle Christiania 1ste Udg. S. 303 o. fl.
**) A. Thorsø i «Dansk biograf. Leksikon» III.
***) Den gamle Læge Amberg i Kbhvn., en Brodersøn af den
bekendte Rektor i Christianssand, meddelte mig i sin Tid denne
Udtalelse.
f) Kongens Kabinetssekretær Adler, der (hvis Nogen) besad
Kristian VIII.s hele Fortrolighed, erklærede Prof. H. N. Klausen
med «en overraskende Naivetet», at hs. Majestæt havde tiltraadt
Regeringen uden nogen egenlig Plan, kun «stolende paa Gud og
sin gode Vilje.»
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steg da denne Prins Tronen. Hans Styrelse blev ogsaa kun til lidet Held for Danmark. Naar en yngre
Historiker udtaler, at Frederik VI ikke traadte «i noget
personligt Forhold til de humane Fremskridtstanker,
der i hans Ungdom beherskede Sindene», saa maa
disse Ord i en Historiekyndigs Mund med Føje for
bavse En*). For blot at nævne en af det 18de Aarhundredes største humanistiske Idéer, Tanken om
Bondeemancipationen, saa var Kronprins Frederik saa
hjertelig optagen deraf, at hans Ministre mente, at det
næsten var for Meget af det Gode. Og efter Stavnsbaandsløsningen følger jo med korte Mellemrum den
ene Reformlov efter den anden, alle emanerende med
Kronprinsens fulde Sympathi. Frederik VI var en
Karaktér, der vidste, hvad han vilde. Christian VIII
var en dumklog Mand, der stadig krydsede mellem de
forskelligste Meninger. Fra Frederik VI gik Ingen
uhørt eller uhjulpen. Christian VIII holdt mest af at
høre sig selv tale, og Alle sluttede fra hans vigende,
men humane og velvalgte Ord, til Løfter, der sjældent
bleve holdte. Frederik Vis sparsommelige Husholdning
er jo bekendt nok**). Christian VIII derimod var en
Hoffesternes Mand: ved disse samlede han alle Nota
biliteter, ikke mindst Videnskabsmænd, til hvem han
forstod at gøre lige saa fin Kur som til Damerne.
Frederik VI vides ikke at have haft andre Interesser
end sit Folk. Christian VIII interesserede sig for Alt
i Verden: ligefra Politik til Botanik, ligefra Theologi
til Konkyliologi.

*) Dr. P. Munch i «Vort Folk i det 19de Aarhundrede» S. 392.
**) Saa vidt jeg mindes, er det Werlauff, der i sine Erindringer
(Hist. Tidsskr. IV R. 4 B.) fortæller om Fr. VI, at han kun én Gang
under Taflet lod sit Glas fylde med Rødvin, og da efterhaanden
spædte det op med Vand, saa at der tilsidst kun var rødvinfarvet
Vand deri.
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Mynster havde elsket den gamle Konge*): hans
Liv havde udviklet sig sammen med hans. — Den
Slægt, der var saa nær jævnaldrende med Kronprins
Frederik, saa med Begejstring hen til den fyrstelige
Reformven. Ole Hieronymus Mynster deltager 1794
i en af de Nytaarsfester, hvortil Hoffet, i Overensstem
melse med Tidens borgerlige Aand, har indbudt Hoved
stadens mere anséte Familier. Da han kommer hjem,
er han henrykt og skriver: «Jeg saa ham, denne Nor
dens beskyttende Aand, denne udmærkede Yngling, der
nu kan skue tilbage paa de Ungdomsaar, der nødes
og brugtes, og fremad til stærkere Manddoms mere
vigtige Daad !»**). — Alt dette, Kronprins Frederiks
Indtog i Hovedstaden 1790 med sin fortræffelige unge
Hustru ved sin Side, og meget Andet svævede for den
gamle Biskops Erindringsblik, da han, syg af Sinds
bevægelse, i lange Uger laa i sin Seng og hørte Klok
kerne fra Frue Taarn og St. Petri ringe Folkets Sorg
ud over Byen og Landet. Tit glemte han Sygdommen
og sine Smerter for de vémodige Tanker, der over
vældede ham; af og til kom han til at tænke paa sin
Tilstand, naar han blev ængstelig for, at han ikke
skulde komme til at sige det sidste Ord ved Kongens
Kiste. Alt hændte dog efter Ønske. Paa den Dag,
Kongens Lig skulde føres bort fra Amalienborg, var
han saa vel, at han kunde holde sin korte Tale. Om
Natten kørte han til Roskilde; kun et Par Timer
kunde han sove her. Da han stod op, var han en
Besvimelse nær. Men Januarmorgenens kolde, friske
Luft styrkede ham: med fuld Besindelse holdt han
Sørgetalen.
Mynsters Hjerte var altid med i hans Gravtaler;
*) Se: Ved Frederik VI.s Bisættelse; Kirkelige Lejlighedstaler
I, 303.
**) O. H. M.s Papirer paa «Emils Minde».
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men aldrig er det strømmet over af mere inderlige
Følelser, end her.

Om der var nogen særdeles Aarsag for Grundtvig
til at iagttage «Danmarks Stjerne i Christian VIII.s
Sølvbryllups- og Kroningsaar» 1840, skal jeg henstille;
men vist er det, at hans egen Stjerne var i Opgang.
Jævnlig var han Gæst i Residenspalæet, og i Dron
ning Caroline Amalies og hendes Hofdamers Kreds
havde han opmærksomme og stærkt optagne Tilhører
inder. Lindberg var jo længst persona grata hos Kon
gen. Man kan da forstaa, at det disse To saa mishage
lige Liturgiforslag blev af hs. Majestæt lagt paa den
Hylde, hvortil man skal have en Stige for at naa op*).
— For Mynster var det naturligvis en pinlig Skuffelse.
Og da han ikke hørte til de letlevende Mennesker, der
ønske sig ugenerede af Erindringen om triste Hændel
ser, var han bleven klog af Skade. Det var derfor kun
med stor Forsigtighed, han vilde indlade sig med det
Forslag om ny Psalmer, som var en delvis Følge af
det ændrede Ritual, og som Mange ønskede. Hvor
ivrig havde man ikke været for netop at faa ham til
at foretage Forandringer i de liturgiske Former**);
med hvor megen utaalmodig Bitterhed havde man
ikke i det eneste agtværdige Oppositionsblad udtalt sig
om det ventede Arbejdes Fuldendelse***)? Og da det
saa (hurtigst muligt) var tilendebragt, tav alle Stemmer
med Undtagelse af de Misfornøjedes! — Det forekom
Mynster rettest at nøjes med et «Tillæg til Evangelisk
kristelig Psalmebog»; thi hvem indestod for, at ikke
*) Jævnfr. Fr. Barfods til det grundtvigianske «Vennemøde
1872», knyttede, lille, men ret indholdsrige og paa Avtopsi støttede
Biografi S. 186.
**) Se f. Eks. Visby a. S. 351.
***) «Fædrelandet» 30. Marts 1839.
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ganske lignende Forhold vilde indtræde, om en helt
ny Psalmebog skulde redigeres? Stod ikke her som i
Ritualsagen Meningerne skarpt lige overfor hinanden?
— Rationalisterne vare ingenlunde misfornøjede med
«Evangelisk-kristelig Psahnebog», hvis Indførelse ikke
var stort mere end 40 Aar gammel. De fandt dér,
hvad de ansaa for en Psalmebogs Hoveddyd: «den
skulde ikke være en rimet Dogmatik, men et Udtryk
af de Følelser, som ved Dogmerne kunne vækkes hos
os, og de Reslutninger, hvortil Erkendelsen af dem kan
lede os. Ere Psalmerne derhos fri for Svulst og Af
fektation, fromme og simple, bør man være tilfreds» *).
Dog indrømmede man fra denne Side, at den avtoriserede Psalmebog ikke var fejlfri. — Pietisterne vilde
have en Psalmebog efter deres Smag. — Grundtvig
ianerne paastod, at den «evangelisk-kristelige Psalme
bog» hverken var evangelisk eller kristelig. De er
klærede, at de vilde have en Psalmebog, hvori deres
Mester (som, efter deres Formening, næst efter Kong
David var den største Psahnedigter) skulde have en
dominerende Plads. — Mynster gav vel Rationalisterne
Ret i, at «Evang.-kristelig Psalmebog» havde en Del
smukke Psalmer og mange, som indeholde simple,
gudfrygtige Ord, der bedre kunde tjene til Opbyggelse
end meget (nymodens eller gammeldags) Klingklang;
men han kunde og vilde ikke nægte, at den led af
mange dogmatiske, poetiske og logiske Mangler (fordi
hemlig Psalmerne jævnlig sprang fra én Forestillings
kreds over i en anden), og at den i det Hele var mat
og uden Liv, samt at de med ældre Psalmer foretagne
Forandringer vare uheldige. Imidlertid ønskede han
ikke en «Grundtvigs Psalmebog».

*) Visby a. S. 1:2. — Ogsaa Biskop Gad udtalte sig senere
med Sympathi om «Evang. kristel. Psalmebog».
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Vi staa her ved et Punkt, mod hvilket Grundtvigs
Tilhængere stadig have rettet deres Projektiler, naar
det gjaldt om at angribe Mynsters historiske Stilling.
Maaske have de ikke ganske Uret. Lad os derfor et
Øjeblik tage Mynsters Forhold i denne Sag under
upartisk Overvejelse. — Hvad mente Mynster om
Grundtvig som hymnisk Digter?
Grundtvigianerne ynde at fortælle en Historie om,
at Mynster, da Grundtvigs «Sangværk»s første Bind
begyndte at udkomme heftevis, blev gjort opmærksom
paa Hefternes Prisbillighed: de kostede ikke mere end
3 Skilling Stk. «Det er, fordi de ikke ere 4 Skilling
værd,» svarede Mynster. Denne Anekdote, hvis Sand
hed jeg ikke betvivler, vækker naturligvis naive Grundt
vigianeres Indignation. Dog, den, der kender Mynsters
Naturel, lér blot deraf, som af en god Vittighed i den
gamle danske Manér, og finder ikke saa Meget som en
Myggebraad af Malice i dette Indfald. Man genkender
den muntre Persiflage fra det gamle «Nr. 5», hvor
han fik Skam, der tog Forargelse af Sligt. En virke
lig Dom af Mynster over Grundtvig som Psalmedigter
foreligger derimod i Brevene til P. Hjort. Han siger
dér, at han ikke glat væk kan anerkende Grundtvig
som en stor Psalmedigter: «han kunde være bleven
det». «Men nu kan hans Begejstring saa vel som hans
Eftertanke sjælden holde længere ud end 2 eller 3
Strofer igennem; og da han gør sine Psalmer saa
lange, over al Maade, saa faar man megen KlingKlang og Passiar at trækkes med*). Men en endnu
mere betydningsfuld Udtalelse finde vi i Mynsters Artikkel «Om Tillæget til den evangelisk-kristelige Psalmebog»**): Det hedder sig nu, siger han,
*) Ny Samling S. 35.
**) Dansk Ugeskrift 1844. — Bl. Skrifter I, 425.
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«at Menighedens Psalmesang skal være idel Lovsang*),
og at Menigheden, naar den samler sig i sin Kirke,
ikke samler sig som en ecclesia pressa eller militans,
men som en ecclesia triumphans**). I denne trium
ferende Kirke kan naturligvis Tolderen i Evangeliet
ikke finde Plads; og det er aldeles konsekvent, naar
man ogsaa vil have den smukke gamle Bøn, hvormed
vi nu begynde vor Gudstjeneste, afskaffet; thi i den
bede vi, at vi «maa af Prædikenen lære at sørge over
vore Synder, at tro i Liv og Død paa Jesum, og os
hver Dag i et helligt Levned at forbedre». Over Sligt
er den triumferende Kirke langt ophøjet; den ser Synd,
Nød og Død under sine Fødder og behøver ikke at
bede: Herre! forøg os Troen!» Naar i det Efterfølgende
Mynster desuden taler om «den af theoretiske Vilkaarligheder uforstyrrede kristelige Sans», da kan det ikke
omtvivles, at han her hentyder til en grundtvigiansk
Opfattelse af Kristendommen. Grundtvigs bekendte
Teori om vor Kirkes tre Trosartikler som «Herrens
eget Mundsord», der fra Begyndelsen indtil nu og i
al Evighed vil være Livet og Pulsslaget i hans Menig
hed, indtager unægtelig en upassende og fordringsfuld
Plads i Grundtvigs «Sangværk». I dette som i hint
har Mynster fuldkommen Ret***). Men naar vi sé
ham kun optage én Psalme af Grundtvig i det Tillæg
af gamle og ny Psalmer, som han mente foreløbig
skulde afhjælpe Psalmenøden, saa kan Mynsters Di
sciple (hvor højt de end skatte deres udmærkede
Lærer) næppe følge ham i dette Stykke; de maa, Sand
heden tro, indrømme, at her er en Begrænsning i hans
*) Kuriøst nok havde Bastholm, som jo efter Grundtvigs
Mening var vor Kirkes bête noir, sagt aldeles det Samme.
**) Ikke som en betrængt eller stridende Kirke, men som en
sejrsyngende.
***) Sé Rudelbach: Om Psalme-Literaturen og Psalmebogssagen
S. 419.
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Syn. Thi Grundtvig ikke alene «kunde være ble ven
en stor Psalmedigter»; han var og er det! — Myn
ster saa’ meget vel, at vi Danske eje saa rig en Psalme■skat som noget kristent Folk her paa Jorden; hvis han
ikke havde sét det, maatte han ikke have været den
varmhjertede Patriot og trosinderlige Kristen, som han
var. Alligevel mægtede han ikke at sé, hvor gyldent
de .ægte Grundtvigske Ædelstene funkle i denne
1Psalmeskat. Hvor kunde uden Grundtvig den herlige
Treklang være kommen i Stand, som Menneskealdre
igennem har fyldt vor Kirke med de dejligste Toner?!
— Kingos Basune forkynder højt og dybt Troen paa
Gud Fader den Almægtige; Strængene i Brorsons Lyre
næsten gløde af Kærlighed til Christus, Guds Søn,
vor Frelser; og fra Grundtvigs mægtige Harpe stiger
Haabets Jubel mod Himlen, baaret paa Hellig-Aandens
Vinge. — Men, som sagt, Animositet har næppe Noget
at bestille med Mynsters Værdsættelse af Grundtvigs
Psalmedigtning; det er en Begrænsning i hans natur
lige Sans, vi her møde. Heller ikke Kingo forstod
Mynster tilbørlig at skatte: mod ham kan han da
umuligt have næret personlig Uvilje. Mynsters Smag
var Brorson og af dem, som kommer de tre Store
nærmest, Ingemann. Ingemanns Veninde, Fru v.
Rosenørn, fortæller i et Brev til Digteren (Oktbr. 1842),
at hun for nylig har hørt Mynster (hvis Sind paa denne
Tid var tynget af en sørgelig Familiebegivenhed) i sin
Prædiken citere «en from Digters Ord»:
„„I Verden er ej Nød saa stor,
Guds Naade er dog større.
Er lukt for mig hver Dør paa Jord,
staa aabne Himlens Døre.““
«Alle vare bevægede; Mynster selv ikke mindst.
Jeg kunde tydelig mærke, hvorledes disse herlige Ord
havde talt Trøsten ind i hans egen Sjæl*).
*) V. Heiße: «Brevveksling ml. Fru v. R. og L>

S. 38.
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Lydbølgerne fra den Art Strenge trængte ind i
Mynsters Øre og Hjerte.------Medens hin Mangel ved det Mynsterske «Tillæg»
altsaa skal indrømmes, saa maa det siges, at dets Affatning iøvrigt var dadelløs. Mynster vilde ikke fore
gribe en ny Psalmebogs Indførelse. Han lededes her
som altid af sin sunde Takt: Øjeblikket var endnu
ikke kommet til en saadans Tilvejebringelse. «Evangelisk-christelig Psalmebog» afsattes i henved 10,000 Eks
emplarer om Aaret: den var i Barnets og den Voksnes
Eje: Almuen og Tyendefolket besad den som deres
eneste Bog, og i de højere Stænder kunde man ikke
faa den udstyret pragtfuldt nok. At indføre en ny
Psalmebog var «at paalægge en ny Landeskat». Denne
maatte vel en Gang paalægges Menigheden; men man
burde tøve dermed, til alle danske Kristne vare enige
om, hvilke Psalmer der skulde optages. Desuden
havde sligt et «Tillæg» som subsidiært Forslag faaet
de fleste Stemmer for sig i den jydske Stænderforsam
ling. Man maatte tage sig i Agt for, at det ikke skulde
gaa os som vore protestantiske Trosfæller i Tyskland
paa den Tid: næppe havde de faaet én Psalmebog
indført, før en anden begæredes. Den kgl. danske
Regering resolverede da ogsaa Juni 1842, at et saadant «Tillæg», efterat Betænkninger angaaende de ny
Psalmer vare indhentede fra Landets Gejstlige, skulde
udarbejdes af de Mænd, som havde siddet i Ritual
kommissionen.
Men nu begyndte der at blive Røre i «det køben
havnske Præsteconvent».
Det er et typisk Udtryk for Tidens Uro og taagede
Frihedslængsler, at disse Conventer, som ikke var Andet
end rent private Pastoralconferenser, optraadte og for
mede sig som gejstlige Stænderforsamlinger. Uagtet
Conventernes Medlemmer ikke besad nogen som helst
Forpligtelse til at møde og intet Mandat havde fra de
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Udeblevne, vedtoges der dog Resolutioner, fremsattes.
Besværinger og indgaves Andragender. Navnlig maa
Adgangen for ganske unge Kateketer til disse Conventer have bidraget til at give dem et udfordrende,
selvvigtigt Præg. Smaa Menneskers Hjerter svulme
altid af Mod, naar de føle sig i Flok. — Mynsters
saakaldte «hierarkiske» Tilbøjeligheder vare naturligvis
Noget af det Første, den moderne Opposition vendte
sig imod. Ingen Biskop kunde sikkert være mindre
Hierark end Mynster: han vilde vistnok ikke være sine
Provsters og Præsters Spillebold, endsige lade sige tage
paa Slæbetov af ganske unge Gejstlige, der, næppe
komne fra Eksamensbordet, vare stukne i Præste
kjolen; men hver fornuftig og lovlig Overbevisning re
spekterede Ingen mere end han. Om det saa var
hans lille Psahnebogstillæg, vilde han ikke have det
tvunget igennem. «Vil en Præst ikke indføre det,»
siger han i den ovennævnte Artikkel, «kan han være
rolig for, at det ikke indfører sig selv.» Kommer han
siden til en Menighed, hvor det er indført, men han
ikke ynder det, da behøver han blot ikke vælge sine
Psalmer deraf. Paa den anden Side ville de Par Skil
ling, hvormed «Tillæget» vil fordyre Psalmebogen,
ingen Hindring kunne være for Indførelsen af en ny
Psahnebog, naar Tiden dertil en Gang er kommen.»
— — Men Københavns Præsteconyent vilde straks
have en ny Psalmebog og nedsatte en Comité, der
mellem sine Medlemmer vel ikke savnede Venner af
Mynster, men hvori Grundtvig selvfølgelig var optaget.
Det viste sig nu her (som saa ofte), at de stærkeste
Frihedsraabere i Virkeligheden ere de mest Herske
syge. Hvor meget Conventscomitéen nød godt af Sam
været med den geniale Psalmedigter,. var han dog,,
naar det kom til væsenlige Afgørelser, umulig at for
handle med, da han altid (hyad, Mynster meget rigtig.
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havde forudsét), vilde have sit Eget frem*), enten det
gjaldt en oversat, bearbejdet eller original Psalme. —
Efter megen besværlig Forhandling med Grundtvig, fik
Comitéen endelig sit «Prøvehefte» færdig. Men Con
ventet fandt det uantageligt. — Grundtvig var
«smækvred» og har rimeligvis anvendt hele sin Ind
flydelse ved Hoffet til at faa «Prøveheftet» antaget og
Tillæget standset. Christian VIII synes at have været
i største Tvivl, om han ikke skulde tilbagekalde sin Re
solution; men Mynster optraadte paa en saa bestemt
Maade, at Kongen hindredes fra at foretage et utilbør
ligt Skridt**). — Tillæget udkom altsaa og blev i
Løbet af et halvt Aar solgt i over 13,000 Eksemplarer,
et gyldigt Bevis for, at der havde været en betyde
lig Trang til en slig Forøgelse af den avtoriserede
Psalmebog.
Det københavnske Convents Optræden ved denne
Lejlighed havde med Rette krænket Mynster. I Foraaret 1844 havde «Tillæget» været færdigt og indsendt
til Regeringens Stadfæstelse; men netop da anmeldte
Conventet for Regeringen, at det ønskede at udarbejde
en ny Psalmebog og anholdt om, at «Tillæget» maatte
stilles i Bero. Samtidig søgte det at skaffe den Mening
Indgang hele Landet over, at Indførelsen af et saadant
«Tillæg» vilde være aldeles ødelæggende og fordærvelig
for en eventuel ny Psalmebog***). — Dog, da det ikke
lykkedes det københavnske Convent i saa Henseende
at komme sin Biskop paa tværs, optog det ogsaa
andre Sager til Drøftelse: Tidens Gæring og Nyheds
sygen gav jo Stof nok. — Først var der Forsam
lingsvæsenet. Ogsaa her har man hængt sig i et
ironisk Skæmtord af Mynster.
I et Brev fra en
*) Martensen: «Af mit Levned» II, 62 o. fl.
**) Koch a. S. 201.
***) Mynster, Meddelelser
284

81
Visitatsrejse kalder han den Del af Sydvestsjælland,
hvor Conventikkelvæsnet særligt havde grebet om sig,
«det hellige Land». Denne ironiske Betegnelse have
Atheister taget til Indtægt som Spot; hvorimod Tros
raseriet har taget dyb Forargelse deraf. At forhandle
med de Første vilde være spildt Ulejlighed: til den
Biindfødte kan man ikke tale om Farverne, og den,
som er defekt med Hensyn til det religiøse Organ, vil
ikke blive sig sin Mangelagtighed bevidst, fordi man
taler til ham derom. Derimod forekommer det mig,
at selv den Kristen, hvis Tro ytrer sig paa fanatisk
Vis, maa kunne fatte, at Mynsters Uvilje mod at an
vende Navnet «de Hellige» paa kristne Mennesker har
en skellig Grund. Skønt Mynster selv var saa alvorlig
en Kristen som Nogen, vilde han dog have følt sig
ilde ved at indrubriceres under hint Prædikat; thi vel
vilde han, den sjældne Kender af det ny Testamente,
have indrømmet Ordets Skriftmæssighed; men samtidig
vilde han have henvist til den Forandring, der efterhaanden var foregaaet med det i dannede Folks Tale
skik. Kun Gud er hellig, vilde han have sagt; naar
et syndigt Menneske drister sig til at kalde sig «hellig»,
da vogte han sig vel, at han ikke falder i Farisæismens
Snare. Paa den anden Side vilde naturligvis Mynster
ingenlunde nedlægge Indsigelse mod den theologiske
Sprogbrug: at vi ved Kristi uendelige Kærlighedsoffer
ere bievne retfærdiggjorte for Gud og derigennem hel
ligede. Men i Lægmandstale vilde han sky at anvende
dette Egenskabsord, der ikke taaler, at man bruger det
i Flæng eller jasker med det. — Men det var netop
Ulykken ved de religiøse Lægmandsbevægelser, at skræk
kelig megen Farisæisme synes at have været forbunden
med dem. Naar Mynster var paa Tilsynsrejse i Syd
vestsjælland, kunde det hænde, at de «hellige» Præster
henvendte formanende Ord til ham og bad lydeligt til
6
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Gud om, at Biskoppen vilde forbedre sig*). — Dog,
dette tog Mynster med en god Kristens Resignation.
Farisæismen, der fulgte med Conventikkelvæsnet, var
ham vel endda ikke det Værste. Men han kendte alt
for godt de menneskelige Følelser og Sindstilstande, til
at han ikke skulde have erfaret, at er der Noget, Men
neskets syndige Natur higer efter, saa er det Lov
overtrædelse. Kan man nu oven i Købet kaste et
gudeligt Skær over en slig Trodsen af Øvrighedens Be
faling, saa gotter det Ens forfængelige Hjerte. Netop
da Pietismens Flom fra Tyskland skyllede hen over
Landet, havde Christian VI, skønt hans Fromhed var
uskrømtet, fundet, at den antog ulovlige Dimensioner,
og udstedt Forordningen af Jan. 1741 mod Conven
tikkelvæsnet. Denne Lov stod endnu ved Kraft, og
Mynster kunde naturligvis som Sjællands Biskop ikke
undlade at gøre den gældende: dog gjorde han det saa
mildt som muligt. Naar Loven forbød religiøse For
samlinger en masse, og Sligt fandt Sted med alle de
Ulovligheder, ja Utérligheder, som Massemøder som
oftest have i Følge, saa mente Mynster, at Loven skulde
ské Fyldest og Øvrigheden skride ind, selv om Sogne
præsten ikke forlangte det. I det Hele taget mente
han, at det var ønskeligt, Præsten ikke optraadte som
sin Menigheds Angiver. Heller ikke vilde han taale,
at Sigøjnereksistenser under hellige Masker fulgte deres
Omflakkerlyst og mangen Gang «styrtede ind i Sognene»
med en halv Snes «Sangere» og vakte et skandaløst
Ustyr. — Men paa den anden Side følte Mynster sig
overbevist om, at naar Sognefolk stilfærdigt samledes
til Bibellæsning eller fælles Andagt, kunde Sligt have
sin store og gavnlige Indflydelse og «i mange Tilfælde
vidne om et begyndende religiøst Liv». Den Art For-

*) Blade af Mynsters Liv og Tid S. 341.
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samlinger har Mynster aldrig lagt et Halmstraa i
Vejen.
Ligesom Mynster saaledes i sin Skrivelse af 30. Jan.
1845 med Grund kunde afvise det københavnske Convents Raab paa, at han betragtede Forsamlingsfolket
som «borgerlige Forbrydere», saaledes kunde han ogsaa rolig stille sig blot for dets Sigtelser for «Umenne
skelighed og Ukristelighed» i Baptistsagen.
Da
Barnedaaben var ham et højvigtigt kristeligt Sakrament, forlangte han nemlig i Henhold til det kgl.
Reskript af 1828 og den ny Plakat af 1842, at Baptist
børn, selv om Forældrene vægrede sig derved, skulde
bringes til Daaben. Endnu den Dag i Dag kan man
høre Mynsters Fjender udenfor Kirken og hans Mod
standere indenfor denne anføre det som et vægtigt Ar
gument mod ham, at han fordrede en saadan «Tvangsdaab». Sligt er jo Snak og uklar Tale; thi som Mag.
H. U. Møller (Povl Møllers Broder)*) den Gang meget
rigtigt bemærkede: Barnet tvinger man jo ikke til
Daab; det lader sig viljeløst føre; «Tvang» forudsætter
Modstrid fra Vedkommendes Side. — Selv forsvarede
Mynster fortræffeligt sit Standpunkt i Afhandlingen:
«Om Gendaab og Gendøbernes statsretlige For
hold i Danmark», en videre Udførelse af den Fore
stilling, han sendte det københavnske Convent**). Her
beviser han først klart af Kirkefaderen Augustinus og
den hellige Skrift, at Barnedaaben er og maa være
apostolisk***). Dernæst henholder han sig til Dan
marks daværende Rigslov, hvorefter Kongen er for
pligtet til at overholde den augsburgske Konfession,
hvis 9de Artikkel paabyder Barnedaab og forkaster
*) Berlingske Tidende f. 1845, Nr. 149.
**) Første Gang trykt i Blandede Skrifter V, udgivne af Sviger
sønnen Paulli.
*“) a. S. 340—45.
6*
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Gendaab. Underligt nok, at enkelte mellem Mynsters
yngre Venner ikke kunde følge ham i dette Punkt og,
ligesom hans Modstandere, beraabte sig paa Foræl
drenes naturlige Ret og Hjemmets Indflydelse paa
Børnene i Opvæksten. Hertil bemærker Mag. H. U.
Møller med Føje: Forældrene have vel en naturlig
Ret til Børnene, men ingen uindskrænket; Staten
har ogsaa Ret til dem; og den kan ikke være tjent
med at opfostre Hedninger i sit Skød. Det døbte
Baptistbarn vil i dets senere Aar ingenlunde alene
være undergivet Forældrenes Paavirkning: aldeles uansét, at Forældrene kunne dø i dets Spædalder, vil
Skoleundervisningen samt de Paavirkninger, der udgaa
fra den kristne Menigheds almindelige Anskuelse om
denne Sag, have en nok saa stærk Indflydelse paa det.
— Og jeg vil tilføje, hvad der i de senere Aar er
bleven mig det Afgørende i dette Spørgsmaal: Bap
tisterne kalde sig jo Kristne; med hvad Ret vove de
da at berøve deres Børn den Ret, ethvert Barn af
kristne Forældre har til at blive baaret til Døbefonten?
Maatte ikke et saadant (kristelig talt) forurettet Barn,
hvis det som Voksen følte sig hendraget til vor Kirkes
Lære, forarges ikke alene paa sine Forældre, men ogsaa
paa den uvillige Præst*), fordi disse, mens det var i
sin spæde Alder, havde været Herrens Befaling over
hørig? — Da Apostlene skændte paa Mødrene, som
bragte deres srnaa Børn til Frelseren, rimeligvis fordi
de (ligesom Gendøberne) ménte, at de Smaa ikke
kunde skønne, hvad der skete med dem, «blev Jesus
fortørnet og sagde: ««Lad de smaa Børn komme til
mig og hindre dem ikke; thi saadanne tilhøre Guds
Rige»» **).
*) Flere Præster, derimellem P. Kierkegaard i Pedersborg, væg
rede sig som bekendt ved at døbe Baptistbørn.
") Markus X, 13—15.
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Men Københavns gejstlige Konvent lagde det døve
Øre til, naar dets Biskop gjorde det fornuftige Fore
stillinger: Mynster var bleven gammel, hed det; han
fulgte ikke længer med, forstod ikke længer Tidens
Aand, og hvad den krævede o. s. v. Konventet vilde
da vise, at det forstod Tidens Krav, og indsendte sit
Andragende vedrørende Baptistsagen. Mynster, som
Intet hellere ønskede end, at Regeringen skulde handle
bestemt i denne Sag og snarest mulig forelægge Stæn
derforsamlingen en Dissenterlov, fandt som sæd
vanlig liden eller ingen Støtte hos den vaklende Konge.
Kristian VIII, som først havde været meget ivrig for
at faa Baptistbørn døbte, frafaldt senere sin Mening
og lod sig omstemme. Sagen døde hen; og hver
Præst gjorde tilsidst, hvad han vilde. —
Mer og mere følte Mynster sig ene i Nytidens
støjende og «vrimlende Mængde»*). Hans Popularitet
var i gradvis Synken. Som Stænderdeputeret havde
han aldrig været «folkeyndet», og det bladskrivende
«Fremskridtsparti» havde han altid været til Anstød
og Ærgrelse. H. N. Clausens Antipathi ligeoverfor
Mynster turde for en Dél skrive sig fra Kontroverserne
i Roskilde Stændersal. Ligefra den første Stænder
forsamlings Aabning havde den nationalliberale Oppo
sition stærkt Kik paa Mynster som Konservatismens
sikre Mand; og da han som Hovedredaktør af Tak
adressen til Frederik VI havde brugt det Udtryk, at
«Danmarks Hjerte slog i Kongens Bryst», var 101 ude.
Fire Aar efter kaldte Grundtvig i sit «Frisprog»**)
Frederik VI for «Samvittighedsfrihedens majestætiske
Værge, det danske Hjertes høje Fortrolige». Men
dette blev straks tilgivet og snart glemt saa vel som
hans tidligere uhøviske Udtalelser om de Rigsdage, vi
*) Fra en Prædiken, holdt Aaret før hans Død.
S. 12.
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senere fik.
Han lignede dem ved en Husorden,
hvor Heste og Kør, Gæs og Svin toge Del i Husets
Bestyrelse, «medens hvert ordenligt Menneske maatte
stoppe Fingrene i Øret for Gaase-Bænkene og lukke
Øjnene for Svinestiens Fuldmægtige». —
Ikke uden Smerte og Bitterhed følte Mynster sit
Forhold, og det var «i hans Sjæls Alvor, han en Gang
sagde til en Ven, at han glædede sig ved at have den
Alder, at han turde haabe snart, paa den ene eller
anden Maade at kunne forlade den ansvarsfulde Post,
hvorpaa han var sat». — Dog, han bar sin Skæbne
som en Mand og blev sine Grundsætninger tro. Uagtet
han ikke haabede paa Fred, slutter han dog ved
Nytaar 1847 med roligt Mod sine Memoirer. — Naar
han her tilsidst siger: «Tidens Aand kender mig, og
jeg den, altfor vel» ; — da ligger der Noget af et tru
ende Blik i disse Ord.

IV.
a vi nu staa i Mynsters sidste Livsperiode, vil det
være af Interesse at sé, hvad der karakteriserede
ham som Guds Ords Forkynder i dette Land. Men
forinden ville vi søge at opfange Grundtonen i hans
theologiske Anskuelse; thi det er dog denne, der
som «en evig Melodi» atter og atter bryder igennem i
hans Prædiken.
For dette Øjemeds Skyld vil det formentlig være
nyttigt at sammenstille ham med andre Tænkere af
hans Tidskreds, som have gjort den religiøse Tro til
Genstand for dybere Overvejelse*); selv om vi have
omtalt eller dog berørt dem i 1ste Bog af dette
Skrift. —
For Faderen til vort Aarhundredes Filosofi, Im
manuel Kant, var Begrebet Gud aldeles demonstra
tionsløst. Filosofien før ham havde mént at kunne
bevise Guds Tilværelse; Kant fjernede ham aldeles
fra Videnskabens Verden: om Gud vidste Videnskaben

D

*) Jvnfr. Prof. Henrik Scharlings Universitetsprogram for 1897;
en Afhandling, der, holdt i en smuk Form, sikkert fortjente større
Opmærksomhed hos vor dannede Læseverden, end den hidtil har
vakt.
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ikke det Allermindste. Gudsforestillingen traadte os
vel i Møde i Historien, men som ethvert andet Tidsfænomén; ogsaa i Naturen gjorde Gudsforestillingen sig
gældende; men fordi vi selv førte den ind deri; den
trængte sig vel ind i vor Tankeverden; men var ogsaa
dér en Tilsyneladelse, som aldeles ikke behøvede at
være sammenhængende med noget virkeligt Eksisterende.
Den Verden, som omfattedes af vor Sansning og Tænk
ning, havde aldeles intet Middel til Bevisbarheden af
Guds Eksistens. — Saaledes gik da Mennesket ret
utrøstet ved den store Filosofs Side. Men pludselig
forandrede denne sin ubarmhjertige, videnskabelige
Mine og vendte sig til sit stakkels Medmenneske med
følgende befriende Ord: Sér du, min Søn I dette for
holder sig vistnok saaledes. Men hvad siger nu det
praktiske Liv? Det spørger: hvorledes skal der
leves, naar ikke ethvert Menneske føler et uudslette
ligt Moralbud skrevet dybt i sit Hjerte, som siger: Du
skal gøre det og det? Hvorledes kunde det fordres af
et Menneske, at han skulde gøre det Gode, hvorledes
vilde det være muligt at bøje ham ind under den al
mindelige Retsorden, der er en nødvendig Betingelse
for ethvert Samfund mellem Mennesker, hvis ikke det
højeste Væsen, som har givet denne moralske Grund
lov, talte til ham gennem Samvittigheden. Altsaa
dette, at Mennesket bør og skal være et moralsk
Væsen, dette praktisk Selvforstaaelige, indeslutter ogsaa
Overbevisningen om, at der er en Gud; og denne
Overbevisning er det eneste Hængsel, hvorom et sæde
ligt Liv kan dreje sig. — Saaledes bliver da Gud i
Kants Filosofi et nødvendigt Rygstød for Mo
ralen. Men deraf følger ogsaa, at Moralen som saadan bliver Prøvestenen, ved Hjælp af hvilken Alt, hvad
der betegnes som guddommeligt, skal værdsættes, og
hvad der i Gudsaabenbaringens Bog ikke kan bestaa
med Moralen (og det vil m. H. t. Kant i Grunden sige
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det 18de Aarhundredes Moral i sin bedste og ædleste
Skikkelse), det skal forkastes. Men hvad bliver saa
egenlig Gud, Religion og Bibel Andet end en Frem
bringelse af Menneskets moralske Vilje; Noget, den pro
ducerer og postulerer, fordi den har det nødigt. —
Dog, den Tids Theologer kunde meget vel bruge Kant;
thi han gav deres sprøde Rationalisme en Staalsætning,
hvortil den haardt kunde trænge. For det Mysteriøse,
som var Rationalisterne en Vederstyggelighed, befriede
han dem: men den gode, fornuftige Vilje gud
dommeliggjorde han; og dette var aldeles i Ratio
nalismens Aand.
Da optraadte i Aarhundredets Slutning en Mand*
som havde tilbragt sin tidlige Ungdom i Herrnhuternes
Skole og haft Omgang med Pietister. Det var Schleier
macher. Han holdt «Taler til de Dannede blandt
Religionens Foragtere». Paavirket af den vaagnende
Romantik og beruset af Spinoza, som nu først ret egenlig
kom til Ære og Værdighed, skildrede han den Gud, som
ikke aabenbarede sig for Tænkerne og de Vise og ikke
blev til gennem logiske Slutninger; men som fik Eksi
stens i den Frommes Følelsesliv. Videnskaben
havde en uantastelig Ret til at tale med om de gud
dommelige Ting; men hvilket Resultat den kom til,
afficerede ikke i mindste Maade den fromme Troende,
for ham var der kun én Salighed: Livet i Gud og
det aandelige Samliv med Christus. Christus var
Religiøsitetens Heros, fordi Gudsbevidstheden hos ham
gennem hele hans jordiske Liv havde ytret sig paa den
dybeste og kraftigste Maade. Ingen havde som Chri
stus gerne og villigt undergivet sig Guds Vilje; deri
bestod egenlig hans Syndefrihed. Jo mere vi strittede
imod, at Gud gjorde sin Vilje i os, des syndigere vare
vi; jo mere vi følte vort Afhængighedsforhold til
Gud, desto nærmere vare vi den evige Salighed. Vi
kunde rolig lade Filosofferne strides om, hvad der var
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sandt og falskt, samt overlade Videnskaben sine Forsk
ningsresultater; vilde man være et Guds Barn, da kom
det En kun an paa, hvad der var fromt, hvad ikke,
og at ofre Gud sin hele Vilje. Livet i Gud var den
fromme Gemytstilstand, hvor Sjælen lod sig opløse i
Gud og udglatte af hans Haand, som Bølgen villigt
synker tilbage i det Hav, hvoraf den er en forsvindende
og uselvstændig Del. Troen, det var da Sindets
fromme Rørelser, og Troslærdommene disses Dannelser.
Dogmatikken blev da en Værdsættelse af den
Række Ord, Mennesket uvilkaarligt havde føjet
til Følelsens hellige Musik.*) —
Samtidig med Schleiermacher virkede Hegel ved
Universitetet i Berlin; men aandelig talt stode disse
Mænd hinanden saare fjernt. Var Følelsen, det fromme
Afhængighedsforhold til Gud, Alt for Schleiermacher,
var Tanken, Begrebet, Hegels Alt. Johannes Evan
geliets I, 1—3 læste Hegel paa sin egen Vis: «I Be
gyndelsen var Tanken (Logos), og Tanken var hos Gud,
og Tanken var Gud. Alle Ting ere bievne til ved
den, og uden den er ikke én Ting bleven til af det,
som er.» — Hegel var en mægtig Organisator i Filoso
fiens Verden. — Her hvilede nu Spinozas uendelige,
ubegrænsede «Substans» i unærmelig Majestæt, næsten
som et «Tohu, Vabohu» før Skabelsen; da lod den
sindrige tyske Tænker det mægtige, menneskelige «Jeg»,
(som d. æ. Fichte havde opdaget) belive det uhyre,
ubevægede Kaos, og straks blev Alt lyst: Alt fik Liv
og rørte sig. Alt dannede sig til en vidunderskøn
Kosmos, hvor enhver Kraft virkede efter absolute Love,
hvor Alt drejede sig om Tankens Sol. Der var ingen
Disharmonier eller Modsigelser i denne Kosmos. Sét
i Begrebets Medium opløste Alt sig i Harmoni, Enhed
og ustandselig Følgeorden. Intet forblev dunkelt.
*) Martensen: Tro og Viden, 2den Udg.

S. 18 o. fl.
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Tankerne oplukkede sig og aabenbarede deres Mod
sigelser, men gennemklaredes netop derved og vendte,
berigede med Lys og Indhold tilbage til sig selv. Hele
Verden blev et fint, gennemsigtigt, af Tanken gennemvævet
Slør. — Gud tronede ikke (som hos Kant) hinsides
den menneskelige Erkendelses Grænser. Han var selv
den menneskelige Erkendelse. Filosofien var dennes
højeste Trin, og det rene Begreb Guddommens idealeste
Aabenbarelse. I Religionen var Idéen endnu befængt
med Erindringer fra Sanseverdenen; thi i Billeder,
Symboler og Lignelser udtrykte Religionen Filosofiens
Tanker. Genesis’ Beretning om Adams og Evas Udjagelse af Paradiset udtrykte saaledes den almindelige
filosofiske Erkendelse, at Mennesket paa Umiddelbar
hedens Standpunkt (Barnet) nødvendigvis gennem et
Brud med sin Umiddelbarhed (Syndefaldet) maa hæve
sig til et højere menneskeværdigt Kulturtrin; o. s. fr.
— Hvad bliver da Bibel og Kristendom for Hegel? Et
Tankens Spejl, hvori den i Mennesket sig aabenbarende
Guddomsaand anskuer sit eget Billede. — Den klare,
rene Erkendelse, hvortil et Menneske gennem alvorligt
Tankearbejde kan hæve sig, er det Religiøses Endemaal.
Følelseslivet derimod er Bevidsthedens laveste
Trin, en Sanselighedens Sfære, som staar Dyrenes
nær. —
Man sér heraf, hvorledes de tre Virksomheder,
hvori vort Sjæleliv aabenbarer sig, med kraftig Ensidig
hed gør sig gældende hos de tre store Tænkere, der
beherskede Theologien fra det 18de Aarhundredes Slut
ning til Midten af vort. For Kant bliver Kristendommen
kun en Nødhjælp for den sædelige Vilje; for Schleier
macher blot det fromme Gemyts Fantasier; for Hegel
en vel brugelig A. B. C. i Filosofiens Pogeskole. —
— For den Mand, vi her have at gøre med, blev den
noget helt Andet, fordi han dybt følte, at Kristen
dommen saa lidt trænger til vort Forsvar eller vor
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Fortolkning, at vi netop omvendt trænge til den og
til at klare og forsvare vort Forhold til den. —
Mynster har i 1827 udarbejdet en fortrinlig lille
Afhandling, kaldet: «Bidrag til Læren om Driv
terne»*). Heri hævder han, i Modsætning til de ma
terialistiske Empirikere,**) at Driften i Mennesket ikke
er vakt ved Erfaring, ejheller er en Virkning af det, vi
have erfaret; men at den ene og alene beror paa en
Uro, der fra først af er til Stede i Menneskets Indre,
efter den Genstand, som attraas, og en Lyst til at
nærme sig denne.***) Det er ikke Genstandens
Nærmelse, der vækker Attraaen; Attraaen maa
være til Stede i Forvejen. «Den med Jordens
nærende Dele svangrede Vædske omgiver Stenen saa
vel som Planten; men kun Plantens Drivt, ikke Ste
nens, gaar derpaa. Derfor indsuger ogsaa kun Planten
denne Vædske og finder Næring deri.» Driften kender
Genstanden uden Erfaring. «Betragt det nyfødte Barn.
Er der ikke i dette en Drivt til Næring, skønt det
endnu aldrig nød en saadan? Suger det sig ikke fast
til Moderens Bryst, skønt det endnu aldrig diede? —
Vist nok er det saa, at ingen Forestilling udvikles eller
klares uden Erfaringens Hjælp; men der er dunkle
Forestillinger, inden der er tydelige; der er en Vished
om Genstanden nedlagt i Drivten selv; der er en
hemmelighedsfuld Forbindelse i Naturen, saa at det
Ene stedse forudsætter det Andet; det Ene kunde ikke
være, hvis det Andet ikke var.» Og senere henf) siger
han i Overensstemmelse hermed: «Saaledes forudsætter
Kærlighedsdrivterne ogsaa deres Genstande; de inde*; Videnskabernes Selskabs filosof, og hist. Afhdlgr. III. —
Bl. Skr. I. — Jvnfr. Prædikener 1846—52 I, S. 117.
<Nihil est in intellectu, quod non erat in sensu«.
***) Langt senere fremkom Alex. Bain med det Samme; sé
Høffding: Den engelske Filosofi S. 69—70.
t) S. 20.
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holde ligesom en Forjættelse om disses Virkelighed.
Dersom vi kunde tænke os et Menneske udviklet, med
alle Drivter vakte i sig, uden menneskeligt Selskab,
da vilde Kærlighedsdrivterne i hans Hjerte forvisse ham
om, at der ét Sted i Verden maatte slaa et Hjerte, be
slægtet med hans. Men Drivten mod det højeste Væsen,
mod den Evige, Kærlighedsdrivten, der ikke nøjes med
en abstrakt Forestilling eller med et Skyggebillede, men
higer mod et bestemt Væsen, mod den levende Gud —
den skulde alene forgæves søge sin Genstand? den
skulde ikke i sig indeholde den klare Forvisning, at
Gud er . . . Saa vist som enhver Drivt forudsætter det,
mod hvilket den stræber, saa vist kunne vi ikke antage
denne Drivt for en hensigtsløs Stræben ud i det Tomme;
men vi forudsætte i Universets af os uafhængige Ind
retning Noget, som svarer til den Beskaffenhed
i vor Natur, hvoraf hin højere Tilskyndelse
fremgaar.» — Driften mod Idealet, saaledes fort
sætter Mynster, er altsaa et Vidnesbyrd om, at Idealet
eksisterer, lige saa sikkert som den nylig af Ægget udkrøbne Fugleunges ufuldkomne Vinger vise, at den en
Gang vil kunne flyve, og at den lille Fisk, der gisper
paa Sandet, hører hjemme i det Hav, der er dens
Element.
Troen er da for Mynster en dyb, sund, sjæ
lelig Følelse af, at Gud er. Men det er ikke den
Følelse, som Mystikerne, Schleiermacher og Pietisterne
atter og atter tale om. Naar Mystikeren Gørres skil
drer Troen som «en tilbedende Hensynken i Guddom
mens Væsen, en stille Sig-Taben i den evige Naturs
Hemmeligheder, en tungsindig Heno ver-Tragten i den
bedre Verden, en smægtende Opløselse i de fromme
Følelsers lunkne Hav . . .», saa erklærer Mynster, at
det er ham ubekendt, om disse fromme Følelser ere
ejendommelige for Sydboerne; men Et véd han, at det
var ikke af hin Smægtens, Hensynkens og Opløselses
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lunkne og svigefulde Hav, at Luther fremstod; at
dette er ikke den Tro, som Pavlus omtaler, naar han
nævner «Skjoldet, der kan opfange Vantroens og Ond
skabens gloende Pile». Og han holder sig overbevist
om, at jo mere den Art Tro faar Lov til at drive
sit Spil, desto mere vil den komme til at ligne en
klingende Bjælde. Enhver, der med Sandhed kan sige:
Jeg tror, maa ogsaa kunne sige, hvad han tror. Til alle
Tider have de Troende kunnet gøre Regnskab for deres
Tro og stræbe stedse at kunne gøre dette fuldstændigere
og klarere: i et Sprog uden Ord have de ikke plejet
at ytre deres Forlængsel*).
Mynster holder da den menneskelige Fornuft højt
i Ære. Den er for ham Troens Medium; men ikke
som hos Hegel selve Guddommens Aabenbarelse. Be
grebet, der klarer sig gennem en sig højnende, uende
lig Trinrække, mindede ham om Schellings «vordende
Gud», som var ham en Afsky. Paa disse Filosoffers
Vis blev Fornuften den kristelige Gudstros hemmelige
eller aabenbare Fjende. — Det, som er Mynster magtpaaliggende, er, at der gøres en bestemt Forskel mellem
Fornuft og Forstand. I Fornuften ser han den Evne,
i Kraft af hvilken Mennesket sættes i Stand til at føle,
d. v. s. umiddelbart erkende Sandheden; For
standen derimod er et Værk af Ræsonnement, d. v. s.
et med Orden gennemført Forstandsarbejde. Forstand
eller Forstaaelse kunne ikke tilvejebringes, uden de først
og fremmest ere grundede paa en sund og dyb Følelse
af det Rette. «Naar vi stige op til de første Principper
for alle vore Kundskaber, af hvilken Slags de end ere,
da kommer man til sidst til ubevislige Grundsætninger,
som kun ere til, fordi vi føle os overbeviste om deres
Sandhed».. Mynster mener, at man tidligere for en
*) «Udvikling af Begrebet Tro», optaget i Videnskabernes Sel
skabs Skrifter, senere i Bl. S. I, 6.
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stor Del har sammenblandet Fornuft og Forstand og
især ivret mod Fornuften, fordi det i det 18de Aarhundrede var bleven Skik at sætte Fornuftens Visdom
mod den aabenbarede, at tillægge Mennesket en «egen
Fornuft, der selv hovmodig vilde opfinde den absolute
Viden, ikke modtage den. Men denne Forvendthed
ligger ikke i Fornuftens Væsen: tvært imod maa For
nuften være forblindet, før Mennesket modsætter sig de
evige Sandheder, hvilke han ikke opfinder, men finder.
Men intet Givet kan modtages uden Modtagelsesevne,
og for en saadan Evne til at modtage det Højeste
have vi intet andet Navn end Fornuften. Dette Ord
er dannet af at fornemme: vi lede os ikke frem ved
Slutninger, Resultatet er ikke vore Tankers Foster; men
vi føle, fornemme og beskue. Ved Fornuften fornemme
vi Tingenes dybere Sammenhæng, fornemme vi Gud
og hans Røst saavel i de indvortes som i de udvortes
Aabenbaringer». Her slutter Mynster sig til den Tænkei\
som ogsaa i andre Henseender var ham kær og dyre
bar, Jacobi nemlig, og siger som han: Fornuft i
subjektiv Betydning er Sans for det Over
sanselige».
Fornuften som saadan kan da umulig være nogen
Hindring for Troen. «Det er Forstanden (hvor herlig
en Gave den end monne være), der ofte har villet til
tage sig et énsidigt Herredømme, hvorunder Menne
skenes øvrige Anlæg ikke kunde trives. Forstanden
er ikke en umiddelbar Erkendelsesevne; men hvad vi
stræbe at forstaa, maa allerede paa anden Maade være
os givet: de sanselige Ting maa allerede have været i
Sansen, de højere i Fornuften. Forstanden naar stedse
sine Genstande langsommere end Sansen og Fornuften;
ja, der er Sandheder, som den menneskelige Forstand
paa sit nuværende Standpunkt ikke formaar at gennem
trænge. Dersom nu Forstanden ikke vil indrømme
dette, dersom den tillader sig at nægte, blot fordi den
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endnu ikke har begrebet, dersom den forsmaar at agte
paa Tingenes dybere Sammenhæng, fordi denne ikke
kan blive den saa klar som den, hvori den daglige
Erfarings Genstande let ordne sig, da forstaar For
standen ikke sig selv eller sin Bestemmelse, tiltager sig
enten Mere, end den tilkommer, eller forsømmer, hvad
der tilkommer den at varetage. I begge Tilfælde er
da Forstanden (uagtet al sit Hovmod, uagtet alle de
glimrende Fænomener, hvori den i en vis Sfære kan
træde frem) dog indskrænket; og mod en saadan For
stand gælde hine Ord: «Jeg vil tilintetgøre de Forstan
diges Forstand». Hvor ypperlig er derimod Forstan
dens Funktioner, naar den fra det Helliges høje Re
gioner indtil det daglige Livs Forviklinger bringer
Klarhed, Orden og Sammenhæng og knytter tydelige
Tanker til bestemte Ord!
Uden Forstand kan Ingen hverken tænke eller tale;
derimod er det vel muligt, saa vel selv at føre et reli
giøst Liv som at vække dette hos Andre, uden at denne
Evne er til Stede i fortrinlig Grad, eller uden den er
videnskabelig uddannet. Men hvad der sker, naar
Nogen vover sig ind paa Videnskabens Kampplads uden
at kunne føre de Vaaben, som dér udfordres, det viser
deres sørgelige Eksempel, som paa denne Maade for
dunklede den ved andre Bestræbelser vel fortjente Ros,
og ikke alene beskæmmede sig selv, men ogsaa det
Hellige, de ville forsvare, ved en Trodsen mod For
standen, hvori denne kun altfor meget fattes, og hvor
ved Pavlus’ Formaning maa rinde os i Hu: «Vorder
ikke Børn i Forstand; i Ondskab værer Børn,
men i Forstand værer fuldvoksne!» — Mynster
slutter sin Afhandling om «Begrebet Tro» med Jacobis
Ord: «Der gives oprindelige, umiddelbar visse, aldeles
positive Sandheder, som, uden Beviser laante fra andre
Kundskaber, gøre sig gældende i Sindet som de højeste.
Paa disse alene grunder sig hin Hjertet og Aanden for-
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ædlende Tillid, som ikke kunde være, hvad den er,
dersom dens Lys kun var et Genskin og dens Kraft
laant». Denne tillidsfulde Overbevisning, som frem
kommer, naar Sandheden har naat Menneskets Inderste
og er optagen deri, kalde vi Tro. Og denne Tro vil
være desto renere, fastere og mere levende, jo mere
Fornuften hersker i Mennesket; den vil være desto
klarere og mere beredt til at møde Modstandernes An
greb, jo mere Forstanden er udviklet». — —
Medens Mynster saaledes havde en mere beskeden
og from Opfattelse af, hvad den menneskelige Erken
delsesevne formaaede, end Hegel; medens han nærede
Mistanke til Schleiermachers Følelsestheologi, stod han
Kant langt nærmere end Nogen af disse. «Jeg véd»,
skriver han til Engelbreth*), at den Mindste i Himme
riges Rige er større end Kant, eller at den Mindste, der
har sand christelig Følelse, har noget uendelig Stort,
som fattedes Kant; dog kunde jeg næsten sige, at iblandt
dem, der i vore Tider ere fødte af Kvinder, er ingen
Større fremstaaet. Jeg vilde næsten kalde ham vor
Tids Johannes den Døber, og jeg er overtydet om, at
han har vist mange Enkelte og maaské hele den tyske
og danske protestantiske Kirke igen til Christus. Mig
synes, det aldrig skulde glemmes, at det var ham, der
kuldkastede hele den materialistiske Filosofi, og ham,
der først igen mod hele sin Tidsalder vidnede om Men
neskets radikale Fordærvelse». — Mynster glemte aldrig,
hvad Kant havde været for ham. «Det for mig Store
og Velgørende var», siger han i sin Avtobiografi, «at
naar de franske Filosoffer anvendte al deres Skarp
sindighed og Vid til at forflygtige det Ædle i Men
nesket til en Drøm, da anvendte Kant hine nedbrydende
Kræfter til at gøre det Ædle i Mennesket berettiget og
frit». Nemlig ved at overføre Beviset for Guds Til*) D. 23. Novbr. 1826.
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værelse fra Begrebernes Verden til Samvittighedens
Dybder. — Kants «kategoriske Imperativ», det uaf
viselige Pligtbud, der som en Guds Røst lød op fra
Grunden i ethvert sundt Menneskehjerte, det gennem
brød den for Mennesketanken uoverstigelige Mur mellem
en sanselig og oversanselig Verden. Det var som Kants
Discipel, han tog det op med Eudaimonisterne, naar
de paastode, at Menneskets egen Lyksalighed var og
maatte være hans eneste Pligtmotiv. Det var til Natur
filosoffernes Samvittighed, han appellerede, naar de
i denne sanselige Verden saa Udtrykket for en evig,
ufordunklet Fornuftorden, hvor Synd og Uret vare for
tonede i den uendelige Harmoni. Kants Accentuering
af Viljens Kraft har tydelig nok paavirket Mynster,
naar han taler om at bevare og styrke Troen paa
Christus. I det Kapittel af «Betragtningerne», hvor
han afhandler «den Pligt at tro» og til Slutning vender
sig til dem, der have erkendt Christendommens Sand
hed, men dog vakle i deres Tro, siger han: «Det er
vistnok langt bekvemmere at lade Hjertet raade, end
at raade derover; langt bekvemmere at afvise alle
Pligtens Fordringer med det Svar, at man nu én
Gang er saadan og aldrig bliver anderledes, end, som
Gud og Samvittigheden fordrer, at beflitte sig paa at
vorde visere og bedre. Men dermed kan da ogsaa en
hver Siethed og Ugudelighed besmykkes, al Falskhed
og Troløshed, al Begærlighed, Forfængelighed og Daarlighed; thi alt dette udgaar indvortes fra, fra Hjertets
Følelser. Ja, ogsaa alle Forbrydelser udgaa derfra. —
Men hvilket retsindigt Menneske har ikke erfaret, at
han mangen Gang med Guds Bistand mægtede at tvinge
Hjertet i sit Bryst, at dæmpe den fremblussende onde
Lue, og at komme den rene hellige Ild til at brænde?
Betragt, hvorledes Menneskene ofte formaa at under
trykke det Gode i sig: de modstaa saa længe den
Stemme, der taler op af deres Væsens dybe Grund,
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indtil de lære at kalde Uret Ret og Ret Uret. De
tvinge den Paamindelse, der lyder fra deres Inderste,
om den Dom, hvor Enhver skal svare til sine Ger
ninger, indtil de lære at ansé det som en falsk Ind
bildning. De lege og spotte med enhver christelig
Følelse, der dog vel stundom bevægede deres Hjerter,
indtil de omsider kunne sige: vi tro hverken Christi
Evangelium eller noget af Guds Ord. Saaledes under
tvinge de, hvad der dog hører til deres Væsen, hvad
de dog ikke ganske kunne udrydde. Og vi vilde sige,
at vi Intet formaa til at tvinge Vantro og Tvivl!
Mennesket formaar at sætte Dæmning mod Havets
Strømme, at lede Floder i ny Løb, og han skulde
ikke formaa at lede Tanker og Følelser i de rette
Veje? — Jeg vil tro; hvad udsiger dog dette Ord,
uden det Forsæt, at den Overbevisning, som jeg i min
Fornuft erkendte at være den rette og sande, som jeg
i min Samvittighed har samtykt, den vil jeg holde fast
ved. Jeg vil ikke sætte Staven fra mig, naar Vejen
bliver tung, og Kræfterne mattes; jeg vil ikke vende
Øjet bort fra den ledende Stjerne, naar Havet er op
rørt. Jeg vil tro; jeg vil ikke lade smaalig Tvivl rive
den Sandhed fra mig, som jeg fandt i alvorlig Gran
sken, som jeg tilkæmpede mig i Livets haarde Strid,
hvis Kraft jeg fornam i mit Livs bedste, saligste Timer.
Jeg vil tro; og dersom Andre tro med mig, da vil jeg
glæde mig ved deres Samfund; og dersom de ikke tro,
da vil jeg tro alene. Jeg vil ikke skamme mig, fordi
Daarer spotte, og ikke forarges, fordi Hyklere drive
deres vanhellige Spil med det Hellige. Og som jeg
hver Morgen bør minde mig om de øvrige Pligter,
som jeg har at opfylde; og som jeg under Dagens
Byrde og Hede, under dens Prøver og Fristelser stræ
ber at komme ihu, hvad der er min Pligt; saa vil jeg
ogsaa aarie, i Fred og i Strid, minde mig om min Pligt
at tro Gud og den, hvem han udsendte, hvem jeg (ikke
7*
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for at tale som Andre tale; men fordi jeg erkendte det
i mit Hjerte) har kaldet min Herre og Frelser!»
Hvor karakteristisk end denne Udtalelse er for
Mynster, hvor godt den end harmonerer med den
Maade, han selv søgte at føre sit Liv paa, vidner den
dog slaaende om, at han har gaaet i Skole hos den
Mand, der for en lysten eller dog moralsk afslappet
Slægt havde Mod til med Myndighed at pege paa det
Pligtbud, der, før alle Lovbøger blev til, stod skrevet
i alle skabte Væsners Hjerte: Du skal; fordi Du
bør! —
Men naar Kant viste Troen paa Gud bort fra Er
kendelsens Sfære, da traadte Mynster i et polemisk
Forhold til ham. Thi han forstod ikke, hvorledes
Kant kunde nægte hin Overbevisning, hvis fulde Be
rettigelse han jo indrømmede, Navn af logisk; han
grundede den jo selv paa Slutningen fra et Givet,
nemlig Morallovens Fordring, som skulde realiseres.
Naar Gud (efter Kants Mening) blev et Væsen, der var
fremmed for Mennesket, et Væsen, til hvis Samfund
Mennesket ikke kunde opløfte sig; naar Forestillingen
om Gud kun fremkom som en Tanke, ikke grundet
paa Følelse eller umiddelbar Nærmelse, men paa Slut
ning; da var jo Overbevisningen her just aldeles lo
gisk, uagtet der ikke sluttedes fra en erfaringsmæssig
Sandhed, men fra en moralsk. — «1 Længden,» tilføjer
Mynster, «vilde Tænkerne heller ikke underkaste sig en
Bestemmelse, som i Grunden forbyder dem at syssel
sætte sig med det, som maa være dem det Vigtigste.
Mennesket har en Drift til at udgrunde, som stedse
ytrer sig paa ny og stedse vækker Sjælen til at søge,
ikke blot Formodning og Anelse, men Vished og Er
kendelse om de Genstande, uden hvilke Alt, hvad der
fylder Sansen og sysselsætter Tænkningen, kun bliver
en subjektiv Leg, en Drøms betydningsløse Blændværk.
Ogsaa føler Mennesket, at der er det i ham, som naar
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ud over den Kløft, der fra mange Sider adskiller ham
fra det Evige, og at han ikke behøver at ansé dette
som sig aldeles utilgængeligt. Troen er en Forbindelse
mellem det Tilkommende og Nærværende, mellem det
Evige og Timelige; saaledes alene faar den Indhold og
Liv, saaledes tør ogsaa Videnskaben nærme sig dens
Helligdomme, omendskønt det stedse bliver vist, at
Troen fører Mennesket længere, end Videnskaben formaar at følge . . . Den Troende, der søger Videnskab
om‘sin Tro, vil erkende, at hans Videnskab har sine
Grænser, og derudenfor er der for ham — ikke Mørke,
men hellig Dunkelhed. — Men hvo skulde ikke søge
at oplyse det Dunkle, saa vidt han formaar det, dog
Troen ubeskadiget; thi det er ikke derved, Hellig
dommens Skønhed aabenbarer sig, at vi bringe osende
Fakler ind, hvis Blus gyder et skummelt Lys over
enkelte Genstande, medens de indhylle det Hele i
Dunst.» —
Hvis man altsaa vilde spørge Mynster: «Hvilken
af Sjælens Grundvirksomheder er i særlig Grad skikket
til at træde i Forbindelse med det Religiøse, vilde han
svare: Alle Sjælsevner maa træde i Forhold hertil;
ingen kunne undværes eller tilsidesættes. Har Du
ikke den dybe Trostrang vakt i Din Sjæl? vil Du al
drig lokke Troens Genstand til Dig. Din Fornuft kan
ikke af sig selv finde Troen, men kun modtage den.
Men har Du anammet den, da gransk den med
Ærefrygt og fasthold den med Sjælens fulde Kraft,
at Du ikke i de Sløvheds- og Dorskhedstimer, som et
hvert Menneske kender i sin Ufuldkommenhed, skal
blive ligegyldig ved det Klenodie, Du besidder, og
maaské forspilde det. Naar der er Tale om den reli
giøse Tro, da skal alle den Troendes Sjælskræfter
være i Funktion, og det hele, fuldstændige Menne
ske løftes op i Troens Sfære. Mynster afskyr her
enhver Ensidighed. «Uden Religion,» siger han i Af-
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handlingen om den christelige Dogmatik*), «gives
der ligesaa lidet en gennemført, udtømmende Tænk
ning, som der uden den gives en ægte, sædelig Hand
len eller en dyb, fuld Følelse. For Een, der (efter
Schleiermachers Udtryk) ganske havde tømt Speculationens Bæger uden at finde Fromheden paa Bunden,
kunde vel Hundrede opvises, som have levet i de
yppigste Følelser uden at være bievne fromme. Kun
har Speculationen saa vel som Følelsen været uden
Dybde.» —
Mynster er afgjort Supranaturalist. Men fordi
han vil have hele det aandelige Menneske løftet op i
Troens Sfære, og intet Gudeligsindet udelukket fra det
Religiøse som saadant, er den saakaldte naturlige
Religion ham ingenlunde ligegyldig. Tvært imod:
Troen paa den Gud, der aabenbarer sig i Naturen og
Historien, i Tænkningen og Samvittigheden, er ham
en sund Begyndelse til en dybere Tro; og lige overfor
visse «Rettroendes» Fornemhed erklærer han, at «hin
Gudsbevidsthed, som Mennesket kan have den med al
Klarhed uden endnu at være en Christen, dog sande
lig er en Religion, og Mange have, om ikke tilfreds
stillet, dog efter Omstændighederne nøjet sig dermed.
Disse Folk tør man p.aa ingen Maade nægte From
hed.» Mynsters Søn fortæller ogsaa**), at hans Fader
stundom syntes bedre om og sluttede sig nærmere til
religiøse og i deres Liv og Vandel agtværdige Rationa
lister end til Mange, der dog oprigtig bekendte den
samme «Supranaturalisme» som han selv; men i hvis
Christendom han saa urene og vrange Elementer blande
sig med rene. Den fattige, tynde Christendom, mente
han, kunde efterhaanden (hvad saa ofte var sét), blive
rigere og fyldigere, hvorimod i den Art af christelig
*) Blandede Skrifter I; sé Afhandl. § 15.
**) «Nogle Erindringer og Bemærkninger om J. P. M.» 1877.
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Opvækkelse, hvor «Karrikaturen» fra først af blander
sig med «det Hellige», hin ofte vinder Overmagt, og
Klinten vokser Hveden over Hovedet. — Bevidstheden
om Gud, denne umiddelbare, oprindelige Forestilling,
som opdukker for Sjælen, «naar den nedsænker sig i
sin dybeste Grund», denne Bevidsthed, hvorpaa den
saakaldte «naturlige Theologi» er grundet, ønskede
Mynster ikke ringeagtet som en Abstraktion fra den
positive Religion. Ligesom der i egenligste Forstand
ikke kunde tænkes nogen Disharmoni mellem Natur
retten og den positive Ret, saaledes vilde det Falske i
en given positiv Religion blive indlysende ved en rig
tig Udvikling af den naturlige Gudsbevidsthed. —
Men hvad bliver nu det sunde, uforkvaklede Menne
ske va’r i Naturen og i sit Indre, i Menneskets Levneds
løb og i Tankens Rige? — En guddommelig Herlighed
træder ham overalt i Møde, men fordunklet, besmittet
og fordærvet. Universet er et skønt og mægtigt Træ,
der strækker sig højt op gennem alle Rum og Tider;
det bugner ved Fylden af sine Frugter. Men hvor
skønne disse ere at sé til — nyd af dem, og Du skal
finde dem alle, i mindre eller højere Grad, angrebne
af Forraadnelsen. — «Naar et vildt Træ skal bære
gode Frugter, da poder Du det; men Podekvi
sten kan ikke tages af det samme Træ. Skal
den fordærvede Natur forløses, da maa Forløs
ningen være overnaturlig. Er Christus Forløseren,
da maa han fra en højere Natur være traadt ind i
denne udartede Verden; og som han er delagtig i
Guds Natur, saaledes er hans Undfangelse, hans Ger
ning og hans Fornedrelse, hans Lidelse og Forher
ligelse overnaturlig for denne Verden.»
En anden Natur, en højere Natur? — Vi vide, at
Mynster fuldt og fast tror paa en saadan, om det end
kun nu og da er Ledemotivet i hans Prædikener og
da altid gør sig gældende paa den for ham ejendom-
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melig diskrete Maade. — Og hvorfor skulde man ikke
(uantastet af Videnskaben) have Ret til at fastholde en
saadan Tro? — Levede vi ikke i den slette Positivis
mes Tidsalder, hvor enhver modsat Anskuelse overbrøles af en kvasifilosofisk Bande, vilde man ikke
finde nogen afgjort Uoverensstemmelse mellem vort nu
værende Kulturtrin og slig en Tro. Saa længe det er
givet, at vor Sansning og Tænkning bevæger sig in
denfor Grænser, den selv sætter sig, Tidens og Rum
mets nemlig, og at enhver Slutning er betinget af Aarsagsbegrebet, hvis absolute Realitet Ingen mægter at
bevise — saa længe synes der at være al Grund til at
respektere en Anskuelse, der ikke kan undlade at tage
Hensyn til Muligheden af en anden Tingenes Orden
end den, Tidens, Rummets og Kavsalitetens Love af
give Basis for*) — Men Positivismen, der begyndte
med at erklære, at vi ikke kunde erkende det Abso
lute og derfor i vor Forskning maatte holde os til det
Relative, er nu løbet ud i sit meningsløse Ekstrem,
hvor den hævder, at man meget godt kan og derfor
ogsaa bør leve paa Relativiteter. Dette er naturligvis
uholdbart, og Omslaget er da ogsaa brat indtraadt; det
Romantisk-Mystiske er atter begyndt at spøge i vort
Aandsliv, og det under Former, som ere langt mindre
naive og derfor ogsaa langt mindre tiltalende end den
gamle Romantiks. —
Men (for at vende tilbage til Mynster) da er Troen
paa en højere Tilværelse, en anden Natur ham det
skjulte Værn i hans jordiske Eksistens; dog ynder han
ikke at lade det hyppig fremtræde, undertiden kun an
tydningsvis. Enkelte Steder i hans religiøse Skrifter
kommer dog denne Overbevisning til stærkt Udbrud;
saaledes f. Eks. i hans lige saa bekendte som lidet
*) Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, 2te Aufl.
herausgeben v. Frauenstådt, I, 282.
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gennemtænkte og tilegnede «Betragtning» over Pavlus’
Opfordring til «at gribe det evige Liv». Formen,
hvorunder han udtaler sin Overbevisning, er afgjort
ethisk; men denne Ethik har kun lidet med Nutidens
humane eller sociale, verdsligsindede Moral at gøre.
Mynsters Ethik her er afgjort religiøs-eksistentiel: «Det
er vel saa,» siger han, «at der er to Verdner; men ikke
paa den Maade, at den ene er her, den anden hisset,
den ene dennesidig, den anden hinsidig; allerede her
nede er Forgaarden aabnet til det evige og salige Liv,
som bag Gravens Nat vil aabenbare sin fuldendte Her
lighed. Men det gælder allerede her om: i Gudsfrygt
og Tro at opjage og gribe det evige Liv. «Hver Gang
Du i dit Hjerte gør Forskel mellem det, som er be
hageligt og det, som er Ret; hver Gang Du siger Dig
selv: denne Lyst, Fordel eller Bekvemmelighed vilde
jeg gerne vinde og nyde; men jeg tør ikke, fordi det
er Uret; denne Pligt er mig tung at opfylde, disse
Ofre ere mig kostbare, jeg vil nødig bringe dem; men
jeg bør gøre det, thi det er Ret; da har Du dermed
erkendt en Lov, som ikke er af sanselig eller timelig
Oprindelse, og hver Gang Du adlyder denne Lov, for
nægter jordisk Lyst og jordisk Vinding for Retfærdig
heds Skyld, da føler Du det evige Livs stærke Kræfter
røre sig i Dig. Hver Gang Du med Sagtmodighed
møder det Onde, Mennesker tilføje Dig, hver Gang Du
med Taalmodighed møder det Onde, der beskikkes
over Dig, betvinger Sorger og Smerter og bevarer Din
Sjæl rolig og fast under Skæbnens Slag, da er der en
Kraft i Dig, som overvinder Verden; det er det Evige,
som styrker Sjælen, baade til at forsmaa det Timeliges
urene Herlighed og til at bære dets korte Trængsler.
Saaledes kan, saaledes skal Mennesket ikke blot ved
Tanker og Slutninger, men ved umiddelbar Erfaring,
midt i det forgængelige Liv fatte det evige Liv. Det
er Dig altid og allevegne nær, Du kan føle det i Dig,
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og Dig i det; men hvorledes skulde Du finde og føle
det, dersom Du kaster Dig i det Forgængeliges bru
sende Strøm, dersom Du ikke forunder det evige Liv
Tid og Lejlighed til at udvikle sig i Dig . . . Samler
Du Din Sjæl fra Adspredelsen, opløfter Du den over
Forvirringen, nytter Du Naadens hellige Midler, da
nærmer Sjælen sig det Evige, og da fornemmer Du i
umiddelbar Erfaring, at der er noget Andet, noget
Højere, Bedre og Saligere, end hvad Øjet ser og Øret
hører, og hvad der opkom i det sanselige Hjerte; under
Omvekslingerne fornemmer Du det Blivende, under
Verdens Trængsel den himmelske Fred; bagved den
mørke Nat skuer Du Evighedens Morgenrøde, bagved
Døden Livet.»
Man sér, at Mynsters Ethik Intet har med den
epikuræiske Sædelære at skaffe, som man siden og nu
har vovet at beskylde ham for. Og lige saa højt er
hans Ethik hævet over den almindelig borgerlige
Ustraffelighedsmoral. Snarere kunde den minde om
Stoikernes og især om den, som d. æ. Fichte i dette
Aarhundredes Begyndelse gjorde gjældende. Den mo
ralske Verdensorden, som Menneskets fri, fornuf
tige og rene Vilje bidrager til at opretholde, og som er
d. æ. Fichtes Ideal, tør have afgivet et Motiv for Myn
sters «Betragtning». Men der er den dybe Forskel,
at medens den stolte tyske Tænker blot vil hævde sit
moralske Selv, vil den ydmyge danske Præst gøre Til
høreres og Læseres Følelse og Vilje modtagelige for
Guds Retfærdigheds og Kærligheds Mysterium.
Mynsters Gudsbegreb er ikke som Schleiermachers
Følelsen af et fuldstændigt «Afhængighedsforhold» til
Gud; ikke en Gang Navnet «Ærefrygt» eller «Tilbe
delse» betegner det udtømmende; thi det er for ham
tillige og i sin dybeste Grund en Kærlighedsfølelse.
Den Fromme erkender vel sin Afhængighed, han be
tragter Guds Lov med Ærefrygt, Guds Visdom med
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Beundring, Guds hele Væsen med Tilbedelse; men han
søger Gud, ikke som den Overtroiske for noget Andets
Skyld, men for Guds egen Skyld, han overgiver sig
til ham ikke af Nødvendighed, men frit, saa at For
holdet mellem den Fromme og Gud maa bestemmes
som et Kærlighedsforhold.
Men dette Kærlighedsforhold leger ikke i det Skjulte.
Her adskiller Mynster sig bestemt fra ældre og Ny
rationalister. Medens Gud for disse færdes i en mystisk
Taage og aldrig ret bliver sig selv aabenbar, saa bryder
for ham, den troende Præst, atter og atter Lyset gen
nem Taagen, og Lyset er Christus. — Mynster kan
ikke forblive paa den religiøse Panthéismes Stand
punkt. «Delene af et Helt,» udtaler han, «kunne ikke
siges at elske hinanden; de ere kun Et og kunne ikke
bestaa uden i deres indbyrdes Forbindelse. Hvad der
derimod kan bestaa for sig alene, men ikke vil be
staa saaledes, fordi det ikke kan fyldestgøre sig selv,
dette bøjer sig til et Andet i Kærlighed. Vare Men
neskene kun Dele af Guddommen eller Dele af en
Menneskehed, da var der ingen Kærlighed mellem Gud
og Menneskene eller mellem disse indbyrdes; thi i
Ordets eg en lige Betydning kan Ingen elske sig selv:
i Kærligheden gaar den Elskende ud over sig
selv. Kun derved, at Gud gav hvert Menneske et
ejendommeligt Liv, saa at Forbindelsen ikke er Op
løsning eller Sammensmeltning, men Forening, hvori
Personlighed og Gensidighed ikke ere ophævede,
blive Kærlighedsfølelserne mulige*).
For Mynster er Gud en Personlighed: han kan
ikke i Evighed færdes i det Skjulte; han maa træde i
et personligt Forhold til den Fromme; han maa a aben
bare sig. Men ikke med en «højere Logiks» Nødven
dighed, som Hegel vil, endnu mindre tvungen ved ma*9 Christelig Kalender f. 1875: Mynsters Juleprædiken 1847.
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giske Kunster, som Hedningerne lære; men ene og
alene i Kraft af sin uendelige Naade og Kærlighed.
— Som Dagens klare Stjerne og mægtige Lys træder
Gud i sin énbaarne Søns Skikkelse ind gennem den
Taage, hvormed Tid og Rum blænder vort jordiske
Øje, og bliver os aabenbar som alle Tiders Grundaarsag og Evighedens Tyngdepunkt. — Og denne Trang
til Guds Aabenbarelse i Christus er (som tidligere be
mærket) saa dyb og levende hos Mynster, at han selv
under den Forudsætning, at Synden ikke var kom
men ind i Verden, umulig kan tænke sig, at «noget
saa Herligt» som Guds Tilblivelse i Jesus fra Nazareth
ikke alligevel skulde have fundet Sted. Selv om det
skabte Menneske var forblevet i sin ideale Tilstand,
vilde det ikke have kunnet undvære ham. — Dreven af
denne levende og mægtige Trang griber Mynster efter
det ny Testamente og gransker det tidligt og sent;
thi denne Bog indeholder det historiske Svar paa hans
Sjæls brændende Spørgsmaal.
Og netop i dette Punkt viser Mynster sig som den
ægte Protestant. Medens Katholikken hviler trygt i
den religiøse Tro, som Paven har beseglet, og som er
stadfæstet ved Kirkens udvortes Tradition, er Troen
og dens historiske Vidnesbyrd Genstand for en stadig
Kamp og Erobring fra Protestantens Side; han kan
aldrig fuldtud hvile paa Sejrens Lavrbær. «Gud giver
kun Sandheden saaledes,» siger Mynster, «at Mennesket
maa tilegne sig det Sande, skønt det er givet» ....
Al god Gave kommer fra Gud; men skal den blive os
til Baade, maa den først rettelig tilegnes. Mennesket
har ikke frembragt Guldet; det maa vindes med Ar
bejde og Sved af Fjeldets Erts; «og ved denne An
strengelse vokser Menneskets Evne og Kunstflid. Saa
ledes gives heller ikke Christendommen til den, der
overfladisk griber derefter, men først til den dybere
Stræben. Selv udenfor den egenlige Theologi er den
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Erkendelse, uden hvilken ingen Religion kan være, ikke
mulig uden Samling af Sindet, uden Tænken og Grun
den. Men dette gælder desto mere, naar Videnskab
skal vindes. Forskeren finder Lærdommen nedsænket
i gamle Skrifter, i uddøde Sprog. Naar han møjsom
melig har arbejdet sig ind deri, saa lyser den christelige
Sandhed ham vel ofte straks i Møde; men ofte skjuler
den sig ogsaa. Øjet møder ofte Noget, der synes frem
med; hvad der hører sammen er ofte skilt fra hin
anden. Saaledes gør det rene Guld, som vi kalde den
christelige Sandhed, Fordring paa al vor Kunst og Fær
dighed til at drage det frem.»
Men, idet Forskeren med alle sin Sjæls
Kræfter maa tilkæmpe sig den christelige Sand
hed, bliver den ham mere dyrebar, gennem
trænge!' den hans Sind mere inderligt og frem
mer hans Viden, idet den tager alle andre Vi
denskaber i sin Tjeneste.

V.
vis Du, min Læser! er et troende Medlem af vort
Folks Kirke og en oprigtig evangelisk-luthersk
Protestant, hvad er det da, som bevirker, at Du intet
Behag kan finde i den romersk-katholske Gudstjeneste?
Du træder ind i en skøn Kirke; Lys, Altre, Bil
leder alle Vegne; Røgelse fylder Luften derinde og af
ficerer paa en forunderlig Maade dine Nerver; højtids
fuld Musik leger mellem Hvælvingerne og lokker for
Din Aand og Dit Hjerte; Du sér Andægtige bøje sig,
korse sig eller knæle tavse som hensunkne i Bøn.
Det er ligesom Noget eller Nogen uhørligt opfordrede
Dig til at gøre det Samme — og dog gør Du det ikke,
kan ikke gøre det. Et Øjeblik kan Du blive distra
heret, men snart besinder Du Dig paa, at Du er i et
fremmed Hus: Du hører ikke hjemme her — og Du
forlader det for at søge Din egen Kirke. — Men hvor
for dog? Er Christus (ham Du søger) ikke ogsaa her?
Unægtelig! Han er her. Men det er Dig, sOm kunde
Du ikke finde ham, som om han indhyllede sig, som
om Du trængte til en mere direkte Aabenbaring af
ham. Og tilsidst forstaar Du, hvad Dit Hjerte her
savner og sukker efter: fra Dit Indre hvisker det: «Tal
til mig Herre! tal til mig; blot et Ord! Lad mig ikke
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staa forladt i denne halvstumme Herlighed, der gennem
et mystisk Tegnsprog skal vidne om Din Nærværelse.»
Thi saaledes er det: den troende Protestant kan
maaské æsthetisk overvældes i en romersk-katholsk
Kathedral, men aldrig føle sit Hjerte bevæget fra Grun
den af: han mangler Guds Ord. Vist nok kommer
Prædiken for i den katholske Kirke, den var jo ingen
lunde ukendt her, og mere og mere har Propaganda
og Jesuitterpolitik drevet Prædikenen frem, navnlig dér,
hvor protestantisk Frisind har tilladt Katholikkerne fuld
Kultusfrihed; men sikkert er det, at har man en Gang
hørt en katholsk Prædiken, finder man sig utilfreds
stillet, om ikke af anden Grund, saa af den, at Præ
dikenen er malplaceret og ligesom ikke rigtig kan skaffe
sig Luft i alt dette liturgiske Væsen.
Men heller ikke ved den væsenlige Del af den ka
tholske Gudstjeneste vil en alvorlig Protestant i Læng
den føle sin christelige Trang imødekommen; ja tilsidst
vil det endogsaa blive ham indlysende, at der klæber
noget Vederstyggeligt ved den. — Hvem er dog disse
Helgener, der træde frem fra Kirkens Væg eller ere
malede paa Guldgrund i Korets Kuppel? Er det altid
fromme Mænd, hvis fordums Gerninger nu taknemlig
hyldes (og benyttes) af Menigheden? Ere mange af
dem ikke omskabte hedenske Guddomme, som man af
praktiske Grunde ikke fandt det klogt at afskaffe; man
ombyttede blot deres Navne med andre og omgav dem
med en Legendes Glans. Og deres Dyrkelse i Hobetal,
hvad er det Andet end Levning af det gamle, menings
løse Flerguderi, som var den gamle Pagts Profeter en
Vederstyggelighed. — Og nu disse Bønner, der saa
hurtigt som muligt fremmumles af Præsten, saa Menig
heden næppe kan høre et Ord deraf, endsige forstaa
det; hvad er det Andet end gammelt og endnu ved
varende Hedenskab? Blot Bønnerne fremsiges med de
og de Ord, i den og den Orden, saa er Alt som det
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skal være. Men gjorde den atheniensiske Evmolpide
Andet, naar han foredrog sine Gudehymner, eller hvad
gør Brahmapræsten Andet, naar han drejer sit Bønne
hjul? ------ Og nu selve Hovedstykket i den katholske
Gudstjeneste, Messeofferet; hvor forargeligt er det
dog i Grunden ikke, naar man tænker paa alt det
Hedenskab, som har indblandet sig i denne hellige
Handling?! Man har jo gjort den (om end paa sind
billedlig Vis) til et Offermaaltid, som det man i sin
Tid holdt i det gamle Norden eller mellem Amerikas
halvraa Folk. Naar man ganske mod Herrens Be
faling har nægtet Menighederne Bægeret, men over
giver dem Brødet som Christi sanselige Legeme;
hvad gjorde da den meksikanske Offerpræst egenlig
Andet, naar han fordum kastede det til Vitzilopotkli
ofrede Menneskes Krop ned til den forsamlede Mængde ?
Thi man huske vel paa, at den romersk-katholske
Præst virkelig mener at ofre selve Christus. En Op
fattelse, som Luther og ikke mindst Schweizer-Refor.
matorerne med Afsky vendte sig bort fra.
I den katholske Præst genkende vi da (desværre)
i Mangt og Meget den gamle hedenske Offerpræst. —
I den protestantiske Præsts Prædiken høre vi mer eller
mindre en Genklang af den gamle profetiske Røst, som
den lød for Israels Folk, før det havde skudt Guds
Naade og Barmhjertighed fra sig. «Hvad skal jeg med
Eders mangfoldige Ofre, siger Herren! .... borttager
Eders Idrætters Ondskab fra mine Øjne og lader af at
handle ilde!»*)
Ja, Protestanten forlader det katholske Tempel og
gaar til sin egen Kirke. Han gaar derhen, skønt den
paa langt nær ikke kan maale sig med Katholikkens i
Øjens og Ørens Lyst. Han gaar derhen for at høre
Guds Ord forkyndt af en Mand i en simpel Dragt,
*) Esaias I; 11, 16.
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som minder om den, hvori Luther forsvarede sig for
den glimrende Prælat- og Fyrsteforsamling i Worms.
Og han føler sig opbygget, selv om Manden delvis
skulde mangle pastorale Gaver, blot han taler ærligt
og af Hjertet, blot Tilhøreren føler, at Præsten selv er
greben af det Ord, han ønsker, Menigheden skal gribe
og tilegne sig. — Og han savner endelig ikke den
kunstskønne Musik, der som et mægtigt Tonehav vælter
sine symfoniske Bølger ud over de Tilstedeværende;
han slaar sin Psahnebog op, blander sin Røst med
sine Brødres og bringer som de i Tak og Glæde Sang
ofret frem for Menighedens Herre. Hvis da ikke Graad
kvæler hans Stemme, naar han kommer til at tænke
paa sin Sorg og sin Synd, eller, ved et Blik paa Barnet
ved hans Side, skamfuld føler, hvor langt han har til
bage i sit Gudsforhold.
Det er luthersk-evangelisk Gudstjeneste. —
Det er Protestantisme kontra Katholicisme. Thi
den Sidste er sanselig og mystisk, medens den Første
er inderlig og bevidst. Og det, der gør Forskellen, er
netop, at Ordet som saadant har den Magt i vor
Kirke, som det har, i Modsætning til den katholske
Kirkes Farvepragt, Musik og symbolske Ceremonier.
Det er sandt, ogsaa i den luthersk-evangeliske høres
Musik: vor store Kirkefader kendte godt den rensende
Kraft, den inderligste af alle Kunster, Tonekunsten,
kan have paa et Menneskes Sind; han sagde, at «Djæ
velen ikke led Musik». Men Kirkemusikken var ham
dog noget rent Sekundært. Gudstjenestens Hovedstykke
skulde ikke mere, som i den katholske Kirke, «Messen»
være, men Prædikenen. — De gejstlige Tyranner
havde, sagde han, ødelagt Prædikeembedet, fortiet Guds
Ord og bare læst og sunget i Kirkerne; og de havde
bildt Menigheden ind, at man blot ved at overvære en
saadan «Guds Tjeneste», kunde erhverve hans Naade.
Luther fornam med Aandens Takt, at skulde der skabes
8
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et ret Forhold mellem Vorherre og Menigheden, da
maatte dens Medlemmers Hjerter ikke bestormes eller
voldtages af brogede Farver og brusende Kor, det blev
kun til aandelig Ufrihed; det var Ordet, det kom an
paa. Men dette kunde kun tilegnes ved at blive gen
skabt i Tilhørerens Hjerte. Et Menneske var her ikke
blot modtagende, men selvf rembringen de; han blev
ikke overvældet, men kunde beherske Indtrykket til
Baade for sin Aand og sit Hjerte. — Saaledes bragte
Luther os efter sin Læremester Paulus’ Vis ud af de
katholske Skønhedslænker til bevidst og mandig Aands
frihed.
Men de Ord, som skulde høres i den rensede
Kirke, var ikke som før «ukristelige Fabler og legend
ariske Løgne». Biblen blev taget ned af Hylden, hvor
den i Aarhundreder havde staaet gemt under Vinterstøvet
indtil Aandens Løvspringstid; og den blev nu gen
skænket Menigheden. Thi det var ikke menneskelige
Paafund og fantastisk Opspind, som nu skulde høres;
men den hellige Overlevering, som Apostle og Apostel
disciple havde bevaret om deres Herre og Mester; det
var det skriftfæstede Vidnesbyrd om, at han var Guds
Søn, der her skulde meddeles Menigheden. Og som
Luther med sin Sejrshymne gik i Spidsen for Psalmesangen i vor Kirke, saaledes lagde han ogsaa for med
sin Prædiken. Den ny Pagts Evangelier og Epistler
skulde for Fremtiden oplæses og forklares fra Prædike
stolen. Luther gjorde det selv paa sin oprigtige,
kunstløse Vis: den logiske Orden var ikke hans Sag.
Enfoldigt og frejdigt udlagde han Biblens Tekst,
skyede ikke det djærve, grovkornede Udtryk, men lod
hele det kristelige Nyvæld, der udstrømmede fra hans
Hjerte, overgyde Ord og Udtryk, saa hans Forkyndelse
i bedste Forstand kunde siges at være frisk og folkelig.
Men der kom, som bekendt, en Tid, hvor denne
Friskhed tabte sig i den protestantiske Kirke. — Præ-
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dikenen blev fra populær Fortolkning til lærd Eksegese:
hver Taledel i Teksten skulde forklares, og dette gav
igen Anledning til, at Præsten mere gik ud paa at vise
Menigheden, hvor lærd han var, end paa at meddele
den Guds Ord. Hertil kom den Strid om Troslærdomme,
der sikkert var et nødvendigt Onde for vor Kirkes
Udvikling; men som ikke destomindre skæmmede den
i Slutningen af det 16de og hele det 17de Aarhundrede
igennem. Den Gang lød Forkætrelsesraabet ideligt
under Kirkens Hvælvinger. Spidsfindig Theologi ind
tog det klare og styrkende Gudsords Plads, og uendelige
Prædikener virkede søvndyssende paa Tilhørerne. Vi
kende disse Tilstande fra «Danske Lov»*): «Præsterne
skulle i deres Prædikener og Forklaringer ej fremføre
Noget, som er mørkt og vanskeligt at forstaa. Ejheller
bevise deres Visdom og Skarpsindighed paa det hellige
Sted, men Alting gøre til Kristi Menigheds Opbyggelse
... De skulle holde sig fra allehaande Skænden og
Forhaanelse, saa at de Ingen røre ved Navn ... i Sær
deleshed skulle de vare sig, at de Intet af deris privat Af
fekter eller Had paa det hellige Sted tale og fremføre og
saaledes sig selv hævne ... De skulle ikke heller hadskeligen lade ilde paa Andre, som have anden Tros Be
kendelse. De skulle ej gøre deris Prædikener altfor
vidtløftige og ej dem over én Time forlænge den ge
mene Mand til Kedsommelighed og dismindre Opbyg
gelse, som alt for Meget paa én Gang ikke fatte eller
beholde kan». —
Saa kom den pietistiske Reaktion: Kristen
dommen, hed det, er først og fremmest Liv og ikke
Lære. Prædikestolen, som før havde været at ansé
som et Folkeuniversitets Katheder**), blev nu Læse*
*) 2den Bogs 4de Cap. 7—11.
**) C. Bosenberg: Nordboernes Aandsliv III, 399.
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pulten i en Bedesal. Alt i Prædikenen blev vist nok
atter gjort folkeligt og upedantisk; men den lutherske
Kirkes Grundidé*), at et Menneske ikke bliver ret
færdigt for Gud ved egne Gerninger, men ved den
Naade, der er os skænket i Jesus Kristus, blev tildækket
og forfusket. «Helliggørelsen maatte gaa forud for
Retfærdiggørelsen», saaledes lød Slagordet. Med fromme
Lader og heldende Hoved blev dette udviklet for Menig
heden i lange, slæbende Perioder og med utidig og
urigtig Anvendelse af det nytestamentlige Billedsprog.
Værst var i saa Henseende Herrnhuterne: for ret at
bringe Herrens Lidelse og Død nær til Tilhørernes
Opfattelsesevne, vadede de bogstavelig i Blod: «Lammets
Blod»; «Lammets Saar»; «Kristus træder i Persekarret
sit Blods Druer, medens vore Synders Aag presses ned
over hans Skuldre.» I slige Allegorier synes man kun
at være ét Skridt borte fra Katholicismens Sanselighed.
Men paa den anden Side tog Pietismen sig heller
ikke i Agt for, ved bestandig at drive paa Gerningerne,
med Undgaaelsen af Orthodoksiens Skylla at falde i den
menneskelige Morals Karybdis. Rationalismen er
sikkert ikke (som man stedse har paastaaet) en Kon
trastvirkning af Pietismen, men snarere en direkte Fort
sættelse. Luther kaldte, som bekendt, Forfatteren af
Jakobs Brev «en Straaapostel». Heri havde han næppe
Ret; men sandt er det dog, at har Troen paa Kristus
sit eneste Vidnesbyrd i et Menneskes udvortes Liv,
da bliver hans Frelsergerning unødvendig og hans Ære
forklejnet**).
Pietisterne lode, som man erindrer,
haant om Kirkens Naademidler: Nadverens Sakrament,
sagde en «hellig» Snedkersvend i København, kan man
*) Dens «materiale» Princip.
**) Er det nemlig alene det moralske Liv, det kommer an
paa, da behøvede Kristus ikke at være kommen til Verden. Hvilke
moralske Helte har ikke den yngre Stoicisme at opvise? Man
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jo nyde i enhver Mundfuld Mad *). I slige uforbeholdne
Ytringer se vi, hvor Pietismen allerede staar paa Skraaplanet og snart vil glide ned i Rationalismens Arme.
— Pietismen havde meget rigtig set, at den Naade,
Gud har skænket os for Jesu Kristi Skyld, kan mis
bruges, er bleven og vil blive misbrugt som en blød
Hovedpude for et syndigt Levned; men de forsaa sig
paa det, de kaldte «et helligt Levned», og glemte, hvad
vor Kirkefader har tilraabt os:
„Vor egen Kraft den er kun svag,
let kan os Fjenden fælde.
Men Een antager sig vor Sag,
omgjordet med Guds Vælde.
Det er den Herre Krist!
og Sejr faar han vist.
Der er ej anden Gud;
han drager med os ud;
han Marken skal beholde.“
Pietisterne agtede i det Hele taget ikke Luther
stort. Derfor glemte de at understrege hans Kirkeafdelings ypperste Hovedlærdom: «Vi renses for Gud
ved Troen paa Jesus Kristus.»
Rationalisterne ikke blot glemte at understrege
det, men slettede det helt ud af Skriften. Og da de
havde taget Hjertet ud af den, overlod de den til Viden
skabens og en vantro Kritiks Behandling. Selv mente
tænke blot paa den romerske Cæsar Marcus Aurelius. «Dyden
er en Viden,» sagde Stoikerne, idet de saa hen til deres store
Forbillede, Sokrates, og videre udviklede hans Lærdomme. Altsaa:
naar Du véd, hvad der er godt, maa Du være gal, om Du ikke
gor det. — Men Paulus, som Kristus havde fyldt med sin Aand,
vidste det bedre: «Jeg véd, at der i mig, det er mit Kød, bor intet
Godt. Det Gode, som jeg vil gøre, det gør jeg ikke; og det Onde,
jeg ikke vil gøre, det gør jeg».
*) Jvnfr. L. Helveg: Christian VI og den Tids religiøse Bevæ
gelser i «For Literatur og Kritik» III, 1845. Indtil nu den bedste
Fremstilling af dette Æmne.
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de at kunne klare hele det kristelige Problem ved at
gøre Aabenbaringen til et Supplement til den naturlige
Religion. Mellem disse to, paastode de, var der «den
yndigste Overensstemmelse». Biblens Lære blev dem
en videre Udvikling af den naturlige Ethik. — Men
giver man Fanden en Finger, tager han hele Haanden.
Næppe havde Rationalisterne set sig om, før de bleve
vår, at «de vare geraadede udi slet Kompagni»: atheistiske Naturfilosoffer trængte ind paa dem med de
mest nærgaaende Spørgsmaal. Hvor har dog ikke
brave, rationalistiske Theologer kæmpet for Livet i
dette Selskab? Hvor modigt have de ikke værget den
Kristendom, de ansaa for den rette. Men det hjalp
dem ikke; thi hvorledes er det muligt fyldestgørende
at forsvare en Sag, hvis Kærne man skyr at berøre? —
Bastholm er et Bevis herpaa. Gennemlæser man med
Opmærksomhed hans «Gejstlige Talekunst», føler
man, at denne Bog virkelig i sin Tid fortjente den
Berømmelse, den vandt: den er klar, logisk og fattelig,
og den vil endnu i adskillige Punkter kunne tjene til
Retledning i det prosaiske Foredrag. Men hvor anstrengt er denne Bog ikke skreven; og hvor megen
Anstrengelse maa det ikke have kostet Præster af Bast
holms Retning at prædike! Hvilken Sum af menne
skelig Klogskab og Snildhed maa der ikke (efter hans
Mening) anvendes til at overliste, overtale og erobre
Tilhørernes Sind for det, man har at meddele dem.
Hele hans Bog er en Anvisning til at vinde en saadan
«Sejr». Bifaldet er ham aabenbart det Vigtigste; naar
Publikum (thi Menighed kan man næppe kalde disse
Lyttende) blot skænker Prædikanten dette Bifald, og naar
hans rhetoriske «Malerier» med Hensyn til den Synd, de
fremstille, kun virke afskrækkende paa Tilhørerne, saa
kommer de gode Gerninger nok af sig selv. — Og saa
en slig defekt Tros ulyksalige Æggedans for ikke at
støde an mod «Forstandens Fordringer»; den
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er baade pinlig og kemisk. — Man kan forstaa,
hvad Basthohn en Gang sagde til en yngre Beundrer,
der snart skulde blive rationalistisk Modepræst i Køben
havn: hvorfor ønsker De at prædike for de kgl. Her
skaber? Jeg forsikrer Dem, at Mænd som Adler og
jeg maa stræbe at «overgaa os selv», naar vi skal
prædike ved Hoffet. — Man fristes næsten til at sige:
Stakkels Bastholm! — Stakkels Kristendom!
Og det Samme var Tilfældet med den nidkære og
energiske Prædikant, Henrik Georg Clausen. Hans
Iver for at overbevise og overtale sine Tilhørere var
saa stærk, at (som man har fortalt mig) den indre An
strengelse gjorde sig gældende i hans Ydre: Sveddraaberne fra hans Ansigt blandede sig undertiden med
Pudderet fra hans Haar. — Hvor forskellig har dog
ikke den unge Kapellan, Jacob Peter Mynsters Præ
diken været fra hans Provsts! — —
Ja ganske vist forskellig. Men dog ikke en saa
formel Kontrast til den rationalistiske Prædiken, som
Grundtvig og hans Disciples. Grundtvig havde som
Præst ved Vor Frelsers Kirke kun én Front, og den
var vendt mod Forstandskristendommen. Denne be
kæmper han, snart som den trofaste Kristen, snart som
Digter. Prædikenerne i hans «Søndagsbog» have en
udpræget polemisk Karaktér.
Snart prædiker han
«Korstog» mod Kirkens Fjender, snart spotter han med
den saakaldte «Oplysning» og erklærer, at det tvært
imod er Guds Ord, der er det klare; kun Mulmets og
Muldets Venner kunne finde det dunkelt. Sjældent
er der Orden i hans Prædiken, tung og trættende er
den at følge; men ikke sjældent oplives og forfriskes
man af et storslaaet eller sympathetisk Billede, saa at
det fornemmes, at disse gejstlige Taler, hvor langt de
end staa under Grundtvigs Psalmedigtning, dog ere
fostrede af samme Aand. Men dybt under den pole
miske Strøm i hans Prædikener, som Impulsen bag det
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folkelig kraftige, poetisk vægtige Billede, mærkes der
en Sky for Uglæden ved Livet, en Frygt for Tilintet
gørelse og Død, som faar Prædikanten til at klynge sig
til det Haab, den kristne Kirke skænker den Troende.
Troens Frugt er ikke netop den gode Handling, nej,
det er først og sidst Livet og Glæden i Herren; det er
Haabet om Overvindelsen af Døden; det er Visheden
om, at Graven yder os «en venlig Morgenslummer»,
«Haabet svæver over den; gennem Opstandelsen gaa
vi ind til Guds Børns herlige Frihed» til «soleklart Lys
og fuldkommen Glæde.»
Og denne religiøse Optimisme blev til Manér og
karikeret Kristelighed selv hos fremragende Elever af
Grundtvig. Naar saaledes Peter Rørdam skal tale over
Helligdagens Tekst, «Kongesønnens Bryllup», der vist
nok har sin evangeliske Glæde, men ogsaa sin dybe*
alvorsfulde Paamindelse, saa undgaar han ganske at
berøre den sidste, men snakker lystig løs om Bryllups
glæde, Brudgom og Brud. Naar nu Tilhørerne, især
den kvindelige Del, for hvem Ægteskabers Indgaaelse
og Bryllupper spille saa væsenlig en Rolle, ere komne
i den rette Stemning, saa forklarer han: Brudgommen
er Kristus, Bruden Menigheden, Bryllupsklædningen*
som den skal findes iført, «den hellige Tro og Daab»
(man erindre hans Lærers Theori om «det lille Ord af
Vorherres Mund»). Denne Bryllupsklædning «skal sidde
som en ret Klædning, der baade varmer og smykker . . .
i den er Sjælen tilfreds, bliver hverken gnaven eller
vranten, bange eller forknyt, men gaar rask og fri
modig frem, fordi den véd, den er godt klædt paa, véd,
at Brudgommen i den vil fremstille sig en herlig Me
nighed, som hverken har Plet eller Rynke og er hellig
og ustraffelig». Nu gaar da Bryllupsglæden for sig.
De Indbudne ere glade; «thi de ere fri for alle Livets
Bekymringer, eftersom den, der gør Brylluppet, jo af
holder alle Udgifterne, saa Gæsterne kun have at nyde
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Glæden med et godt og skønsomt Sind. Ja, det er ret
Naadens Dag.» Og hvis nogen af Gæsterne skulde
blive betænkelig og spørge sig selv: har Du nu ogsaa
Lov til at være saa glad? Hvorfra tager Du Lysten og
Viljen til at forsage, til at angre, til Opgivelsen af dine
gamle Syndevaner; hvorfra tager Du Kraften til at tro?
saa svarer den grundtvigske Præst udtrykkelig paa
Kristus’ Vegne: «Alt er beredt for Dig — ogsaa Viljen
og Kraften: kun at Du ikke vil staa imod, men tillade
Herren, at han ved sin gode Helligaand klæder Dig
paa. Det er altsammen Herrens Naadegaver. Guds
Menighed, som tror det Ord: Alt er beredt» (nemlig
til Brylluppet) «og derefter modtager Klædningen, skal
tale saaledes: «Jeg vil fryde mig i Herren! jeg er glad
i min Gud! thi han ifører mig Frelsens Klædning og
hyller mig ind i Retfærdighedens Kaabe som en Brud
i hendes Prydelse. Ære være Gud i det Høje! . . . Det
kristne Liv er derfor et dagligt Gæstebud ved Her
rens Nærværelse og Herrens Kærlighed; thi han har
Omsorg for os, baade til Liv og Sjæl, baade for den
Verden, som er, og for den, som kommer!» —
Unægtelig, en munter Kristendom! —
Hos en anden af Grundtvigs betydeligere Disciple,
Vilhelm Birkedal, bliver Forkyndelsen ligefrem
dithyrambisk. Han siger blandt Andet: «. . . . Saa
staar der En op paa en Prækestol og læser en saakaldet
Præken op eller har kummerlig lært den udenad: et
Urværk, der er trukket op, til det siger Stop, Amen!
Saa aandløst er det Hele, uden Luftning i Sejlet. —
Men saa er der en Anden: hans Vidnesbyrd gaar ud
over Menigheden; det er som vi høre Aandens Flugt i
Troens Præken; det flyver hen over Folket som med
store, stærke Vingeslag. Selv de tunge, træge Verdens
børn flyves tit ligesom over Ende, eller selv de for
nemme, hvorledes Vingerne, de bundne Vinger, hos
dem vil ogsaa folde sig ud: mens alle de, som have
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Hjerte, rives med af Aanden til at staa for deres Herre
og Frelser, saa Hjerter banke og Øjne tindre. — Det
er Sving» — — Dette er Fragment af en «Præken
paa Kristi Himmelfartsdag»! ------ — Mod Saadant
nedlægger en Discipel af Mynster og Martensen, Provst
Dr. theol. F. V. Andersen, en rolig Indsigelse: «Den
Mand», siger han, «maa besidde apostoliske Naadegaver,
som altid kan fortrøste sig til, «at Vingerne vil udfolde
sig», naar Timen er der. Hvis ikke komme de uklare
Tanker, de usikre og matte Udtryk, gentagne eller slet
omskrevne Tanker og uheldige Ordføjninger. Er det op
byggeligt? — Og i det Tilfælde bliver man let fristet til
at skrue en Form op uden Indhold og tilly ve sig Aanden,
en Vederstyggelighed paa det hellige Sted. Fra gamle
Dage og med god Grund har Kirken stillet sig i et
varsomt og kritisk Forhold til de stormende Opvæk
kelser, lige fra Montanismen til Methodismens meetings,
d. e. dem, som raabe paa «Flugt i vor Kristendom!»,
som «flyve Verdensbørnene over Ende!» — Disse høje
Gaver kunne dog undværes. Men hvad der ikke kan
undværes, er den simple, sunde, evangeliske Sjæleføde
i det Ord, som fører til Gudfrygtighed. Hvor der er
hjertelig Tro og alvorlig Vilje, dér fattes denne aldrig.
Men som oftest staar Troens Enfold i omvendt For
hold til Opvækkelsens Brusen: «Thi», siger Profeten,
«saadan talte min Hersker, Herren, Isra’ls Hellige. I
stille Ro er Eders Frelse, i sorgløs Tillid Eders Styrke.
Men ej I vilde. I sagde. «Nej! paa Heste ville vi flyve
afsted». Ja derfor skulle I flygte afsted. «Paa Hurtig
løbere ville vi ride». Ja hurtigt skal Eders Forfølgere
løbe»*).
Men parallelt med den Grundtvigske Forkyndelse
gik en ganske modsat Strøm, hvis Kilde er at udlede
fra den gamle Pietisme; den vil jeg kalde den døm*) Esaias XXX, 15—16 (Monrads Oversættelse).
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niende Prædiken. Dens Strømning var svag, mens
Forstandskristendommen beherskede Landets Prædikestole; den løb sagte under den Mynsterske Forkyndelse;
ved Grundtvigs Optræden i 1825 kom den i livlig Be
vægelse, men bøjede af, da man fik mærke, at han ingen
lunde var Pietismens Mand, snarere alt Andet. — Ved
Kierkegaards Død faar den et mægtigt Højtryk og bryder
igennem som Ny-Pietisme. En af dens ejendomme
ligste Repræsentanter var Rudolf Frim od t ved St.
Johannes Kirke. Denne Mand har jeg kendt godt,
flere Aar var han som Adjunkt ved Sorø Akademis
Skole min Religionslærer. Jeg takker ham i hans
Grav for, at han førte os Drenge ind i det Ny Testa
mentes Helligdomme og lod os lære udenad nogle
gamle, dejlige Psalmer, som det er godt at mindes.
Men jeg maa tilstaa: hans Forkyndelse som Præst
huede mig ikke. Maaské var Skylden for en stor Del
min egen; men jeg tør ikke dølge for mig selv, at den
ogsaa nu synes mig at have sine iøjnefaldende Mangler.
Frimodt var utvivlsomt en oprigtig Kristen, og som
saadan kunde han ikke savne og savnede heller ikke
Menneskekærlighed; men sikkert er det alligevel, at han
i sin Prædiken som i privat Samtale undertiden var vel
haard i sine Udtalelser og altfor rask i sin Dom. Han
havde fuldstændig Ret, naar han en Gang til en Slægt
ning af mig, der ømmede sig ved Tanken om Tilvæ
relsen af et Helvede, sagde: «Tror De paa et Himme
rige?» og efter det bejaende Svar sluttede med: «Ja, saa
kan De ogsaa være vis paa, at der er et Helvede».
Thi det er jo ganske latterligt og vidner om, hvilke
Pjalte vi Mennesker i Grunden ere, at vi nok ville
sætte Helvedstraffen under Debat, men ikke den him
melske Lyksalighed. Dog, dette fuldtud indrømmet,
saa behøver ingen alvorlig Præst, naar han staar paa
Prædikestolen, at «male Fanden paa Væggen». Men det
var Sognepræsten ved den Kirke, som bærer Kærlig-
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hedsapostlens Navn, ikke fri for. I afd. Prof. Koks
«Evangelisk Huspostil» (en luthersk Prædiken-Anthologi) finde vi saaledes en Prædiken af Frimodt over
Teksten «Fristelsen i Ørken ». Man tør vel tvivle, om
dette Skriftstykke skal tages efter Bogstaven eller op
fattes aandeligt;*) men vor Prædikant tager det ganske
bogstaveligt. Med stærke Farver skildrer han, hvor
ledes Djævlen ved vore Stamforældres Synd har naaet
at sætte «Dommens og Dødens Stempel» paa vor Slægts
Pande og nu søger at forlokke den anden Adam, «selve
Guds Søn». «Atter bugter den gamle Slange sig frem
gennem Løvet»; mageløs dumdristig, som han er, vil
han nu tage Kampen op med ham, som havde
Herlighed hos Faderen, før Verdens Grundvold blev
lagt. Og sandelig, det var en frygtelig Kamp; vel sejrede
Kristus; men den er endnu standende. Thi da Djævlen
med Kristus ikke kunde tage os Alle paa én Gang,
søger han at fange os enkeltvis og «drive hvert af Jesu
smaa, dyrekøbte Lam bort fra Folden ud i Ørkenen
og dér friste hvert enkelt med sine Kunster for at
kunne føre det som sit Bytte hjem til Helvede». Nu
overføres Frelserens Fristelser paa Menneskene i deres
forskellige Forhold. Man faar en Følelse af, at Prædi
kanten mener, Mørkets Fyrste lurer paa os i alle
Livets Forhold, selv de for os vanskeligste, og dér,
hvor vi mente at være nærmest til Guds Tilgivelse og
Barmhjertighed. Skulde man tro denne Djævleskildring,
maatte et Menneske hver Time paa Dagen være greben
af Angst og Rædsel for at falde i den Ondes Klør og
blive Helvedes visse Bytte. — Hertil maa dog siges:
har jeg Grund til at tro, at der er onde og fristende
Aander til; har jeg vel ogsaa Aarsag til at haabe, at
der er gode og beskyttende. Giver Gud hine Lov til
*) Se Mynster: «Den kristne Kirkes Stiftelse» 1852.
IV, S. 71 jvnfr. hermed S. 51 øverst.
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at friste os Mennesker, kunne vi ikke forene det med
Troen paa hans Naade og Kærlighed i Kristus, at han
vil lade os friste over Evne.
Kristendom er sikkert ikke det Samme som Huma
nisme; men der er en Maade at prædike paa. som nok
kan kaldes inhuman.

Dog, tilbage til Mynster.
Vi have sagt, at den danske Prædiken i det 16de
og 17de Aarhundrede tog Alt med og blev et polyhistorisk Læreforedrag. Prædikestolen blev da et theologisk Katheder i et Folkeuniversitet; og Prædikantens
højeste Formaal blev, medens han ivrig indprentede
sine Tilhørere «den rene Tro», at vise dem, at han
var en lærd Mand. — Men det 18de Aarhundrede skyl
lede al gammeldags Lærdom over Bord, søgte at ryste
Troens Grundvold ved en ny Filosofi og vilde lyksalig
gøre Folket med en ny Oplysning. Prædikenen, som
før havde været Alt, skulde nu være Ingenting. Men
da Præsterne nødig vilde lade sig sejle agterud af
Modens Strøm, raabte de i Kor med Oplysningsapost
lene, at ogsaa de vilde være «nyttige», at ogsaa de vilde
«oplyse» og være «Folkelærere». De anstrengte sig
næsten over Evne for ikke at blive overflødige.
Under al denne Larm modnedes (som vi erindre)
Banebryderen for den ny danske Prædikemaade ude i
en sjællandsk Landsbypræstegaard. Forkyndelsen af
Guds Ord, Reformationens ædelbaarne Frugt, der var
skrumpet ind ved Tidens Vanrøgt, faar ved ham sin
Sundhed og Rødme tilbage. — Mynster nedværdiger
ikke Guds Ord ved at spørge, om det maa faa Lov til
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at være; han spørger ganske roligt sine Tilhørere, om
de kunne undvære det? —

„Et Suk igennem Verden gaar.
Ej Verden selv det Suk forstaar,
som klager fra dens Hjerte.
Hvor højt den lér og larmer — dog
der bor i Hjertets dybe Krog
en svar, en lønlig Smerte“.
Det var dette Suk og denne Smerte, Mynster hørte
og forstod — og det er her, han tager fat paa sit Op
byggelsesarbejde. — Men først maa Grunden ryddes.
Han maa ned til det Sted, hvorfra det sukker og klager.
Dog graver han med varsom Haand, ikke som hin
moderne tyske Arkæolog, der søndersprængte de senere
Rester af den frygiske Oldtidsstad for at komme ned
til de ældste. Mynster ødelægger Intet, for saa
vidt der er Mulighed for, at det kan bevares, og saaledes knytter han lempeligt, men dog med sikker Haand,
Forbindelsen mellem det Gamle og det Ny.
Alt hvad den gamle Rationalisme besidder af Klar
hed, af Regelbundethed og Tankens Skarphed, optager
han i sin Prædiken; men Aanden bliver en ganske
anden. — Man havde ikke saa sjældent i Prædikeforedraget før ham erkendt Klædebonnets skønne Væv
ning; men der var Ingen til at bære det. Først i
Mynsters Forkyndelse sér man, at Guds Ord er en
Dronning, der er den fejreste Dragt værdig. Som
Oehlenschlåger skaber den ny Poesis Sprog og Rythmer,
saaledes bliver Mynster (ved Guds Naade) Skaberen
af vor ny Prosa kunst. Vort gamle Skriftsprog, vor
Reformationsbibels, faar ny Vellyd paa hans Læber*).
*) Sé her de forskelligste Menneskers og danske Filologers
samstemmende Domme: D. æ. Molbech i den Sproghistorie, der
indleder 2den Udg. af hans «Danske Ordbog». — Israel Levin i
Anmeldelsen af Udgaven af «Kristiern Pedersens danske Skrifter».

127

De dygtigere rationalistiske Præster, som Bastholm
f. Eks., havde meget rigtigt set, at Prædikanten, naar
han skal tage Sindene til Fange, maa være Menneske
kender. Men han optraadte paa Prædikestolen som
Advokaten lige overfor Dommerne: Sagen skal vindes
for enhver Pris. Mynster kender ogsaa det menneske
lige Sjæleliv, men først og fremmest fra sine egne indre
Oplevelser, dernæst fra et langt Livs sympathetiske
Iagttagelser. Han konstruerer ikke sin Sjælelære som
Hegelianerne ud af sin Tanke alene; den har Selv
erfaringens sikre, brede Grundlag. (Ikke saa underligt,
at hine Filosoffer fandt, at hans «Psykologi», udgivet
1830, var altfor «empirisk»).
Og som Mynsters Forkyndelse i sine ydre Former
er Kulminationen af den rationalistiske Prædikens
Klarhed og Kraft, Sprogrenhed og Sprogrigtighed, saaledes overgaar den den pietistiske i Følelsens Sundhed
og Alvorets Inderlighed. Sjældent saa man Taarer i
Mynsters Øjne, naar han stod paa Prædikestolen, men
ofte og tit saa man hans Tilhørere i dybeste Bevægelse.
Thi hans Ord trængte til Hjertet; og mens al hans
Tale kun gik ud paa det Samme og lod Alt samle sig
i ét Midtpunkt, saa var der dog ikke én af de Lyt
tende, som ikke fandt Vederkvægelse og Lindring for
den Sorg, som netop var hans. — Ejheller lignede
Mynsters Prædiken i ringeste Maade de dømmende
Præsters. Saare maatte han; thi Herrens Ord ere
ofte som blanke, skarpe Knive. Men han brugte dem
ikke til at sønderflænge og lemlæste med; han var som
den indsigtsfulde Kirurg med det fortrinlige Haandelag.
— Martin Hammerich (der var Faglærd i «Fremstillingens
Kunst») i «Dansk-norske Læsestykker» (Biografierne). — Ed vin
Jessen i den lille, sproghistoriske Oversigt, der slutter hans «Danske
Grammatik» 1891. — Alle disse Mænd, som dog vel nok tør kaldes
Avtoriteter, og som faktisk aldrig vare særlig tilbøjelige til Ros, rose
dog Mynsters Sprog og Stil i stærke Udtryk.
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Operationen udførtes fuldstændigt, og dog blev der et
helt Menneske tilbage.
Men ogsaa den gamle lærde Prædiken højnes og
renses i hans Forkyndelse. Han stod ubestrideligt saa
højt i lærd Dannelse som Nogen åf hans Samtid. Dog
mærker man aldrig Lærdommen direkte i hans Præ
diken; den er fortonet og omsmeltet i det klare, folke
lige Udtryk og den ahnénforstaaelige Sætning. Mynsters
«Betragtninger over de kristelige Troslærdom
me», for hvilke der ligger en Mangfoldighed af Præ
dikener til Grund, og som Alt i Alt ogsaa lade sig literært
henføre under dette Klassebegreb, ere fremgaaede af
grundige dogmatiske Studier: en hel Troslære har han
udarbejdet*), inden han populært formede sit Skøn
over hver kristelig Læresætning. Derfor blev ogsaa
Mynsters «Betragtninger» en Bog, der trængte langt ud
over hans lille Fødelands Grænser. Ikke alene i Sverig,
Norge og paa Island blev den en yndet Andagtsbog;
men ogsaa i Tyskland, hvor dog ellers Mynsters For
fatterskab, netop i Kraft af dets ejendommelige Dansk
hed, har haft saa vanskeligt ved at vinde Anerken
delse. Dette Værk er da ogsaa i sin Art enestaaende
i den protestantiske Kristenhed og en Pryd for vor
Bogavl. Alt er fuldendt her: Erkendelsens Dybde,
Følelsens Styrke og Aandens Energi have forenet sig
for under Tankens roligt lysende Himmel at danne et
Ordets Tempel i rene, græske Former.-----Saaledes løbe da alle Strømme i den danske Kirkes
evangeliske Forkyndelse sammen i den Mynsterske for
her at uddybes til en mægtig og klar Flod. —
Men havde Mynster ingen Læremestre, ingen For
billeder? — Man vil have Vanskelighed ved at finde
nogen. Naturligvis var han en altfor lærelysten Aand
til, at han ikke, sin Prædiken til Tarv, skulde have
*) Den findes i «Blandede Skrifter» VI.
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tilegnet sig Et her, et Andet hist. Han var som ung
optaget af Adler. Men (som det fremgaar af Avtobiografien) var det mere Adlers legemlige Veltalenhed
end hans Tales Form og Indhold, der tiltrak Mynster.
Schleiermacher «kunde han have hørt idelig», siger han
efter at have hørt en ekstemporeret Prædiken af ham
i Petri Kirke under hans Ophold her 1833. Men, hvad
Mynster berømmer Schleiermacher for: «hans Foredrags
høje Simpelhed, der forsmaaede ethvert Smykke, men
ogsaa kunde undvære det» — dette havde hans egen
Forkyndelse alt længe besiddet. Langt mere end Ty
skeres Prædiken har antagelsesvis de Franskes indvirket
paa ham. Af Avtobiografien vide vi, at han i Spjellerup fik Lejlighed til at studere de berømte Talere fra
Ludvig XIVs Aarhundrede. Steffens sammenligner i
sine Memoirer Mynster med Fénélon. Nogen Paavirkning kan vel nok spores. Og læser man, hvad der
meddeles om den berømte Bourdaloue, som døde
1704, at «hans Foredrags Skønhed ikke beror paa
glimrende Enkeltheder, men paa den levende og følge
rigtige Sammenhæng af hans Tankeudvikling, hvor
Alt gensidig understøtter hinanden, Alt er udført med
lige Nøjagtighed, Klarhed og Bestemthed, Alt staar i
skøn Forholdsmæssighed, og Intet støder. Hans Præ
dikens Anordning er streng og forstandig beregnet.
Intet er flygtigt henkastet. Alt er fyldigt udført. Ingen
nøgne og magre Tanker; Alt er omhyllet af skøn og
kraftig Muskulatur. Han forsmaar ikke den almindelige
Tanke; men han formaar at analysere den saa nøj
agtig, at give den en saadan Sandhed og belyse den
saaledes, at den bliver ny og ejendommelig. Alt bliver
aandfuldt hos ham, uden man mærker nogen Bestræ
belse for at være aandrig eller saaledes, at Simpelheden
eller Fatteligheden lider derunder. Dertil er han grundig
som Faa af den franske Skole. At vise og overtyde er
helt igennem hans Hensigt, og hans Forstands Skarp9
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hed og Lys taler ud af hver Sætning til Læseren af
hans Prædikener; men dennes Hjerte forbliver ikke
koldt derved. Salvelse har han Intet af. Indhold og
Udtryk svare nøje til hinanden. Skønt han er simpel
og aldeles ikke blomstrende, er han dog ualmindelig
heldig i sit Ordvalg. Hans Stil flyder i fulde, har
moniske Perioder, rolig og dog rask. I hans Sprog
er der megen ædel Velklang»------ læser man, siger
jeg, dette*), frapperes man over, hvor megen Anven
delse man kan gøre af denne Karakteristik paa Myn
sters Prædiken. — Men de samme Særbetegnelser
kunne, som man véd, anvendes paa meget forskellige
Præstationer. — Saaledes har man ogsaa sammenlignet
Mynster med Svenskeren Wallin. Forskellen er dog
iøjnefaldende, mindst lige saa stor som mellem Svensk
og Dansk: Wallin med sine Kraftord og hyppige An
vendelse af Antithesen; han, Prædikanten med de mørke
Øjne og en Stemme, der «syntes at komme fra en
delfisk Orakkelhule» **); han, der i sin Forkyndelse
kunde være «straffende som en Paulus ... og paa hvis
Pande en tordensvanger Sky kunde lejre sig» ***)-----han har sikkert saa vel i Arten af sin Forkyndelse som
i sin ydre Optræden været ikke lidet forskellig fra
Mynster.
Nej, Mynster er som Prædikant ikke først og frem
mest opdraget af Mennesker, men af Herrens egen
Aand og det Guds Ord, der bærer den hellige Skrift.
Som saadan er han selvvoksen. I hint for ham epoke
gørende Øjeblik ude i Spjellerup blev der stiftet et
Valgslægtskab mellem hans Aand og Skriftordet. Det
blev inderligere, som Tiden gik jj, mere og mere fandt
*)
**)
***)
1840.
t)

I R. Rothes «Geschichte der Predigt»
Orvar Odd: «Gruppar og Personager» 1861.
v. Beskow i sin Biografi af W., der indleder dennes Postil;

Sé f. Eks. Kirkelige Lejlighedstaler II, 52: «Enhver, som
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hans Forkyndelse sin Næring i Skriften*); og til sidst
blev hans kirkelige Taler fuldmættede deraf. Men
Skriftcitaterne blive ikke hos ham som ofte hos de
ældre bibelske Prædikanter løsrevne Smaadele af det
Ny Testamente; de vokse frem som levende Grene paa
hans Tales Stamme. — Hvilket mægtigt Fremskridt
fra Rationalismens Tid, hvor Menneskeordet hovmodigt
stødte Guds Ord til Side for selv at skaffe sig Plads.
Hvor en berømt fransk Præst kunde rose en Kollega,
fordi han en Gang havde frembragt «den største Ef
fekt» ved at citere et Skriftsted. Noget, som ellers til
Sædvane efter hans Mening «maa ansés for lige saa
latterligt som barbarisk»**). — Men derved fyldestgør
netop Mynster den protestantiske Prædikens Formaal.
Han faar sine Tilhørere til at slaa deres Bibel op og
læse den med Alvor og Inderlighed. Han faar en Fri
tænker, hvis da denne ikke har tilsat sin Sandheds
kærlighed tilligemed sin Tro, til at tage fat paa det
Ny Testamente som en ærlig Bog, og han vil nu føle
sig greben af det ny Lys, der fra dennes Blade vælder
ud over Liv og Historie.
Dog er det ikke kristelig Kundskab alene, Mynsters
Forkyndelse tilstræber; ejheller kristelig Oplysning, hvor
stor han end er som apologetisk Prædikant. Ikke
for Intet blev han i Gennembrudstimen ramt i Viljes
centret. — Mynsters Prædiken er fornemmelig ethisk,
den tager først og fremmest Sigte paa Styrkelsen af
agter paa sit eget Inderste, vil vel fornemme, at Gud dér har skrevet
det samme Bud, som han skrev i sin Aabenbarings hellige
Bøger».
*) A. S. 53: «Der er i vort Inderste en Sans, som kan opfatte
Guds Naade. Ligesom vi kende, hvad Gud i Verden har beredt til
vort Legemes Næring, deraf, at det stiller dets Trang, saaledes er
der i os en dyb aandelig Trang, som kun finder sin Tilfredsstillelse
i Kristi Evangelium».
**) v. Beskow a. S. dansk Oversættelse ved Schorn S. XI, Anm.
9*
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den sædelige Vilje. Dette gør den i hans første Præ
dikener 1810—15, hvor han søger at faa den danske
Menighed i Tale ved at vise, at Tidens Idealer netop
naa deres rette Fyldestgørelse i Kristi Forløber,
Ørkenprofeten, Johannes Døberen. Dette fortsætter han
med i Postillen fra 1823, hvor han viser den fam
lende og ængstede Slægt, at «skal Kristus æres, da maa
hans Bekendere ikke være lunkne, men ret i Ger
ningen vise, hvad deres Herre lærer dem». Dette
slutter han med i den fortrinlige Samling «Prædi
kener fra Oldingeaarene 1846—52, hvor han tilraaber de fremstormende «Liberale», at «der er kun
én Frihed, og den bestaar i Gudsfrygt og Kærlighed!».
— Og endnu virker Mynsters Prædiken, naar man
læsende fordyber sig i den, som en moralsk Katharsis. Tit har den i de senere Aar bragt mig til at
tænke paa, hvad, en gammel Præst fortalte mig, var
hændt én af hans Embedsbrødre: Denne hilste en Gang
paa sin daglige Vandring forbi en Aa paa en Bonde
kone, der skyllede Garn. Konen gik da hen til Præsten,
nejede og sagde: «Jeg maa dog have Lov til at takke
Præsten for den dejlige Præken, De holdt forleden». —
«Selv Tak, lille Mo’er! men mindes I nu ogsaa, hvad
jeg sagde?» — «Nej, det gør jeg rigtig ikke, Hr. Pastor!»
— «Men hvad hjælper saa min Prædiken Jer til?» —
Konen tav en lille Stund; derpaa hævede hun et Fed
Garn op af Vandet, vred det ganske roligt og rakte
det saa hen mod Præsten: «Sé, Hr. Pastor! dette Garn
var forhen fuldt af Støv og Snavs; nu er Vandet gaaet
igennem det; hvidt og kønt er det blevet; men ikke
en Draabe Vand er tilbage». Præsten trykkede sit
gamle Sognebarns Haand og gik bort som den, der
havde modtaget Visdom af from, trohjertig Enfold. —
Naar man rejser sig efter den betagende Læsning,
som Mynsters Prædikener skænker En, føler man, at
de besidde en rensende Kraft, der, ved gentagen Be-
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skæftigelse med dem, er i Stand til at skabe den Grund
stemning i Sjælén, hvoraf et kristeligt Liv alene kan
fremgaa.
Men stundom hænder det, eftersom Mynsters trykte
Prædikener gør den Virkning, at man siger til sig selv:
«Ja, gid man havde hørt ham!» Man mindes, hvad
en gammel Avtor melder, at da Æschines paa Rhodos
havde oplæst en af den afdøde Demosthenes’ Taler og
hørte Bifaldet lyde, sagde han til Tilhørerne: «Ja, I
skulde have hørt ham selv!» — Og dog var Æschines
Demosthenes’ Modstander. — Skulde da ikke en Ven
af den danske Kirkes Demosthenes føle Længsel
efter at have hørt ham selv?---------- En af Mynsters
Tilhørere i hans sidste Aar, Filosoffen Gabriel Sibbern, der paa den Tid studerede Theologi, har en
Gang glædet mig ved at meddele sig herom: «Naar
Mynster traadte frem paa Prædikestolen, der jo i Slots
kirken er anbragt paa Gulvet i Koret, maatte han alle
rede ved sin ydre Skikkelse vække Opmærksomhed.
Hans Skikkelse var allerede i legemlig Henseende be
tydelig. Og skønt det bidrog til Indtrykket, var det
Præget, hans Indre gav den, der virkede tiltrækkende.
— Der hører meget til at være ærværdig, og jeg vil
ikke bruge det om ham, da det ikke sjældent er blevet
misbrugt. Hvem er i Sandhed ærværdig? Værdighed
havde Mynster; men jeg synes heller ikke om dette
Udtryk til at betegne det Indtryk, han gjorde. Han
havde noget Aandeligt i sig, der havde Værd, og det
saa man; thi det prægede hans Skikkelse. — Og man
var sikker ved ham; thi han var sikker i sig selv,
ikke ved sig selv, men ved det, der boede i ham. Thi
han var alt Andet end anmassende. En ubevidst Be
skedenhed var udbredt over ham. Alt dette udbredte
ligesom et rent Skin om ham, ingen Glorie. Saaledes
naar han stod paa Prædikestolen, saaledes naar han

134
gik i Vrimlen.------ Og saa talte han. Han talte som
den, der havde Myndighed, ikke ved sig selv, men ved
den, i hvis Navn han talte. Han talte klart, over
bevisende, tiltalende Tanke og Fantasi. Men saa kom
det Punkt i Talen, hvor han blev varm. Hans Tales
Kraft naaede sit Højeste, og han greb sine Tilhørere,
der reves hen. Saa kunde der komme en roligere Be
tragtning, hvis ikke Talen endte med det stærkt be
vægede F oredrag.»
Saaledes stod han da for én af 1840nes begavede
Studenter, en fortræffelig Faders vakre Søn; men hvor
ledes stod han for de utallige Andre, der gennem
Aaringer vare hans jævnlige Tilhørere? — Tænk en
Gang, naar Enhver af dem, ikke alene de Udmærkede,
de Aandfulde og Intelligente, men ogsaa de Jævne, de
Nidkære og de opmærksomt Lyttende vilde og kunde
fortælle om Virkningerne af den Mynsterske Prædiken
i deres Sind og deres Hjerte? - - Thi jeg sér dem flokkes
om hans Prædikestol i Trinitatis- og Slotskirken. Jeg
sér Kamma Rahbek*); hun, den højtbegavede Kvinde,
der for stedse skulde navnfæste Mynsters Prædiken ved
at kalde den klassisk. Jeg sér den hurtig opflammede
Poul Dons**); jeg sér en Digterynglingsom Hauch***);
Filosofferne Treschovjj og Fr. Chr. Sibbernfjj; en
Jurist som Anders Sandø Ørstedffjj; Historikere
som Christian Molbecht*), Kalkart**) og den yngre
*) Brevveksling ml. Kamma R. og Chr. Molbeeh 204.
**) Frederik Nielsen: Grundtvig 154.
***) Lyriske Digte 2den Ud g.
t) M.s «Meddelelser etc.»
ft) Sibberns Breve II. 225—26.
fff) Koch: A. S. Ørsted 265.
f*) Anf. Brevveksling 231.
t**) Denne højtbegavede unge Jøde blev døbt af Mynster; sé
Fr. Nielsens Artikkel i Dansk biografisk Leksikon IX.
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Engclstoft*); unge Kandidater, der skulde opnaa et ansét Navn som Prædikanter: Brammer**) og Paulli***);
yngre spekulative Theologer som Frederik Zeuthenj*)
og H. L. Mårten sen tf); den senere Biskop Otto
Laubftt); de tre udmærkede Brødre: Casparf*),
Frederikt**) og Jenst***) Paludan-Muller; en
genial Arkæolog som Brøndsted*t), en scenisk Kunst
nerinde som Fru Heiberg*tt) o. m. fl. — Og ude i
Mængden dér finder jeg Lægfolk som den gamle
dybsindige Borgermand Michael Pedersen Kierkegaard*ttth der ser jeg den Pige*t*), der efter at
have hørt en Prædiken af Mynster angav sig selv for et
Tyveri, hun havde begaaet; der sér jeg den Karlf*f),
som tre Gange gennemlæste Spjellerupsprædikenerne,

Smstds. IV.
**) Ugeskrift for den evangeliske Kirke i DanmarK f. 1854.
***) Hans Svigersøn; Udgiveren af de 3 sidste Bind af M.s «Blan
dede Skrifter >.
t) «25 Aar af mit Liv» S. III.
tt) Hans Avtobiografi samt Brevvekslingen med Laub.
ttt) Blade af M.s Liv og Tid.
t*) Berl. Tidende 1854 Nr. 304.
t**^ Julekalender f. 1875.
t***) Han har skrevet en fortrinlig Afhdl. om M.s Prædiken i
Nyt theologisk Tidsskrift, udg. af Scharling og Engelstoft, V;
ogsaa i «Fædrelandet f. 1841 findes en udmærket Artikkel ved
rørende M.; og i hans mærkelige Skrift «Guds Ord», 1869, om
tales atter M. — Jens Pal-Muller er i det Hele taget den, der har
ydet det Dygtigste om Mynster. Denne var ogsaa særdeles tilfreds
med hans ovennævnte Afhdl. i Theol. Tidsskr. og tilkendegav Forf.
det gennem et Brev, som desværre er gaaet tabt. (Mundlig Med
delelse).
*t) Brøndsteds Biografi. M.s Bl. Skrifter III, 281.
*tt) Et Liv, genoplevet i Erindringen. I, 473.
*tt+) Sønnen Sørens Erklæring.
*t*) «Meddelelser etc.» 1ste Udg. 186.
+*f) O. H. Mynsters Brev t. Broderen, sé «Breve fra M.»
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da de vare udkomne, og sagde til sin Husbond,
Provst Øllgaard: <Saadan en Bog skulde De ogsaa
gøre!».

Ja, jeg sér dem! — Lykkelig den Tid, som evnede
at frembringe en Prædikant, der kunde binde slig en
Tilhørerkreds til sin Forkyndelse. —

VI.
en svarede nu denne Prædiken til Mynsters Liv?
— Den svarede dertil.
Naar man har paastaaet og paastaar det Modsatte,
burde Sligt som uvederhæftig Tale nagles til Historiens
sorte Tavle.
De gamle Rhetorer have ikke glemt at bemærke,
at naar en Tale skal gøre Indtryk, maa det, Taleren
siger, være garanteret ved hans personlige Anseelse
som «en redelig, indsigtsfuld, menneskevenlig og hæder
lig Mand»*). Og Hemmeligheden ved den Virkning,
Mynsters Prædiken gjorde, bestod netop i Overens
stemmelsen mellem Prædikanten og hans Prædiken.
Den malicióse Vittighed, at Ligheden mellem «en Vej
viser» og en Præst bestaar deri, at de begge vise, hvor
Vejen gaar, men gaa den ikke selv,» er sikkert uan
vendelig paa mange, men ikke mindst paa Mynster.
Hans Tilhørere vidste, at han levede, som han lærte.
Hvis de ikke havde været overbeviste herom, havde
hans Prædiken aldrig kunnet gøre det Indtryk, den
gjorde.

M

*) M. Hammerich: Fremstillingens Kunst S. 17. 26; hvor Ari
stoteles' og Qvinctilians Udtalelser ere citerede.
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Var hans Liv da virkelig kongruent med hans
Prædiken, hører jeg én af hans Fjender sige (og af
Fjender har Mynster i de sidste halvhundrede Aar
faaet adskillige)? — Nej, naturligvis: kun én Gang
paa Jorden er dette sét og vil blive sét, nemlig i Guds
Aabenbarelse, Jesus fra Nazareth. Men var der en
protestantisk Præst, hvis Liv stod hans Forkyndelse
nær, var det Mynster. Hans Liv var ikke og kunde
ikke være ligedannet med hans Prædiken, men det
var ligeartet. —
Det, som vi saa var karakteristisk for Mynsters
theologiske Anskuelse, udmærker ogsaa hans Prædiken.
Ligesom han ikke vil have en eneste af Sjælelivets
Faktorer udelukket fra Deltagelsen i det Arbejde, som
gaar ud paa ad videnskabelig Vej at tilegne sig Kristen
dommens Hovedlærdomme; lige saa lidt som han vil
indrømme Kants Moralbud, Schleiermachers religiøse
Følelse eller Hegels Spekulation Eneraadighed paa
Theologiens Gebét, lige saa lidt vil han tillade, at
Noget, der er ejendommeligt for det hele, fuldstændige
Menneske, udelukkes fra den evangeliske Prædiken.
Ligesom hans Tale har Bud til Alle, saaledes er der
Intet hos det enkelte Menneske, den ikke berører.
Derfor er der en retfærdig Ligefordeling i hans For
kyndelse, et skønt Maadehold i den kristelige Fordring,
han fremsætter; Noget, der maatte virke styrkende,
beroligende og harmoniserende paa hans Tilhørere. —
Og dog gik denne Mand aldrig paa Akkord med Noget,
der er væsenligt i Kristendommen.
Han gjorde det ikke i sin Prædiken; han gjorde
det ikke i sit Liv.
Ikke for Intet optraadte Mynster med kraftig Be
stemthed lige overfor Hovitz’ afslappende Lære om,
at Menneskets fri Vilje er en Illusion. Han prakti
serede selv sin theoretiske Paastand og holdt selv sin
Magelighed, sit Begær, sin Lyst og sin aandelige Dorsk-
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hed under en sædelig Viljes ubarmhjertige Tugt. Dag
lig maatte han «erobre sig selv»; men som han skriver
til Kamma Rahbek: «det Bedre i En gaar derved lidt
efter lidt klarere og dygtigere frem». Tidlig søger han
at danne sig Grundsætninger for sin Virksomhed og
sit Kald, der, gennemarbejdede i Erfaringens Lue, mer
og mere vinde i Styrke. Og han fraviger dem ikke,
hvordan saa Strømmen gaar, og hvorhen saa Modens
Vind blæser. — Saaledes maa man ingenlunde tro, at
Mynster (uagtet Danmark ikke har ejet nogen større
Prædikant end ham) straks slog an i vor Hovedstad.
Jeg har allerede i første Bog af dette Skrift anført, at
hans Sognepræst, Stiftsprovst Clausen, overskyggede
ham i Begyndelsen af hans københavnske Præstetid.
Det var den Gang Folk, efter at have hørt ham, skraaede
over paa den anden Side af Gaden for ikke at uglesés
som Obskuranter. Da det saa en Tid lang var lykkedes
Mynster at gøre sin Tro og sin Prædiken gældende,
var Jørgen Thisted, der prædikede å la Harms, lige
ved at tage Luven fra ham. B. I. Fog har bevaret en
Meddelelse fra hin Periode: Hans Hjemmelsmand hørte
en Gang Mynster til Froprædiken, men blev idelig for
styrret af nogle Damer, der sad temmelig uroligt bagved
ham. Da han efter Gudstjenestens Slutning rejste sig
for at forlade Kirken, trængte de sig frem for at be
mægtige sig de første Pladser; og han hørte den ene
sige til den anden: «Nu have vi døjet det; men saa
have vi ogsaa faaet gode Pladser!» — Det var Thisted,
de vilde høre. I hans Prædiken var der sikkert ogsaa
mere «Slag» end i Mynsters; derfor var han kommen
i Raabet.------ Dernæst i 1825 var det vistnok ikke
blot Clausenianere og Grundtvigianere, der vare util
fredse med hans Optræden; ogsaa de Uinteresserede og
Indifferente, som den bekendte Forfatter P.V. Jakobsen*),
*) Hans Breve udg. af Julius Clausen.

S. 105.
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dreve Spot med ham, fordi han talte om «den kristelige
Visdom»; skønt man skulde synes, de snarere burde
have sympathiseret med hans priselige Maadehold ved
denne Lejlighed.------ Senere, da Hegelianerne begyndte
at dominere, og deres Bedstemænd «uden Omsvøb er
klærede, at hos Mynster var der Intet mere at søge og
finde»; da de hegelske Neofyter (som Hostrup f. Eks.)
vragede hans Prædiken, var Strømmen atter Mynster i
høj Grad ugunstig; men han stemmede sig urokkelig
imod den. Hvad han ikke loyalt kunde føje ind i sin
Overbevisning, skød han fra sig; medens han paa den
anden Side ikke var ulærvillig eller ubøjelig lige over
for det, som kunde stemme overéns med hans religiøse
Fornuft og dybere Følelse. Dog hellere end at indlade
sig paa skøre eller foragtelige Compromiser, valgte han
at staa ene. Ingen har følt det, som han, at «vi ikke
skulle tjene Tiden, men Herren!» —
Men en Mand af Grundsætninger, en Mand, der
ikke forstaar eller ikke vil lære Smidighedens lønnende
Kunst, han vil tit smertelig faa Følgerne at mærke.
Og der vil da (hvad jo baade er naturligt og menne
skeligt) ofte komme en Bitterhed i hans Sind, der vil
præge hans Optræden og Handlemaade. Er han an
lagt til Hypokondri, vil han let blive misanthropisk
eller dog menneskesky. Dog, i saa Henseende er Myn
ster virkelig beundringsværdig. Kærligheden til ham,
som er Naadens Aabenbarelse her paa Jorden, lærte
Mynster at beherske sit Sind, at vedligeholde Menneske
kærlighedens hellige Flamme i sit Indre og «at komme
den til at brænde», naar Verdens kolde Vande vilde
udslukke den.
«Den forbitrede Kristendom», som
Dickens træffende har kaldt en vis Art Kristendom,
har Mynster aldrig kendt til.
Og dog besad Mynster af alle Temperamenter
maaské mest det melankolske. Men han tvang sig,
tvang sig til at synes rolig, tilfreds, ja glad, selv om
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han ikke var det. Det var hans Mening, at man meget
godt kunde være Herre over sit Naturel og ved Selv
overvindelse skabe en ny og lykkeligere Stemning i sit
Sind eller i hvert Tilfælde forholde sigsaaledes, at Ingen
blandt Ens Omgivelser led ilde, fordi man selv følte
sig ilde stedt. — Hvor ofte har jeg under min Syslen
med Mynsters Personlighed og Forfatterskab maattet
tænke paa, hvad Ingen kan vide bedre end jeg: En
Mand, der gennem hele min første Ungdom stod mig
meget nær, var netop paa den Tid, hvor Mynster følte
sig mere nedtrykt end maaské nogen Sinde i sin lange
Embedstid*), først hans Kontorist, senere hans Ama
nuensis. Denne Mand bevarede, efterat han havde
overtaget et andet Embede, stedse en dyb Pietet for
sin gamle Principal; en Pietet, der var langt fra nogen
som helst Art af Servilisme; thi uagtet Vedkommende
ikke havde faaet sin Dannelse ad akademisk Vej, var
den dog ikke ganske almindelig, og jeg har kendt Faa,
der vare saa værdige til Gentlemansnavnet, som han.
Denne, Mynsters forhenværende Amanuensis, der natur
ligvis daglig færdedes i hans Nærhed og havde Meget,
Bispeembedets juridiske Side vedrørende, at forhandle
med ham om, har de utallige Gange, jeg har hørt
ham omtale Mynster, ikke en eneste Gang nævnet
et Træk, en Handling, en Udtalelse, der kunde tyde
paa Vrantenhed, ondt Lune, end sige Forløbelse. Altid
omtalte han ham som den noble, hensyntagende, om
sorgsfulde og bravttænkende Foresatte, der aldrig for
drede mere af sine Undergivne end af sig selv. — Ofte
lo han ogsaa, naar han tænkte paa den gamle Biskops
Skæmt, som stedse var forfriskende, fordi den nok
savnede Braad, men ikke Vid. — — Naar jeg har et
sligt Vidnesbyrd at støtte mig til, saa vil jeg tillade
mig at tvivle om Paalideligheden af H. N. Clausens
*) Af denne Deprimérthed bærer Avtobiografien tydelige Spor.
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Udsagn*), at Mynster ikke blot kunde være sarkastisk,,
men ogsaa giftig. Sarkastisk kunde Mynster vel stun
dom være: det var han jo bleven opdragen til paa
Nr. 5, og Livet havde sikkert skærpet dette hans Værge
middel; men «giftig»! — vilde Clausen paastaa denne
Egenskab hos Mynster, saa skyldte han dennes Venner
at vedlægge den med vægtige Kendsgerninger, hvad
han jo ganske har undladt.
Dog, hvor mange falske Paastande med Hensyn
til Mynster har man ikke at imødegaa, naar man først
skal begynde. — Saaledes var det i hans sidste Leveaar en staaende Anklage mod ham, at han var en ud
præget Hierark, d. v. s. en gejstlig Øverste, der ikke
var fri for at bruge sin Styrerstilling paa Tyranners
Vis. Og denne Daaretale er ikke blot bleven fremført
af den ulykkelige Dr. Fr. Bech**), hvis Hjerne var
ophedet af den umulige Tanke at kunne forene Venstrehegelianisme med det at være Præst i den danske
Folkekirke; men ogsaa af den grundhæderlige Rationa
list, Magnus Eirikson. — Hvor lidt maa dog min
kære, gamle, afdøde Ven have kendt Mynster! — Thi
det, der netop udmærkede denne som Administrator
(enten han nu var Direktør for den højere Undervis
ning eller Tilsynsmand for Sjællands Præsteskab) var,
at han stedse frygtede for, at «der skulde blive re
geret for meget». Vist nok kunde han undtagelsesvis
lige overfor Kong Christian VII Is vaklende Holdning i
mér end ét Spørgsmaal udtale, at der blev regeret for
lidt; Mynsters Hovedregel var dog: aldrig at binde
Hænderne paa den, hvis Embedsførelse ikke gav skellig
Grund til Klage, men tvært imod give Vedkommende
frit Raaderum i saa Meget som muligt. Mynster var
*) Sé hans Selvbiografi S. 299.
**j «Theologiske Tilstande i Danmark 1842—46». Jvnfr. Kr.
Arentzen: «Fra ældre og yngre Dage>, V.
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for overlegen en Aand til, at alt administrativt Vigtigmageri ikke skulde ligge ham fjernt. Han havde for
megen selvvunden Menneskekundskab til, at han ikke
skulde vide, at alt Arbejde langt bedre trives under
lovbegrænset Frihed end under argusøjet Kontrol.
Men det forstaar sig: i dette Land, hvor man tit
driver Bestræbelsen for at være jævn og ligefrem ud i
Hykleriet, dér maatte en Mand som Mynster, der
mente, at Formerne dog til en vis Grad bør overholdes,
synes «fornem». I dette Land, hvor altid en unaturlig
Lighedsfølelse er bleven baaren til Skue, dér maatte
han, der i Kraft af sin Aand, sin Intelligens og sin
Karaktér repræsenterede en naturlig Aristokratisme,
synes højhedssyg og avtokratisk. Han var dog alt Andet,
han var kun en nidkær Embedsmand, der ikke vilde
give Slip paa den Værdighed, hans Stilling medførte.
Men han besad for megen Takt til utidigt at gøre den
gældende. Med stor Lethed og uden Spor af gejstligt
Snobberi bevægede han sig i de højeste Kredse, og han
var den samme Mand her som overfor den simpleste
Landsbypræst. Naar Mynsters Forgænger som Confessionarius, M. F. Liebenberg, lige overfor en eller
anden næsvis Bemærkning fra en Hofjunker eller
Kammerherre, blev sur eller fortrædelig, forstod Myn
ster ganske anderledes at holde Balancen i vanskelige
Momenter. Saaledes spurgte Christian VIII en Aften
ved en Hoffest Mynster: hvorfor man ikke havde den
Fornøjelse at sé Bispinden (hun holdt nemlig ikke af
at komme til Hove). Mynster bukkede og svarede:
«Befaler Deres Majestæt, jeg skal sige, at hun er for
kølet?» — Kongen lo og kom ikke mere med det
Spørgsmaal*). — Da Frederik VII, som jo ofte ytrede
sig paa en uventet og mindre vel overvejet Maade, var
kommen paa Tronen, kondolerede Konfessionarius ham
*) Stiftsprovstinde Paullis Meddelelse.
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i Anledning af hans Faders Død. Kongen lod nogle
Ord falde om sin Faders hastige Endeligt og udbrød
derpaa. «Dog, vi véd jo, at vi en Gang Alle maa ad
Helvede til.» Mynster bukkede og sagde: «Jeg beun
drer den Resignation, hvormed D. Majestæt finder Dem
i Deres Skæbne!»*). — Disse Eksempler kunne maaské
tjene til at illustrere, hvad Mynster paa given Anled
ning svarer sin gode Ven og Kollega Brammer i et
Brev (Novbr. 1843): «Saa tilbøjelig jeg i Stilhed er til
Alvor og vel og til en Gren af Melankoli, saa tilbøjelig
er jeg i større Selskab til at spøge. Og skønt jeg ikke
vil retfærdiggøre, at jeg derved mangen Gang kan synes
at tage mig Tingene lettere, end jeg gør — og end jeg
virkelig gør, saa er jeg dog overbevist om, ikke blot at
Oprømthed til Tid og Sted er Gud behagelig, men ogsaa
om, at vi ingen Tjeneste gør det Hellige ved ubetimelig
Tale derom eller Forsvar derfor. Jeg har i denne
Henseende i mine forskellige Stillinger, især blandt
Hoffolk, haft mange underlige Situationer; men saa
vanskeligt det end kan være at træffe det Rette, tror
jeg dog mangen Gang at have handlet rigtig ved at tie
eller indklæde mit Svar i en Spøg, hvis Pointe dog
mærkedes . . . Hvad vi i Selskabstonen ikke kunne
forklare, og vel ikke bør bære til Skue, det maa vort
hele Liv og vor alvorlige Tale, som vi jo, Gud ské
Lov, saa ofte have Lejlighed til at fremføre, udvise». —
Et Punkt, der staar i Forbindelse med Mynsters
Forhold til Hoffet, have hans Fjender altid og med
særlig Fornøjelse brugt som det Søm, de kunde hænge
deres Hat paa**). Jeg mener hans Copulation af
Frederik VII og Grevinde Danner. — Jeg skal
*) Findes i et Par utrykte Dagbogsoptegnelser (1848—52) af
«Carl Bernhard». Denne havde hin naive Ytring fra Overlærer Birch,
som M. selv har fortalt den.
**) Selv i den allersidste Tid i Anledning af Holtens uforbe
holdne Afsløringer.
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ikke anstrenge mig for at forsvare denne Handling:
hele Mynsters Livsfærd er saa ulastelig og dadelløs, at
man uden Fare for, at hans fortjente Ros i nogen
mærkbar Grad skal forringes, rolig kan udlevere en
hver af hans Handlinger til en endog skaanselsløs
Kritik. Men Mynsters Disciple og Venner maa vel
have Lov til i denne Sag at anføre gode Grunde til
hans Undskyldning. Selv har han ikke været ret hel
dig i det Forsvar, som danner et Følgeblad til hans
Memoirer; hvad naturligvis er begrundet i den Svæk
kelse af Oldingens Livskraft, som et Par Uger efter
skulde medføre Døden.
For det Første maa det bemærkes (hvad Mynster
ogsaa paa hint Blad anfører), at, juridisk sét, var der
Intet til Hinder for Copuleringen: Frederik VIIs tid
ligere Ægteskab var forlængst opløst, og hans første
Hustru havde indgaaet et nyt. Hans anden Gemalinde
havde allerede for 6 Aar siden forladt ham, og den
lovlige Separation var da 4 Aar gammel. — Hvad der
næst den kristelig-kirkelige Side af Sagen angaar, saa
var Mynster naturligvis alt for bibelkyndig til, at han
ikke skulde erindre, hvad Evangeliet fortæller om Her
rens Udtalelser, Skilsmisse og Fraskiltes Ægteforening
betræffende*). Men det gaar her som altid: Et er,
hvad den ideale Fordring kræver; et Andet, hvad
Livets praktiske Forhold medføre. Den katholske
Kirke hugger i dette Tilfælde, som saa ofte, Knuden
over, men løser den ikke; den luthersk-evangeliske
søger at løse den. En af vore ældre lærde Theologer
har om dette Spørgsmaal udtalt sig saaledes**):
«Mener man, at Kirken aldeles ikke maa befatte sig
med Fraskiltes Vielse, med mindre Ægteskabsbrud er
til Stede, tænker man paa katholsk Vis. Protestanten,
) Matth. XIX, 19.
“) Engelstoft: Liturgiens Historie S. 307.
10
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der fastholder Kirkens og Statens Enhed, maa
hævde, at det mindre Onde tilstedes, hvor det er
Følgen af eller Betryggelsen mod et større, der ikke
lod sig afværge». — Men hertil kommer (skønner jeg
ret) i dette Tilfælde den Omstændighed, at den danske
Konge efter Rigsloven var og efter den nugældende
Grundlov er Kirkens Øverste, «summus episcopus».
Kunde Sjællands Biskop uden de vægtigste Grunde
nægte at udføre sin Overbiskops Vilje? — At Mynster
ikke gjorde dette gerne og let, høre vi ham selv udtale:
han havde som Confessionarius gjort Kongen «de alvor
ligste Forestillinger». Men vi, som ere voksede op
med Frederik VIIs Regering, vide jo altfor vel, hvor
ledes han hang ved sin Elskerinde; vi erindre af paalidelige Meddelelser, hvor opfarende han teede sig, naar
Venner og Raadgivere blot lod et beklagende Ord falde
om hans Forhold til Grevinden. Vi kunne jo ikke
tvivle om, at Mynster, selv om han havde talt med en
Engels Tunge, havde kunnet udrette det Allermindste
her ved sine «Forestillinger».
Hertil kom, at Kongen saa at sige overrumplede
Alle, Ministrene saa vel som Mynster, ved sin hastige
Bestemthed og faste Beslutning om at ville ægte sin
Elskerinde*). Mynster var paa denne Tid optaget af
Visitats; hans Familie laa paa Landet. Kun nogle faa
Dage, før Vielsen skulde finde Sted, blev dette ham
meddelt af Kammerherre Levetzow**). Som Forlover
præsenterede Arveprinsen sig; en Omstændighed, der
i Aaret 1850, hvor Thronfølgerspørgsmaalet endnu ikke
havde faaet sin Besvarelse, absolut maatte udøve et
Pres paa Mynsters Beslutning. Grevinde Danner optraadte med en bodfærdig Magdalenes Ydmyghed; og
Mynster, Menneskekenderen, fattede vel fine og højt*) Stiftsprovstinde Paullis Meddelelse.
**) Sé A. Thorsøes Artikkel om Grevinde D., Biogr. Leks. IV.
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begavede Kvinder som Kamma Rahbek; men saa langt
ned som til Louise Rasmussen gik hans Kvindekund
skab ikke. Man kan godt indrømme, at han her for
første Gang er bleven besnæret af en lavttænkende
Kvindes List; thi hendes paafølgende Liv viste jo, hvor
lidt hun i Virkeligheden havde i Sinde at ville for
bedre sig. — — Men ogsaa andre Forhold maa ved
denne Lejlighed have bidraget til, at Mynster handlede,
som han gjorde. Først dette, at han følte sig overbe
vist om, at hvis han ikke viede Grevinden til Kongen,
vilde denne ufortøvet henvende sig til Stiftsprovst
Paul li, som maaské til sidst havde føjet ham. Og
Mynster elskede sin vakre, fortræffelige Svigersøn altfor
højt til, at han skulde ønske ham mer end nødvendigt
eksponeret for den offenlige Menings Angreb. Men
netop denne var Mynster aldrig bange for at byde
Trods. — Og her komme vi sikkert til den sidste af
gørende Grund, hvorfor han indlod sig paa at foretage
hint Skridt; en Grund, der aldeles karakteriserer ham.
Var der en Mand, der foragtede Rabalderforestil
linger for et beundrende Publikum og blev bange,
hver Gang Mængdens Jubel tonede ham i Møde, saa
var det Mynster*). Man indvende ikke, at det var
det intelligente Bourgeoisis Forargelse eller Bifald,
han her skulde vælge imellem. Mynster nærede en
altfor dyb Animositet mod hele det national-liberale
Bureaukrat- og Professorpartis indbildte Statsmandsvis
dom til, at han ved denne Lejlighed skulde indlade
sig paa at gaa dets Ærinde**).

*) Blade af Mynsters Liv 466: Man lægge Mærke til, at Ordet,
Rodomontade, er fremhævet. Sé ogsaa smstds. S. 204.
**) Det er aabenbart denne Animositet, som H. N. Clausen,
der var én af hint Partis Førstemænd, har fornummet med Mishag.
20*
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Det er ogsaa den uheldige Følge af H. N. Clausens
mod Mynster udtalte Antipathi, at man faar det Ind
tryk, at Mynster fandt Behag i «den fine, slebne Sel
skabstone» og derfor hørte hjemme dér, hvor en saadan kan gøre sig gældende. Rigtigere karakteriserer
vist nok Mynster sig selv, naar han i et Brev til sin
Veninde, Fru Hegermann-Lindencrone, en sjælden nobel,
elskværdig Dame, kalder sig «et Stuemenneske, der
kun kommer faa Steder, hvor han ikke bliver nødt
dertil»*). Jeg vover den Paastand, at Mynster som
Regel kun har attraaet Selskabelighed, fordi han har
følt det som sin Pligt ogsaa paa den Vis at søge Sam
kvem med sine Medmennesker. Dette forhindrer na
turligvis aldeles ikke, at han efter et Selskab, hvor
Alt var gaaet venskabeligt og hyggeligt til, kunde finde
og som har lagt ham de bitre Ord om Mynster i Munden, der
findes i hans Memoirer (a. S.). — Hele det parlamentariske Parti
væsen, som jo vort konstitutionelle Liv yderligere skulde udvikle,
havde og maatte i Mynster have en selvskreven Modstander. Han
følte stedse altfor stærkt det Krav om personligt Ansvar, der
jo stilles til ethvert Menneske, til at kunne sympathisere med den
selvtilfredse Uvidenhed og den Uansvarlighed for den Enkeltes
Vedkommende, som kan ligge i en Majoritetsbeslutning. — Aabent
og loyalt udtaler han sig desangaaende i Roskildestænderne under
Forhandlingerne om «Stænderske Komiteer». «En Majoritetsbeslut
ning», siger han, «kan kun blive af ringe Betydning; fordi saa Mange,
hvis Stemmer tælle med, uden Tvivl selv ville tilstaa, at de kun
vare lidet stemmeberettigede. Jeg tror at kunne sige dette uden
at gaa Nogen for nær; thi Ingen er mere villig end jeg til at er
kende, at der her ere fremkomne mange Sager, hvori jeg har været
nødsaget til at afgive min Stemme, skønt jeg har følt, at jeg i
Virkeligheden ikke var stemmeberettiget. Jeg har maattet erkende,
at man skal have levet sig ind i Forholdene for at kunne afgive et
Votum, der kunde have nogen virkelig Betydning». — Hertil føjer
F. G. Sibbern: «Og dette siges af en Mand med Biskop Mynsters
Dannelse, Studier, Kundskaber og i et langt Liv samlede Indsigt,
Erfaring og Tankestyrke til at sætte sig ind i mange Materier!» —
Dikaiosyne 1842—43.
*) Breve fra Mynster S. 201.
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sig saare oplivet. Men han har sikkert mangfoldige
Gange maattet tage sig selv med Magt for at forlade
sit kære Arbejde, sin Studerestue (hvor han som Tyge
Rothe «sad fri og lyksalig») og sit «kære Hjem», sin
Hustru og sine Børn, som han elskede med en Ægte
mands og Faders Inderlighed. — Godt er det, at saa
mange af Mynsters Breve ere bievne bevarede og udgivne
efter hans Død. Som Traditionen om ham har formet
sig i de sidste 40 Aar, vilde man i modsat Tilfælde
have faaet et aldeles vrangt Billede af hans Personlighed.
Vel kan man i disse Breve (som f. Eks. i Brevene til
Engelbreth) finde megen Alvor, ogsaa en eller anden
hensynsløs Udtalelse og skarp Dom; men hvor megen
Hjertelighed, Gemytlighed, ja en Gang imellem studen
tikos Kommerstone kan man saa ikke træffe paa i
Brevene til gamle Venner (som f. Eks. til Hieronymus
Laub i Frørup), og hvor megen Kærlighed og inderlig
Deltagelse mærker man ikke i Brevene til hans Nær
meste.
Mynsters Breve til hans «Fanny» fra deres Ægte
skabs første Aar kunne godt optages mellem Para
digmer i «Kærestestilen». Aldrig bliver han kælen,
sød eller lidenskabelig; og dog er det tit, som om hans
Ømhed og Hengivelsestrang ville sprænge Ordet. Er
hans unge Hustru borte fra ham, og han mærker, at
hans Længsel efter hende stiger til Lidenskab, skjuler
han sin Glød under det fremmede Sprogs Fold. Saaledes ender han et Brev til Fanny, der tillige med
deres lille Dreng opholder sig paa «Sofieholm», med
Romeos elskovstunge «Godnat» til Julie:
««Sleep dwell upon thine eyes, peace in thy breast!
Would I were sleep and peace, so sweet to rest!»»
«Kan du huske, at jeg forleden Aften tydede dig disse
Linjer? —»*)
Og denne dybt nærede Lidenskab
*) Blade etc. S. 158.

150

brændte hele Livet igennem med den sunde Kærlig
heds høje, lyse Flamme. Mynsters og hans Hustrus
Ægteskab var et sjældent lykkeligt Forhold*).-----Men det forstaar sig: Mynster var for meget Mand til,
at han ikke fuldt ud skulde have kunnet indtage
Herrens Plads i sit Hus; og skønt han som oftest,
naar det gjaldt en mildere Opfattelse af Personer og
Forhold, villig lyttede til sin Hustrus Tale**), bøjede
hun sig villig i Alt, hvad Manden bedre skønner end
Kvinden, for sin Husbonds Dom. Thi hun var ikke
som mange af dem, der nu gøre sig vigtige og optræde
med strafværdig Fripostighed.
Hun var for meget
kristen Kvinde til, at hun skulde være Paulus’ For
maning overhørig. For ydmyg vil maaské mangen
«Hvad vi vil »-Kvinde nu om Stunder finde hendes
Opfordring (under sin Enkestand) til sine Børn, om
at lade det forblive ved Ægtefællens Navn paa den
Ligsten, der var bestemt til at dække begges Støv.
Denne Ydmyghed vil dog en Gang, naar vi atter ere
naaede tilbage til normale Samfundstilstande, adle
Fanny Mynsters Navn.
Den Følelse, Mynster først og fremmest indgød
sine Børn, var vist nok Respektfølelsen***). Streng
var han mod sig selv, streng i Fordringer og Tiltale
kunde han være mod Børnene. Disse kunde være
meget bange for «Fader», naar de underet Uartigheds
anfald ikke kunde styres af «Moder», og hun truede
med at føre dem ind til ham. Medens de endnu vare
midt i «Salen», kapitulerede de i Reglen. De to stu
derende Sønner bleve holdte til Flid og Orden. —
Men som Mynster efter sin kristelige Overbevisning først
*) iMeddelelser etc. 197.
**) Jvnfr. hans Samstemning med Brøndsted i dennes Udtalelse,
citeret i Bl. Skrifter III, S. 232—33.
***) Ludvig Mynster: Nogle Erindringer og Bemærkninger om
Mynster. 5.
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fordrede, at Loven skulde høres, inden Evangeliet blev
prædiket, saaledes blev ogsaa hans strenge Opdragelsesmethode baaren oppe af en dyb og varm Faderkærlig
hed. Hvis dette ikke havde været Tilfældet, kunde
Børnene ikke bevare Erindringen om ham med den
inderlige Pietet, som de gøre og have gjort: Saaledes
Frederik Joachim*) Mynster, den elskværdige unge
Præst, der desværre blev tidlig bortkaldt; saaledes
Stiftsprovstinde Paulli, hvem jeg har den Ære og
Glæde at kende; saaledes Ludvig Mynster, til hvem
alle Mynsters Venner og Disciple staa i en dyb Tak
nemlighedsgæld, fordi han med stor Omhu og sjælden
Takt har forfattet og udgivet en hel lille Bogskat, der
vedkommer Faderens Eftermæle. — —
I Bispegaarden levedes der sædvanligvis et roligt,
stilfærdigt Liv med megen Arbejdsomhed og nøjagtig
Opfyldelse af den daglige Pligt. Maaltiderne vare
ordenlige, men tarvelige; og selv om Fruerstuen var
udstyret med en vis Elegance, fandt store Depenser til
Luksus sjældent Sted. Dog var ethvert Skin af udvortes
Afholdenhed Mynster altfor meget imod, til at han ikke,
naar Lejlighed gaves, skulde have haft Lyst til at re
præsentere sin Stilling. Fik han f. Eks. (hvad en
Gang imellem hændte) en stor Skildpadde fra sin Ven,
Guvernør Scholten i Vestindien, indbød han Kolleger
og Venner og lod sætte et rigeligt Maaltid frem for
dem**) — Men det forholdt sig med Mynster som med
hans store aandelige Frænde i Platons «Symposion»:
*) Det første Navn havde han fra Morfaderen, den lærde Biskop,
det sidste fra J. G. Moltke, Faderens aldrig glemte Velynder.
**) Sligt forarger Fogtmann, den Gang nys ansat Professor
theologiae Mere forargelige forekomme dog de Rygter mig at være,
som den Gang verserede om Fogtmann selv i Sorø, hvor han
havde været Lektor ved Akademiet; Rygter, som Konferensraadinde
Hauch for mig har paastaaet ingenlunde savnede Grund. — P. Hjorts
Breve I, 275—86.
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Nydelsen overvældede ikke ham; han beherskede
den. Klokken 11 om Aftenen sad han atter ved sit
Skrivebord og mellem sine Bøger, fordybende sig i
en eller anden lærd Undersøgelse eller arbejdende paa
et theologisk Skrift. Thi, siger hans Svigersøn Paulli*):
«samlet Tid til literære Arbejder kendte han kun lidet
til; men han forstod tilfulde den Kunst at samle sig
selv. Faa Mennesker have som han vidst at benytte
hvert Øjeblik paa Dagen og faa Tiden til at slaa
til . . . Driften og Kraften til ny Arbejder følte han til det
Sidste, og med utrættet Troskab mod sit Kald og sine
Gaver overvandt han Alderdommens Hindringer . . .
Endnu i hans høje Alderdom skinnede Lyset fra det
velbekendte Vindue i Bispegaarden ud i den sildige Nat».
*) Fortalen til 6te Bind af M.s Blandede Skrifter S. II.

VIL
Anguis sub herba.

ra Mynster til Kierkegaard?!------- Det er
som om man paa en frisk, tidlig Foraarsaften,
fra den styrkende Luft og den lyse Himmel, hvor
de høje Træer tegne deres spiresvangre Grene, og
en enkelt Stjerne alt tindrer frem som Symbol paa
Aarets Haab, — traadte ind i et pragtfuldt Theater
med gyldent glimrende Lysekroner og Væggene malede
med dyb, mørk Farve. Tilskuerne ere desorienterede
og tavse. Fra det dybt sænkede Orkester lyder en
halvt vémodig, halvt underlig religiøs Musik. Naar
Tæppet gaar op, ville vi sé en enkelt Person træde
frem og i Dragt, Gebærder og Ord udtale sin Karaktér
og Ejendommelighed. Efter ham vil en anderledes
kostymeret Person gøre det Samme. Dernæst vil en
Tredje atter holde en Monolog, og saaledes en Fjerde,
Femte, Sjette. Og naar alle disse Enetalere: «Victor
Eremita», «Assessoren», «Johannes Forføreren», «Johan
nes de Silentio», «Hilarius Bogbinder» og «Frater Ta
citurnus» have haft Ordet til en Musik, hvor den alvorsfulde Koraltone stærkere og stærkere bryder igennem *),

F

*) «Opbyggelige Taler i forskellig Aand». — «Kristelige Taler».
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vil Musikken tilsidst slaa over i en skærende Misklang*)
og derpaa stige til et crescendo furioso**). Og nu vil
en fyrretyveaarig Mand med en graa, sygelig Ansigts
farve***) træde op. Med usikker Gang og brændende
Blik vil han gaa frem paa Scenen. Han vil raabe
højt, at det er ham selv, der har skrevet disse Mono
loger, og ham selv, der er optraadt som Skuespiller;
men ikke for at underholde et ørkesløst Publikum —
nej langtfra!! — men for paa den Vis at tvinge Til
skuerne til at indse, hvad Kristendom er. Thi det er
det Forfærdelige: Kristendommen er aldrig kommen
ind i Verden; «skønt saadan Alle mene sig at være
Kristne». Og han vil truende udstrække sin Haand
mod Levende og Døde; og derpaa vil han med et Anklagelsens Skrig styrte om paa sin Scene. — Nedtrykte
og ængstede ville de, der have været Vidne til Alt
dette, forlade det store Rum, hvor Luften er bleven
kvalm; og det vil forekomme dem, som om de over
Scenen have set Ordene fra Dantes «Inferno» skrevet:
«1, som indtræde, lade Haabet fare!»-----Sikkert en Virkelighedens Tragedie saa gribende
som faa — men dog kun et Skuespil; en storartet
religiøs Digtning, der maa søge sin sidste Forklaring i
en Sygehistorie.

Naar jeg husker, at Søren Aaby Kierkegaard
er født d. 5. Maj 1813, saa mindes jeg uvilkaarligt, at
det var det Aar, Baggesen begyndte sin Kamp mod
*) «Indøvelse i Kristendommen».
**) «Øjeblikket».
***) Afdøde Prof. Chr. Agerskov, der omgikkes S. K., har i sin
Tid beskrevet mig hans Udseende under den sidste Katastrofe.
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Oehlenschlåger, de unge danske Romantikeres Yndling,
en Kamp, der, som man véd, endte med Romantikkens
Sejr. Men det slaar mig atter; fordi Romantikkens
Periode er den Tidsalder, paa hvis Raggrund Søren
Kierkegaards Billede træder frem, og det kan umuligt
males paa nogen anden. I saa Henseende er han
tidsbestemt. — Hvad den anden Hovedfaktor for Bestem
melsen af hans Naturel angaar, Slægtsmærket nemlig,
da ville vi et Øjeblik dvæle ved dette.
Det er jo bekendt, at Søren Kierkegaards Fader,
Michael Pedersen Kierkegaard kom af fattige
jyske Hedebofolk. — Jyderne ere lige saa forskellige
fra de danske Øboere, som deres Opholdssteders Natur
er uligeartet. Dette ytrer sig i Historien som i Livet,
i Politikken som i Kulturen. Det lyse Flegma, den
flagrende Sangvinitet, saa ejendommelig for Sjællands
fareren og Københavneren, kendes ikke hos Jyden.
Han kan være tør og stædig, men ogsaa voldsom og
oprørsk, og der er et mørkt Grunddrag i hans Sjæl,
som korresponderer med hans Hedes Farve. Medens
Melankolien næppe strejfer Københavnerens Sind, eller
det passer ham at befri sig for den ved en Vittighed,
som kan faa hans Næste til at lé, er Melankolien barne
født i Jylland. Aldrig tror jeg, at den glade sjællandske
Kristendom, Grundtvigianisme kaldet, kan slaa Rod
derovre: man oprette nok saa mange Højskoler og
drive dem i Ophavsmandens Aand. Derimod har den
gamle saa vel som den ny Pietisme en passelig Jord
bund i Jylland. — Jeg erindrer en Gang, jeg laa ved et
jysk Bad. Det store, klare, aabne Hav, en mægtig, vidt
rækkende Skov med høje prægtige Bøge og store Lys
ninger gav ikke den mindste Anledning til Trivsel af
mørk Religiøsitet, og dog fandtes en saadan dér, navn
lig mellem Fiskerbefolkningen. Stuvede sammen i
snævre Stole, sade de dér i den langstrakte Kirke; de
behøvede ingen Psalmebøger: Psalmerne havde de ved
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stadig, vedholdende Kirkegang lært udenad. Med stille
brændende Blikke hørte de paa deres Præsts pavseløse
Tale, der, lige som hans Ansigt, var ophedet af Tros
lidenskab. — Badekarlen paa den Badeanstalt, jeg be
søgte, gjorde et noget haardhjertet Indtryk; men han
var ivrig «religiøs». Om Søn- og Helligdage lejede han
gerne en Stedfortræder: det var en Synd, mente han,
at forrette Arbejde paa Sabbathen. Syndebukken, en
lille, pæn, skikkelig Mand, var helt forsagt over at
skulle bære al det Ansvar for Gud; men han undskyldte
sig med, at «der intet Arbejde var at faa om Vinteren,
saa han maatte se at tjene lidt om Sommeren». —
Jeg kom til at tænke paa «Farisæeren og Tolderen».
Grundtrækkene af det jyske Naturel ville vi i alt
Væsenligt genfinde hos de fremragende Medlemmer af
den kierkegaardske Familie. — Det er Oprør, naar
Michael Pedersen som 12aarig Vogterdreng paa den
golde Sædingemark gaar op paa en Høj, truer og for
bander Gud, der skabte ham til saa ussel en Tilvæ
relse, til Sult, Kulde og Forladthed. Det er Oprør,
naar hans Søn erklærer den danske Folkekirke Krig
paa Liv og Død. Det er Gerningsretfærdighed, naar
den gamle Hosekræmmer ikke kan faa Fred i sin
Sjæl, fordi han mener, at «han i hin Time har begaaet Synd mod den hellige Aand, der ikke forlades».
Det er tillige uskriftsmæssigt. Thi af Evangeliet*) er
det klart, at hvad Herren mener med Synd mod Helligaanden, er den farisæiske Bespottelse af hans Under
gerninger («han uddriver Djævle ved Hjælp af Djæv
lenes Øverste!»). — Det er uprotestantisk, naar Søren
Kierkegaard til sidst spænder den kristelige Fordring
saa højt, at Enhver maa segne under den. Derfor
kunne disse Mennesker aldrig blive ret modtagelige
for Guds Naade, aldrig ret lydhøre for den usigelige
*) Markus III, 23—30.
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Kærlighed, der toner ud fra Evangeliets Dyb. Naar
anstrengende Arbejde ikke optager deres Sind, føle de
deres Synd tynge paa dem som en Atlasbyrde. I saa
Henseende gennemlevede vist den gamle Kierkegaard
og hans Sønner frygtelige Timer*). Michael Pedersen,
der ved ærlig Handel havde tjent en betydelig Formue,
kunde paa sine gamle Dage sidde og sukke: «Ak! jeg
duer til ingen Ting. Bedst var det, om jeg kunde blive
Lem i en mild Stiftelse». Sønnen Peter, der blev Bi
skop og med Grund æredes højt af sine Medborgere,
blev, da Embedets Pligter ikke mere optog ham, tung
sindig til Vanvid. Han følte sig i Skyld til alle Men
nesker, gav i den Grad bort, at hans Nærmeste saa
sig nødsagede til at gøre ham umyndig, for at de ikke
ved hans meningsløse Rundhaandethed selv skulde
komme til at lide Nød. Dag og Nat laa han paa
Bedeskamlen**), og til sidst fordrede han at blive stillet
for en verdslig Domstol, for at han kunde blive dømt
efter Lands Lov og Ret***). — Hvo, der kender den
ærværdige Mand, som blev Biskop Kierkegaards Efter
følger, kan ikke tvivle om, at denne jo har trøstet sin
ulykkelige Kollega efter bedste Evne, og (som Kloster
broderen Luther) foreholdt ham, at det bør sig en
Kristen at henfly til den Naade, Jesus har forhvervet
os; — det har Intet hjulpet: Syndefølelsen her var for
bundløs.
Dette maa nu forholde sig saaledes. — Men den
Mening, man har dannet sig om Søren Kierkegaards
*) Sé Høffdings Skrift om S. K., S. 43. Her citeres Sørens
Udtalelse om sin Sjæletilstand, naar hans lidenskabelige Tanke
ikke arbejder: «Jeg er som sat ned i et mørkt Hul, dér kryber jeg
om i Kval og Smerte, sér Intet, ingen Udvej». Dette Citat kunde
suppleres med flere lignende Udtalelser i Dagbøgerne.
**) Efter min Ven, Cand. theol. P. Kierkegaards mundtlige
Meddelelse.
***) Biskop Linds Gravtale.
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Barndom og første Ungdom, og som endnu er gængs,
tror jeg, er fejlagtig. Det Udtryk, at «han blev strengt og
alvorlig opdraget», har man givet en altfor stor Vidde.
For saa vidt kan man tale om «alvorlig Opdragelse»,
som man stadig har indpræntet og eksempelvis lært
ham dyb Ærbødighed for kristelige Trossandheder og
Guds Lov. Men iøvrigt har man sikkert været alt
Andet end haard imod ham. Han var yngste Søn,
yngste Barn og Faderens Yndling. Skændte denne paa
ham en Gang, naar han f. Eks. væltede Saltkarret,
var Søren ikke bange for at protestere, indtil Faderen
overbeviste ham om, at han havde Grund til at skænde.
Mellem lidt ældre Børn gjaldt han for «en lille
Vildkat»*), der deltog i deres Lege «og snakkede P.maal
med dem». Fjerne Frænder hørte ham i deres tid
ligste Barndom omtale som «en forkælet Dreng»**).
Heller ikke i Skolen har han lidt under noget Tryk
fra Læreres eller Kammeraters Side. Før Konfirma
tionsalderen skildres han som en stilfærdig, fredelig
Kammerat***); efter Konfirmationsalderen er han i Yn
dest hos sin Rektor og indgyder Kammeraterne Respekt
som dygtig Latiner f). En Dreng, der var forkuet i
Hjemmet og uglesét af Skolekammeraterne, havde da
heller ikke turdet byde sine Lærere det, Søren en Gang
imellem bød dem ff).
Som Student fører Søren Kierkegaard (å la Hoff*) Fr. Hammerich: Et Levnedsløb I, 58.
**) Filosoffen Prof. H. Bröchners mundtlige Meddelelse til mig.
Br. var langt ude i Slægt med S. K.
***) F. L. Liebenberg: Nogle Optegnelser om mit Levned. S. IL
f) Nylig spurgte jeg gi. Biskop Lind, om det var sandt, at
S. K. «blev knubset af sine Kammerater i Skolen» (jvnfr. Biogr.
Leks. IX). «Ingenlunde» svarede han, «S. K. var agtet».
ff) Sé, hvad Barfod har meddelt i S. K.s Efterladte Papirer,
1833—43. S. XLIII.
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manns Helte) den romantiske Dagdrivers Liv*): han debaucherer vel ikke, men bruger mange Penge til Køreture,
Fortæring paa Konditorier og til Bøger, som ere aldeles
unødvendige til Eksamenslæsning. Med denne gaar
det langsomt eller, rettere sagt, slet ikke. Han er be
kendt mellem Studenterne for sin Ustadighed, og hans
Manuduktør, den udmærket dygtige Hebraiker Ludv.
Kr. Müller, ryster paa Hovedet og siger ofte: «Hvad
skal vi dog stille op med den Søren?!»**). Kommer
han til en anden Manuduktør, H. L. Martensen, tager
han intet Pensum for, men lader ham holde Foredrag
for sig***). Med at tage Eksamen har det lange Ud
sigterf). — Faderen er lige ved at fortvivle over denne
Søn. «Saa længe Du har Penge, bliver det ikke til
Noget», siger han til Søren og beder ham at flytte
hjemmefra og selv fortjene sit Brød. En kort Tid
underviser da Søren i Borgerdydskolen og hjælper sin
gamle Rektor med at rette Stile. Hans ældre Broder
Peter søger dog at bringe en Forsoning mellem ham
og Faderen til Veje. Der holdes Familieraad, hvortil
Søren tilsiges. Han træder dog ikke ind mellem sine
Slægtninge som den forlorne Søn; tvært imod: «med
Hatten paa tre Haar»ff). Et Familiemedlem ærgrer
sig herover og raaber til ham: «Hatten af, Knegt!» —
Enden paa Historien bliver da, at Faderen klarer Søn
nens Gæld: over 2,400 Kr. stor — og Søren takker. —
Da sker det, som ryster Sønnen i Hjertets Dyb og
*)f Skildringen i «Uvidenskabelig Efterskrift» 2. Opl. S. 165
passer sikkert paa ham selv.
**) Hammerich A. S. 309.
***) Martensen: Af mit Liv I, 78.
+) Selv hans beundrede Lærer og Ven, Povl Møller, sagde paa
sit Dødsleje til Sibbern: «Sig til den lille Kierkegaard, at han ikke
maa sprede sig for meget!».
ft) Cand. theol. P. Kierkegaard, Biskoppens Søn, har en Gang
fortalt mig dette.
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bringer hans Sjæls Grundvold til at vakle. — Dette
forstaar jeg saaledes:
Faderen havde som Olding haft store Sorger. I
de sidste Aar havde han mistet den ene efter den
anden af sine Kære: en gift Datter var død 1832 efter
at have bragt et dødfødt Barn til Verden. To Aar
efter var ligeledes en gift Datter død i Barselseng.
Aaret før hende var en 24aarig Søn død i Amerika.
Tidligere vare andre af den Gamles Børn døde. Kun
Peter og Søren vare tilbage: to af syv. Peter skikkede
sig vel: han havde taget en god theologisk Eksamen,
var paa sin lærde Udenlandsrejse bleven Dr. phil.
og havde herhjemme disputeret for den theologiske
Licentiatgrad. Han kunde vente at blive Universitets
professor.
Men Søren! — hvad skulde det blive
til med ham?*) Aldrig fik han vist sin Eksamen,
skønt han var 8 Aars Student og med sit gode Hoved
uden Vanskelighed havde kunnet tage den paa 4 —
Ja, det gode Hoved! -- den gamle Hosekræmmer
kendte det vel; han var selv et godt Hoved. Men
Sørens udmærkede Evner synes mere at skulle blive
ham til Forbandelse end Velsignelse! — Og nu stod
Michael Pedersens Synd fra Drengeaarene levende for
ham, som den tit havde staaet for ham i al sin
mørke Rædsel: Fædrenes Synd skal gengældes paa
Børnene i tredje og fjerde Led, stod der skrevet. Guds
Straf var kommen over ham ved Tabet af det ene
efter det andet af hans Børn; skulde Straffen nu fort
sættes med Søren? Skulde hans Yndlingssøn gaa hen
og blive en Dagdriver, «et forfaldent Geni», til Spot
og Skam for alle Mennesker? — Det maatte ikke ské.
I sin Sjæleangst har den Gamle bekendt sin knugende
*) S. K. bekender selv 10 Aar efter Faderens Død: «Jeg gjorde
ham megen Sorg — saa døde han.» Journalen f. 1848 Gottscheds
Udgave S. 153.

161

Ungdomsbrøde for Sønnen; han har besværget ham at
tage sin Eksamen*), at han ikke skulde drage flere
Forbandelser ned over sin gamle Faders Hoved. —
Kort efter er den 82aarige Mand død.
Aldrig har Sønnen glemt dette Optrin. Fra dette
Øjeblik er der, hvad han selv meddeler, foregaaet en
voldsom Revolution i hans Indre, og det Kierkegaardske
Tungsind har mærket hans Sjæl for stedse.
I sin
Dagbog for 1838 skriver han under 8. August**).
«Min Fader døde i Onsdag Nat Kl. 2. Jeg havde saa
inderlig ønsket, at han skulde have levet et Par Aar
endnu, og jeg anser hans Død for det sidste Offer,
han bragte sin Kærlighed til mig. Thi han er ikke
død fra mig, men død for mig***), for at der om
muligen endnu kan blive Noget af mig». —f)
Dét turde muligvis være noget Nyt, her gøres op
mærksom paa. Faderens Skriftemaal er jo gammel
kendt; men Grunden til det har man ikke søgt at
klare sig, og dog, forekommer det mig, at den hænger
nøje sammen med det rystende Indtryk, denne Beken
delse gjorde paa Sønnen, og det Fysiognomi, Faderens
Minde beholdt for ham. —
Søren læser nu med en Energi, som godt kan
kaldes rasende, til Embedseksamen. Han antager en
Manuduktør, der var bekendt for sit udmærkede Haandelag i Eksamensdressuren, lægger sig sukkende i Selen;
men bruger kun noget over ét Aar om at tage theologisk Attestats med «laud». Et Kunststykke, Ingen
let gjorde ham efter ff). — Derpaa foretager han en
*) At dette var Faderens sidste til S. K. udtalte Ønske, sé vi
af Efterladte Papirer f. 1840 Barfods Udg. S. 262.
**) A. S. 160.
***) Udhævet af S. K. selv.
i) Jvnfr. Notitsen i Dagbogen for 9. Juli 1838. Barfods Udg. S. 155
tf) Filosoffen Mag. Stilling henvendte sig til Manuduktøren
for at gøre det Samme. Men denne erklærede, at kun S. K. evnede
Sligt, sé «det 19de Aarh.» 1877.
11
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Pilgrimsrejse til Sæding Egnen, prædiker for første
Gang i Kirken dér; besøger «sin stakkels Faster»; be
tragter Heden, «der ligger aaben for Guds Aasyn» og
— «nulla dies sine lacryma!» (Ingen Dag uden en
Taare). Ved hvert Skridt mindes han Faderen, og
hvad han nu vidste om ham.
Dog maa der i al denne vémodige, taareblændede
Erindring af og til have været et Billede, der, som Regn
buen paa det bløde Graa, traadte yndefuldt frem for
hans indre Blik. Der var en ung Pige, hvis Navn «Regina»
var blevet symbolsk for ham: hun var virkelig bleven
hans Hjertes «Dronning» *). Det er sandsynligt, at Kierkegaard allerede før sin Jyllandsrejse i al Hemmelighed
har faaet hendes «Ja» ; i hvert Tilfælde blev Forlovelsen
snart efter deklareret. — Men her kommer nu det
Usalige frem i Kierkegaards Naturel. Næppe er han
bleven sikker paa sin Elskedes Kærlighed, før Tvivlen
indfinder sig. Thi Tvivlens Braad sad dybt i dette
Menneskes Sjæl. (Ogsaa i saa Henseende besad han
ét af Jydens Karaktértræk). Man kan mærke af RejseDagbogen, hvorledes Mistænksomheden lige overfor dette
Forholds Varighed ængster ham fra Begyndelsen af.
En Gang imellem faar Mistænksomheden et humoristisk
Udtryk, saaledes i følgende Notits: «Jeg saa paa Vejen
til Aarhus et saare grinagtigt Syn: to Køer, der vare
bundne sammen, kom i kort Galop os forbi, den ene
bissede og havde geniale Sving paa Halen, den anden
var, som det lod, mere prosaisk og rent fortvivlet over
at maatte deltage i de samme Bevægelser. — Ere ikke
de fleste Ægteskaber saaledes indrettede?»**)
Det er bekendt nok, at denne Forlovelseshistorie
endte med et Brudd. Det er ogsaa bekendt, at den
Sladder, der længe var gængs i København om Kierke*) Efterladte Papirer I, 206.
**) A. S. 264.
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gaards haardhjertede Opførsel mod sin Forlovede,
ved at blive tilbørlig protesteret af de senere Aars
Literærhistorikere, er bleven slaaet ned. Kun Aar
sagen til, at Kierkegaard hævede sin Forlovelse, er
endnu saa temmelig uforklaret. At Grunden skulde
søges i en seksuel Abnormitet*), er næppe rigtigt**).
Snarere har H. Høffding truffet det Rette, naar han ***)
giver det uhyre Tungsind, Kierkegaard led under,
Skylden. — Men jeg vil tilføje: en ikke ringe Aarsag
til dette Brudd laa formentlig deri, at Kierkegaard,
stedse afficeret af sin pessimistiske Tvivlen, aldrig ret
har turdet haabe paa, at han og han alene har kunnet
komme til at eje sin Elskedes Hjerte. Ikke saaledes
at forstaa, at han i mindste Maade skulde tvivle om
Fastheden i hendes Troskab, men saaledes, at han
ikke kunde blive hende Alt, hendes Eneste. — Thi
i disse nordiske Lande f) gifter en Mand sig ikke blot
med en Pige, men med hele hendes «gode» Familie.
Ret for sig selv havde Kierkegaard hende end ikke i
Forlovelsesdagene; bestandig synes han at have haft
en Følelse af, at hun ikke har villet slippe Fodfæstet
i sin Slægt. Hvorledes skulde det gaa i Ægteskabet,
naar Hvedebrødsdagene vare forbi, og hun begyndte
at længes efter Faderen, Moderen, sine Søskende, efter
Kusiner og Veninder? Vilde hans Eneboertilbøjelig
heder ikke kollidere med alle disse hjertelige Besøg og
al denne venskabelige Sladren? —
Maaské har han tænkt saaledes, og maaské har
han delvis haft Ret. Men hans udspekulerede Maade
*) Som Georg Brandes og P. A. Rosenberg i deres respektive
dygtige Arbejder synes at antage.
**) Jeg erindrer, at jeg et Sted i S. K.s «Efterl. Papirer» har
set «Gildingers Brunst» nævne paa en foragtelig Maade.
***) Sé hans grundige historisk*filosofiske Skrift om S. K.
t) Man tænke blot paa Bjørnsons Skuespil «De Nygifte»,
hvor Problemet er bleven behandlet.
11*
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at forholde sig paa skadede blot hende og ham selv.
Af Ridderlighedsfølelse: for at det ikke skulde hedde
sig, at det var ham, der havde hævet Forlovelsen,
vilde han nøde hende dertil. Det er jo bekendt, at
han i saa Henseende anvendte mange Kunster, d. v. s.
af bar psykologisk Visdom handlede dumt. Skulde
han, Eksistensfilosoffen, ikke vide, at en Kvinde,
naar hun elsker til Gavns, hellere lader sig byde Alt
af den Elskede end slipper ham. Under Taarer vil
hun sige. «Nej, saaledes har han ikke ment det —
saaledes er han ikke!» Ingen Bi kan med mere Be
gærlighed suge Honningen af en Blomst, end en Kvinde
suger Tillid til den Elskedes Kærlighed af de Beviser,
hun mener at have derpaa. Og denne er blandt kvin
delige Ejendommeligheder én af de skønneste.
Kierkegaard mente imidlertid, at han maatte og
skulde hæve Forlovelsen, og han gjorde det derfor,
men med blødende Hjerte*). — Hvem kan lade være
at skænke den unge Mand sin Sympathi i dette Øje
blik? — Men jeg tilstaar, paa samme Tid jeg gør
dette, da ser jeg ikke uden en uhyggelig Følelse hans
onde Dæmon tage Plads ved hans Side. Vi høre et
Sted i Kierkegaards Skrifter hans alter Ego, efter at
dennes forhenværende Forlovede er bleven gift, ud
bryde: «Det er forbi! min Jolle er flot. I næste Minut
er jeg atter dér, hvor min Sjæls Higen var — ...
Ideen tilhører jeg! . . Leve Tankens Flugt, leve Dansen
i det Uendeliges Hvirvel!» **) Men samtidig med denne
hans Tankes Dithyrambe høre vi hans ældre, mere
erfarne Broders Stemme: «Nu er Du fortabt, Søren!»
— Fortabt var vel Søren ikke; men den første Lejlig
hed, Gud gav ham, til at træde i Forbindelse med det
*) Med Hensyn til dette har jeg læst en rørende Skildring af
Situationen i hans Nièces som Manuskript trykte Erindringer.
**) «Gentagelsen», 2den Udg. S. 94—95.
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virkelige Liv, Livet, som det er, og til at blive Medlem
af det borgerlige Samfund, havde han stødt fra sig.
Det er godt, hævder vor Kirke, at en Mand, naar han
besidder de naturlige og økonomiske Betingelser, gifter
sig; og som saadan er den i Pagt med Guds Ord:
«Det er ikke godtf or Manden, at han er ene*). —
Men Kierkegaards Produktionskraft vælder nu frem
saa stærkt, som man ikke havde set det siden Roman
tikkens frugtbareste Dage. Faderens Død og Bruddet
med hans Elskede blive de to mægtige Svinghjul, der
voldsomt og med forbavsende Hurtighed driver hans
poetisk-iilosofisk-religiøse Arbejder frem.
Man véd,
hvilken Rolle hine to Æmner spille i Bøger som
«Frygt og Bæven» **), «Stadier paa Livets Vej», «Gen
tagelsen», «Opbyggelige Taler» og «Enten-Eller». Navn
lig har den sidste store Bog atter og atter været Gen
stand for Læsning af Nysgerrige og Refleksionsmennesker
og en stadig Fundgrube for Kierkegaards Kritikere. —
Kun undrer det mig, at Ingen af dem har skænket
den Afhandling i «Enten-Eller», som forekommer mig
den mærkeligste, «den Ulykkeligste» nemlig, synder
lig Opmærksomhed***); thi her tegner Forfatteren sin
Fader, sin Elskede og sig selv med gribende Træk.
— Denne Mand, «hvis Haar er graat, hvis Hoved er
bøjet, hvis Sjæl er bekymret, «den forlorne Søns
Fader», der øj ner sin kæreste Søn «gennem Taarernes
Taage», der søger ham ustandseligt, men «indhenter
ham først i Døden» — ham havde Søren Kierkegaard
sét som 82aarig Oldingjj. Den tankefulde unge
*) 1ste Mos. II, 18.
**) Georg Brandes har med kritisk Genialitet paavist det i sin
Bog om S. K.
***) P. A. Bosenberg omtaler den vel i sit Skrift om S. K. S.
50—52, men dvæler kun ved, hvad der kan abstraheres deraf.
f) Sé Efterl. Papirer ved Gottsched, 1849 S. 537. «Tre Taler
om den forlorne Søn — Faderen — Broderen», der uvilkaarlig.
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Pige, der forladt af sin Elsker ikke kan finde Hvile
i sin Sorg, fordi hun ikke kan anklage ham for Noget,
og ikke kan haabe; «thi han var hende en Gaade» —
hende kendte Kierkegaard godt fra det Øjeblik, han
ikke kunde gøre sig forstaaelig for sin Forlovede, og
hun ikke begreb, hvorfor han opførte sig saaledes imod
hende. Men den unge Mand, som erindrer en Barn
dom, han mener aldrig at have oplevet, og nærer et
Haab, som aldrig bliver opfyldt; thi Tvivlens Braad
har stukket det i Fødslens Øjeblik — denne unge
Mand, mente Kierkegaard at kende allerbedst; — thi
her har han tænkt paa sig selv*).
henleder Tanken paa 1) Søren 2) den gi. Michael Pedersen og 3)
Peter. Endvidere S. 542: «Den ene sagde «ja» og gjorde det ikke;
den anden sagde «nej» og gjorde Faderens Vilje». Peter vilde ikke
gaa ind paa Sørens religiøse Ideer.
*) Naar S. K. imidlertid lader «denne Lidelsernes udkaarne
Yndling» smile «ad den Verden, som misforstaar ham», saa bedrog
han sig selv som saa ofte. Thi da en saadan «Misforstaaelse»,
Aaret efter at «Enten-Eller» var udkommen (1844), fik et eklatant
humoristisk Udslag i Hostrups bekendte Studenterkomedie «Gen
boerne», hvor «Søren Kirk» (senere forandret til «Torp») netop taler
i en dialektisk Vrøvletone, der er en Trhvesti paa Indlednings
foredraget for «Skyggebrødrene» i «den Ulykkeligste» (Smign.
«Genboerne» I, 5 med «Enten-Eller» 3dje Udg. I, S. 221) blev S. K.
stærkt afficeret deraf. (Jvnfr. hans Bemærkn. til Brøchner, der
spillede «Søren Kirk»; sé Efterladte Papirer 1844—45, 329—30;
men især E. P. 1845—46, 797: «Hvor fejgt det Hele! . . . Det er
dog væmmeligt, hvor de Danske vanære sig selv» etc. — I Beg. af
1849 har S. K. endnu ikke glemt Hostrup hans Spøg i «Genboerne»;
thi han skriver i sin Journal: «Hostrup har vist aldrig fortjent
nogen Plads; ved Protektion af Publikum blev han stablet op».
Her modsiger Literaturhistorien afgjort S. K.s Dom.)
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Vi nævnte gamle Michael Pedersen blandt Mynsters
Tilhørere. — Mynster var stadig Familien Kierke
gaards Præst.
Han konfirmerede Børnene, viede
Døtrene til deres Fæstemænd og holdt Jordefærdstalen,
da Husets Moder var død. Ogsaa Søren gik til Konfir
mation hos ham. Og da ingen Religionslærer i Skolen
(som først og fremmest Kundskabsmeddeler) kan gøre
Kristendommen til en Hjertesag for Eleven, blev Mynster
vel egenlig Søren Kierkegaards første Lærer i Kristen
dommen. Ogsaa paavirkes han tidlig med Hjemmet
som Medium meget stærkt af Mynsters Prædiken *).
Faderen søger at holde Sønnen fast ved den Forkyn
delse, som havde haft saa stor Betydning for hans
eget aandelige Liv: han lover ham Pengegaver, naar
han vil læse Mynsters Prædikener højt for ham eller
han vil afskrive én, han har hørt. I Borgerdydskolen
beskyldte da ogsaa en af Lærerne Søren Kierkegaard
for, at han havde løst en Stilopgave over et religiøst
Æmne ved at skrive den ud af Mynsters Postil.
Er det da saa forunderligt, at Mynster i Søren Kierke
gaard fik én af sine første højtbegavede Disciple
i «den Kunst at prædike»?**) — Alle Søren Kierke
gaards religiøse Taler, de første «opbyggelige» som de
sidste skarpe og skærende, har (enten det nu er med
eller mod Forfatterens Vilje) deres homiletiske For
billede i Mynsters Prædiken ***). Og naar han alle
rede i Notitser fra Marts og Avgust 1839 karakteriserer
den rette Prædiken ved, at den ikke skal være en
spidsborgerlig Lejlighedstale, ej heller en Abstraktion
og endnu mindre «en ugenlig Fantasiens Udtømmelse
som Grundtvigs», men stadig have den ideale Indivi*) Efterladte Papirer 1847. S. 208.
**) Se Barfod a. S. 210 og 235.
***) Selv da S. K.s Vrede mod Mynster begynder at koge, kan
det hænde, at han kalder hans Prædikener «fortrinlige»; jvnfr.
Journalen f. 1849 Gottscheds Udgave S. 329.
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dualitet for Øje, saa sé vi heraf, at Søren Kierkegaard
tidlig har kaperet ét af den Mynsterske Forkyndelses
mest fremtrædende Særmærker.
Men ogsaa én af de stadig tilbagevendende Ud
talelser i Mynsters Prædiken høre vi atter og atter
gaa igen i gamle Kierkegaards religiøse Formaninger til
Sønnen:
«Sé til, at Du ret kan lære at elske
Kristus*). — Og Mynster nærede paa sin Side ogsaa
dyb Agtelse for sin gamle Tilhører. «Jeg har kendt
denne Mand», siger han,**) «han var en slet og ret
Borger, der fordringsfri gik sin stille Gang gennem
Livet og aldrig havde gennemgaaet noget filosofisk
Bad.
Hvorledes sker det da, at Sønnen, saa ofte
han vil nedskrive opbyggelige Taler, stedse vender
Tanken hen til hin Mand, der længe siden er indgaaet
til Hvilen? — Hvo der har læst den dejlige Tale (eller
lad os kun kalde den Prædiken): «Herren gav, Herren
tog, Herrens Navn være lovet!» vil forstaa det. Søn
nen har, ligesom jeg, set sin gamle Fader ved bitre
Tab folde Hænderne og bøje sit ærværdige Hoved,
han har hørt hans Læbe udsige hint Ord, men tillige
set hans hele Væsen udsige det paa en saadan Maade,
at han følte, hvad han saa skønt udviklede om Job,
at «ogsaa den er en Menneskenes Lærer, der ingen
Lære havde at overgive Andre, men efterlod Slægten
sig selv som et Forbillede, sit Liv som Vejledning for
ethvert Menneske,» der saa det; han har følt, at den
Gamle «i sit fromme Ord havde overvundet Verden,
var i sit fromme Ord større, stærkere og mægtigere
end den ganske Verden». Og hvad Sønnen dér i
Sørgehuset lærte hos sin gamle Fader, det nedskrev
han i en Prædiken, som vil tiltale og vederkvæge
ethvert følende Hjerte.» —
*) Se f. Eks, 1843, S. 426.
**) J. L. Heibergs «Intelligensblade», Januar 1844, S. 111—12.
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Denne Udtalelse er laant fra en myndig og kraftig
Protest, Mynster nedlagde*) mod en Passus i davæ
rende Adjunkt Kofod-Hansens Anmeldelse af «EntenEller»**). (Kofod-Hansen var ligesom Søren Kierkegaard en refleksionssyg Digternatur med stærkt Hang
til det Pirrende og æsthetisk Pikante***), men tillige
med et Grundfond af Melankoli i sin Sjæl, der drog
ham over til det Religiøse og tilsidst lod ham havne
i Katholicismen).
En af Søren Kierkegaards Aforismerf) skildrer,
hvorledes en Præst paa Prædikestolen taler om, at
man aldrig maa tabe Modet; thi «i Naadens Time sé
vi ofte en hjælpende Haand udstrakt fra Skyen». Men,
siges der, mon den gode Mand, naar han en Gang
mente at sé «en saadan hjælpende Haand i Skyen»
og fik at vide, at det var Begyndelsen til en Vandhose,
ikke hurtigst muligt vilde smøre Haser? — Egenlig er
det en flov Bemærkning, der kun kan staa, hvor den
staar, for den spottende Æsthetikers Regning; thi det
vilde lidet sømme sig for en kristen Præst, om han
hyldede en saadan Tyrketro, at han ikke skulde gaa
af Vejen for det Onde i Livet som i Naturen, med
mindre hans religiøse Samvittighed fordrede, at han
skulde tage Kampen op med det. Stod Søren Kierkegaard i noget personligt Forhold til sin Æsthetikers
ironiske Spot i denne Aforisme (hvad han sikkert
*) Georg Brandes maa ikke have kendt Mynsters Artikkel; ellers
kunde han umuligt i sit anf. Skr. S. 90 have talt om «den Anmel
delse, den forsigtige Biskop M. ved denne Lejlighed vovede sig
frem med».
**) «For Literatur og Kritik», udg. af Fyens literære Selskab I,
377—405.
***) Derom vidner mér end tilstrækkeligt hans Boman: «Kød
og Aand», 1846, der ligesom «hans store Forbillede »s æsthetiske
Arbejder blev udgivet psevdonymt.
t) Sé «Enten-Eller», 3dje Udg. S. 12 (Diapsalmata).
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gjorde) maa han have ment, at Prædikanten i hint
Tilfælde har benyttet sig af en Frase, som ingen ret
Betydning har haft for ham selv. Men Kofod-Hansen
mener, at «dette Vittighedsspil» har en langt betyd
ningsfuldere Adresse. Han siger: «Det berører en øm
Side af Livet, idet det minder om, at Kirken endnu
ej har vidst at bemægtige sig de mere Dannede.........
I alt Fald kan man ikke vente, at nogen Æsthetiker
eller de Mange, der have vandret sig trætte i
Refleksionens og Ironiens Regioner, skulle finde sig
opbyggede og omvendes i Kirken, eller hente en
Trøstens Draabe for et sønderrevet Gemyt, saalænge
der fra Prædikestolene endnu høres den gamle Skoflikker-Moral og Hverdagstrivialitéter, man lige saa
godt kan sige sig selv hjemme i sin Sofa, eller de saa
ofte gentagne Forsikringer, som den trætte Sjæl under
Haab, Frygt, Bæven og Fortvivlelse har maattet opgive
Tilliden til. De saakaldte Opvakte og Hellige maa
derfor sige, hvad de ville, saa nøjes dog den nyere
Tids Dannede ikke længer med den gammeldags
Kristendom eller den gamle Tro, men kræve den
fremsat i en ny og frisk Form, som ene et filosofisk
Bad formaar at skænke den.» — — Det, som her
giver Mynster Anledning til sin indignerede Udtalelse
er den Aandsaristokratisme, der præger hele Kofod-Hansens Artikkel. Navnlig forekommer Udtrykket
«Skoflikker-Moral», som det her staar sideordnet med
Begrebet «gammeldags-Kristendom» ham i høj Grad
«oprørende». Han mærker meget vel, at Tidens æsthetiske Vellystninge fordre en anden religiøs Næring end
den, Evangeliets sunde Brød kan skænke, og et andet
Bad, end dets klare, dybe, salte Strøm kan yde dem;
men han mener, hver ærlig troende Præst skal holde
sin Forkyndelse for god til at tilbyde Mennesker, hvis
kristelige Sans Genifeber eller Refleksionssyge har
sløvet, en saadan Hjælp. Har selvbehagelig Filosoferen
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gjort dem blaserede, maa de søge Hjælp andre Steder
end i Kirken. — Ved denne Lejlighed er det da, at
Mynster i stærkt anerkendende Udtryk — saa stærke,
som han sjældent ved lignende Lejligheder har brugt
— udtaler sig om Søren Kierkegaards hidtidige Pro
duktion. Han roser hans «rige Dannelse», hans søn
lige Pietét, hans «dybtbundende religiøse Sind, der
har Magt til at træde Livets højeste Problemer under
Øjne», og endelig udtaler han sin Taknemlighed for
hans herlige Prædiken om Job. — Mere kunde Søren
Kierkegaard ikke vel fordre, og i «Afsluttende viden
skabelig Efterskrift» takker han da ogsaa Mynster
«med dyb Ærbødighed», fordi «han har talt». (Hvilket
dog ikke ved given Lejlighed hindrer ham i at sende
sin aandsbeslægtede Elogiast, Kofod-Hansen, en saare
sympathetisk Hilsen i Anledning af den Succes, dennes
Roman «Kød og Aand» har opnaaet.)
Men atter her maa jeg tilstaa (hvad der sikkert
ikke kommer Mynsters kristelige Sindelag i mindste
Maade til Forklejnelse), at hans ualmindelige psyko
logiske Blik ikke var trængt dybt nok ned i denne
Faders og denne Søns ejendommelig komplicerede
Sjælstilstande. — For Sønnens Vedkommende skulde
det dog ikke vare mange Aar, inden han kom til Er
kendelse af, at han havde taget fejl.

Foreløbig stod da Mynster meget højt paa Søren
Kierkegaards aandelige Rangliste. Medens han i sine
Dagbøger gør Grundtvig til Genstand for et Railleri,
som maa forekomme selv en Ikke-Grundtvigianer upas
sende, nævnes Mynster altid med Ærbødighed, ja Ære
frygt. Saaledes hedder det om Grundtvig: «han overgaar selve Archimedes; thi han bevæger Himmel og
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Jord uden Fodfæste*).
Medens Mynster prædiker
«ypperligt»**) er Grundtvig «frimodig-vigtig, affektert
jodlende og quasi-humoristisk stemt»***).
«Han er
«fad i sin Djærvhed og aandrig å la Lars Mathiesen» f)
Han er tankeløs nok til at ville spille Profet, uden at
ane, hvorledes en saadan Skikkelse maa være modifi
ceret efter Kristendommens forskellige Kriser. Egenlig
tilhører Grundtvig Vaudevillen» ff). Da der under det
nordiske Studentermøde 1845 holdes en stor Skovfest,
hvor Grundtvig optræder, fremstiller han sig for Kierkegaards ironiske Fantasi som «den 1000-aarige Skjald
med ét stort Øje (nemlig det dybe for Verdenshistorien).
Fuglene have bygget Rede i hans Skæg; han taler
dithyrambisk med hul Stemme om den skandinaviske
Aand, hvis Genkomst han allerede for over 45 Aar
siden har varslet om, da han traf sammen med
Skomager Madsen paa nu afdøde Barbér Biberacs
Stue. «Han véd, hvorofte jeg har været nærved at
fortvivle om gamle Danmark»» etc. Festkomitéen maa
sige Stop, ellers blev han aldrig færdig». I Modsæt
ning til disse kaade Løjer følger neden under disse
alvorlige Linjer: «Besynderligt nok prædikede Biskop
Mynster samme Søndag. Der var næppe et Menneske
i Kirken, og dog, som den store Forsamling har be
gejstret ham til herlig Tale, saaledes begejstrede den
tomme Kirke ham ogsaafff). Da han var færdig, saa
han tavs hen for sig, og dersom der er en Forklarelse,

*) Journal f. 1844 hos Barfod S. 76.
**) S. 133.
***) S. 137.
t) Den i den ældre Studenterverden bekendte Skænkevært
paa Frederiksberg.
ft) S. 151.
ttt)
dette var S. K.s Ideal af Prædiken sé vi af hs. Op
tegnelser fra 1847.
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naar den Døde gaar ind bag Forhænget, saa var han
saaledes forklaret»*).------Da skér det, at der i Kierkegaards Dagbog efterhaanden begynder at gaa Kritik i Omtalen af Mynster;
en Kritik, man (efter Forfatterens Temperament) aner,
vil vokse til Bitterhed og Vrede.
Hvad var den
første Aar sag hertil? — Kierkegaards voluminøse
Dagbøger give mig ingen Oplysning.
Jeg maa da
selv lede mig frem og tror, at den hænger sammen
med det voldsomme Sammenstød med «Corsaren».
Men Goldschmidt spiller saa godt som ingen Rolle i
Sagen: Kierkegaard contra Mynster. Peter Lud
vig Møller er derimod fra først af Manden.
I det Hele taget mener jeg, at det vilde være rig
tigst for Fremtiden i vor Literaturhistorie i Episoden
«Kierkegaard og Corsaren» at flytte Tyngdepunktet fra
Parterne: Kierkegaard—Goldschmidt over til Parterne:
Kierkegaard—P. L. Møller. Jeg véd jo meget vel, at
P. L. Møllers Forhold i denne Sag gentagende er om
talt; men det bør særlig understreges. Kierkegaard
har aabenbart fra først af ikke næret nogen særdeles
Animositet mod Goldschmidt**) — tvært imod. Selv
under de første Corsarangreb og Klæstrups komiske
Fremstilling af «frater taciturnus» sporer man jævnlig
en virkelig Sympathi for «Corsaren»s Udgiver. Kierke
gaard vil tvinge ham bort fra «Foragteligheden »s
Presse, hvorved han har tjent smudsige Penge, og ind
paa den lidet lønnende, men «virkelig hæderlige Bane:
at være dansk Forfatter»: «Goldschmidt har jo skrevet
en Jøde»***). — Men mellem Søren Kierkegaard og
*) S. 185.
**) Saaledes er deres første Sammentræf meget venskabeligt.
Se Gs. «Livs-Erindringer og Resultater» I, 215.
***) Jeg gjorde Alt for at frelse Goldschmidt ud af det hele
Skidt», siger S. K. i Slutn. af Aaret 1847. Sé Dagbogen hos Barfod S. 217, Anm. 2;— «Han var af Alle ansét for foragtelig . . . Jeg
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Peter Ludvig Møller er der Blodshad: ham vil han
drive bort fra Litteraturen, og tvinge ham til at træde
af paa «Corsarens Dansebod». — Hvori skal vi dog
søge Grunden til dette (aandelig sét) uforstaaelige Had?
— Det ligger næppe fjernt; Naturlivet kender det godt:
det er Hund og Kat. Sé dog blot paa disse to Skik
kelser. Den Første med sit af Naturen lidet begunsti
gede Ydre: duknakket, med fremstaaende Skuldre,
tynde Bén og en Krop, der var saa skæv, at man,
naar man gik paa hans ene Side, stod Fare for fra
Fortovet at blive skubbet ud i Rendestenen, eller, i
modsat Tilfælde, at blive trykket ind mod Husenes
Mur — den Anden* elegant, blond, middelhøj, med et
Seigneurpræg over sig; et smukt Ansigt med kolde,
blaa, sanselige Øjne; en Don Juan mere end en Dandy.
Den Første med sit dybe, let rørte Gemyt og sin
stedse glødende Lidenskabelighed; den Anden rolig,
aandrig-skeptisk og maliciøs-overlegen*).
Det er mer end sandsynligt, at disse To allerede
som unge Mennesker jævnlig har været i nærmere
eller fjernere Berøring med hinanden. De vare om
trent lige gamle. Møller laa i en Række af Aar paa
Studenterkollegierne, hvor ogsaa Kierkegaard kom. —
Møller havde ikke noget godt Renommé blandt Kam
meraterne; han gjaldt for drillesyg, usympathetisk og
egoistisk.
Han besad én af den danske Nations
aller usmageligste Egenskaber: i Tredjemands Nær
værelse at lade sin Vittighed spille paa en Kammerats
Bekostning, eller, medens han lod sin Malice gaa ud
over «en Ven», ved Smil og Sideblik at angle efter en
tænkte, man mulig gjorde ham Uret». Sé Dagbogen f. 1849,
udg. af Gottsched, S. 71.
*) O. Borchsenius «Fra Fyrrene» II, 288, hvor Sturzenbeckers
Bemærkning anføres.
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Tilstedeværendes Bifald*).
En Mand (som jeg har
lovet Diskretion m. H. t. Facta; men som maa have
kendt P. L. Møller bedre end de Fleste) har sagt mig
og dokumenteret: «han var langtfra noget godt Men
neske!» — — Hvad Under, at «Corsaren»s kaustiske
Vittigheder efter den Mening, der havde dannet sig
om Møller, bleve tilskrevne ham og ikke den lidet
bekendte Student Goldschmidt, med hvem man dog
vidste, han plejede selskabelig Omgang.
Alt dette bør man have in mente, naar man vil
forstaa det Nag, hvormed Kierkegaard i P. L. Møllers
æsthetiske Aarbog «Gæa» læste om hans «Besøg i
Sorø». Thi det er aabenbart: «Kierkegaard har været
forud indtaget mod Møllers Personlighed**). — Og da
han nu kom til hint Sted, hvor Forfatteren ved Om
talen af Kierkegaards psevdonyme Skrifter gjorde en
forblommet Hentydning til de Rygter, der verserede
om ham fra Forlovelsesdagene, maa han være bleven
rasende.
Ja, han kendte den onde Sladder, at han
psykologisk-eksperimentalt skulde have spændt sin For
lovede paa Pinebænken og «dissekeret hende som en
dialektisk Bøddel» ***). Dette hans aabne Saar skulde
*) Om P. L. M. har jeg hørt afd. Overlærer Trojel i Sorø, Prof.
Agerskov o. fl. tale. Jvnfr. ogsaa Kr. Arentzens Erindringer II, 5.
**) Forudindtaget inaa S. K. have været; ellers vilde han næppe,
ubekendt som han var med soranske Personligheder, have
taget de høje Toner i Anledning af de lidet graverende Bemærk
ninger, P. L. M. lader falde om Lektorer og Adjunkter ved Akade
miet og Skolen. Nogle af de sidste vare i en Aarrække mine Lærere.
Og naar jeg tænker paa den Adjunkt, hvorom Forf. siger sit Værste:
<at han har leveret nogle Oversættelser fra Fransk (der dog kunne
være bedre)» — naar jeg mindes, at denne Mand forrettede sin
Lærergerning som et Negerarbejde og berigede Lejebibliothekerne
med en Mængde tarvelige Oversættelser af Feuilleton-Romaner, saa
forekommer den Karakteristik, hvorunder S. K. ogsaa lader ham
gaa ind («Mænd, som i hæderlig Ubemærkethed røgte deres Kald»)
mig lige saa højtravende som komisk.
***) Se «Gæa» f. 1846 S. 178.
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en Person, mod hvem han nærede en uovervindelig
Animositet, sætte sig paa som en Stikflue! — Altsaa
skrev Kierkegaard sin nok som bekendte Artikkel mod
«Corsaren» i «Fædrelandet» *), hvor han søgte at
gennemhaane Møller; thi ««er Aanden, hvor Kirken
er»», saa er ogsaa P. L. Møller, hvor Corsaren er»**).
Men denne Strid vedkommer os ikke her. Der
imod vedkommer den Artikkel os, som P. L. Møller
vel omtrent paa den Tid (c. 1846) skrev om Mynster
i «Dansk Pantheon», et Portrætgalleri for Samtidens
anséte danske Mænd. Den er fuld af træffende Bemærk
ninger og vel Opmærksomhed værd i et Skrift som
dette. — P. L. Møller citerer Lessings «Nathan der
Weise»: «Det er lettere og mere selvsygt at sønderrive alle
Forviklinger end lede dem til en mild Opløsning». —
Derpaa siger han om Mynster: Vi finde overalt hos
ham den ireniske, udjævnende Tendens, derfor tillægge
vi ham ingen reformatorisk Aand; men derimod en
ualmindelig Verdensklogskab, et stort Talent til
at ordne det Bestaaende og Ulyst til at løsrive sig fra
det Nedarvede.
Han erindrer En uvilkaarlig om
Goethe, hvis Indflydelse paa ham ogsaa er umiskende
lig i det Tragediefragment, han har offenliggjort i
«Skand. Selskabs Skrifter» 1824***), der i Dictionens
Elegans kan maale sig med det skønneste i vor Literatur. Hans Tanke og Følelse har ikke kunnet gaa
op i nogen religionsfjendtlig Filosofi, men har blot
ved det dialektiske Bad vundet højere Holdning og
Gennemsigtighed. I hans Opbyggelsesskrifter træffer
man vel Refleksion, men klar og gemytfuld. Hans
Begejstring er ingenlunde Flamme, men en stille, rolig
*) Sé S. Ks. «Bladartikler», udg. af R. Nielsen S. 140.
**) Prof. Goldschmidt sagde en Gang til mig: «S. K. havde
aldrig skrevet mod «Corsaren», hvis han ikke havde følt sig
overbevist om, at P. L. M. havde en Hovedandel i den».
***) Sé Bl. Skrifter III («Isabella af Aragon»)
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Ild, et opvarmende Aandepust, der griber Hjertet og
staar i inderlig Samklang med dansk Folkekaraktér.
Refleksionen har ikke frembragt mange større Talere.
Han er forsigtig og forsonende. — Mynster gjaldt for
«Aristokrat» i Stænderforsamlingen: han stemte mod
Sognebaandsløsning og Jødernes Emancipation. Men
ingen upartisk Iagttager vil betvivle, at han handlede
efter bedste Overbevisning, med Iver, Omblik, Sag
kundskab og i sin Stands Interesse. Som Kirkens
myndige Overhoved værner han om dens Værdighed
og Enhed. — Man vil sent i Danmark glemme hans
ærværdig skønne Personlighed, sent hans Tale, bundet
af Videnskab og Kunstens Regel, vejet paa Erfaringens
fine Guldvægt. — Og P. L. Møller slutter saa sin Artikkel med en ligesaa udsøgt som fin Artighed: «Mynster
taler i sine Prædikener undertiden om ««Menneskenes
sørgelige Historie»»; jeg finder den glædelig, og Biskop
Mynster selv et af dens glædeligste Fænomener».
Det nytter ikke, at Kierkegaard atter og atter i
sine Dagbøger søger at reducere P. L. Møller til «en
Ubetydelighed»; hans personlige Nag taler altfor meget
ud af denne Værdsættelse. P. L. Møller var ganske
det Modsatte i vor Literatur: han var netop en be
tydelig Kraft, en gavnlig Modvægt mod J. L. Heibergs
æsthetiske Pavedom, en mærkelig Forløber for Georg
Brandes, hos hvem flere af hans æsthetiske Domme
gaa igen. Han var den Første herhjemme, der ind
førte den psykologisk-biografiske Kritik i Literaturhistorien og leverede værdifulde Bidrag hertil*). Og
han var sig denne sin Stilling bevidst. — Ogsaa her
har han sat en udmærket Mand et smukt og fortjent
literært Mindesmærke, hvis Sandhed i alt Væsenligt
Kierkegaard har maattet indrømme. Men dels har
Kierkegaard været jaloux paa P. L. Møller, fordi han
*) Kritiske Skitser II (Indledningen til «Alexander Pushkin»).
12
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har tilladt sig at nære en Sympathi, som ikke skikkede
sig for ham, dels er den forhadte Kritikers Udtalelse
om Mynsters «ualmindelige Verdensklogskab»
faldet som en Braad i hans Sjæl. «Mynsters verdslige
Klogskab!» siger han, halv choqueret, i en Optegnelse
(som nok kan skrive sig fra hin Tid), nu, den kan
han «for den Sags Skyld meget gerne beundre»; men
«gudeligt tør han for ingen Pris lade den gælde». Og
«skal der lempes i denne Verden, for at faa Menneskene
til at gaa ind paa Kristendommen, da vil han forstaa
det som sin Opgave at gaa til det yderligst Modsatte.
Ja, hvis det Vaaben, han fører, allerede er skarpt, da
vil han bede Gud skænke sig et endnu skarpere
Vaaben; og hvis det Stød, han fører, allerede er sikkert,
da vil han bede Gud, at han maa føre et endnu sikrere
Stød, naar dette endnu skarpere Vaaben føres mod
Biskop Mynster; thi verdslig Klogskab er allerfarligst
for Kristendommen, det føder Sansebedrag. Det skal
bringes til Bevidsthed, at 10 Mænd af Talent og 5 af
Geni, der af yderste Evne og med dæmonisk Liden
skab angribe Kristendommen, er ikke nær saa farlige
som en Mand, der bruger verdslig Klogskab til at for
svare Kristendommen, da han, just han, begaar
Majestætsforbrydelse mod Kristendommen.»
Her se vi da Kierkegaard for første Gang tage
Sigte paa Mynster. P. L. Møllers Artikkel har rettet
det Spionblik, som Kierkegaard stadig roser sig af at
besidde, paa formentlige Sider i Mynsters Karaktér,
som han ikke før havde været opmærksom paa. Hvad
P. L. Møllers Dom om Mynster som den verdslig
Kloge angaar, da maa den staa for hans egen Reg
ning. Men, at Kierkegaard her blev hildet i en af
sine mange usalige Illusioner, er sikkert. Thi Mynsters
Verdensklogskab var af ingen anden Art end den, som
Herren selv lægger sine Disciple paa Hjerte, naar han
siger: «Værer énfoldige som Duer, men snilde som
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Slanger!» Selv gav Kristus et vidunderligt Eksempel
paa den Art Klogskab, da han som en smidig Slange
snode sig ud af det Net, Farisæerne havde spændt for
ham i Spørgsmaalet, om der skulde ydes Kejseren
Skat, og han svarede dem med et Svar, der intet Svar
var, og betalte deres List og Løgn med løs Tale. —
En slig kristelig Verdensklogskab maa vi vist nok altid
ønske hverandre; men Mynster har aldrig øvet nogen
anden.
Men, som sagt, hin Artikkel, hvor Mynster ikke
blot roses for sin verdslige Klogskab, men ogsaa
sammenstilles med Goethe, for hvem Kierkegaard
nærede en afgjort Animositet, da han (efter hans
Mening) «aldrig havde begaaet Andet end Fadæser*)»
— den maatte kaste en Braad i hans Sjæl; og den
Betændelse, som derved forvoldtes, skulde ikke læges
ved de Selvplagerier, som han ovenpaa Corsarangrebene
var underkastet. — Thi nu kommer jo den Periode,
der skulde vise, at Søren Kierkegaard ikke var noget
normalt Menneske, men magttagen af et sørgeligt For
følgelsesvanvid. Hans velvillige Frænde, Filosoffen
Hans Brøchner, har slaaende Ret, naar han siger:
Kierkegaard kunde ved at reflektere over en Bagatel
faa den gjort til et lille Stykke Verdenshistorie. Hans
Virkelighedssans holdt ikke altid Skridt med hans
eminente Refleksionsvirtuositet; han kom derfor under
tiden til at se et Factum i en forunderlig Forskydning
og i abnormt forandrede Dimensioner». — — Kierke
gaard, som altid gør et syndigt Halløj med Grundtvig
i sine Journaler, skriver i Sommeren 1845**): «Det
er sært, at «Corsaren» aldrig er faldet paa at frem
stille Folk i antik Manér, nøgne med et Figenblad.
En Tegning f. Eks. af Herkules eller saadan i den
*) Jvnfr. hermed «Journalen» f. 1848; Efterl. Pap. S. 80.
**) Efterl. Papirer 1844—46 S. 174.
12*
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Stil og saa underneden: Pastor Grundtvig». — Det
skulde ikke vare mange Maaneder, inden han selv
kom deri: og nu var 101 ude!-------Først søger han
at tage det Hele med overlegen Ironi. Man har frem
stillet ham i «Corsaren» med det ene Buksebén lidt
for kort;, det synes at vække mere Opmærksomhed
end alt hans Forfatterskab, som han dog mente var en
Tidens Trang. Men Gud bevares! er det «Tidens For
dring», at han skal præsentere sig med disse Bukser,
saa vil han saa inderlig gerne være til Tjeneste, ja,
om ønskes,' endogsaa testamentere København dem.
— Men paa disse Lunets Højder mægter Kierkegaard
ikke at holde sig. Han vilde gerne spille Sokrates,
der roligt smilende rejste sig fra sin Bænk i det athenske
Theater, forat hans Medborgere kunde sé, om Aristophanes’ komiske Karrikatur lignede ham. Men en Selv
beherskelse som den store Athenæers var Kierkegaard
ikke i Besiddelse af. Meget snart faar Forbitrelsen
Overhaand over Ironien. Det kan ærgre ham, at en
Øltapper, som før hilste «Magisteren» med venlig Ær
bødighed, efterhaanden næppe gider løfte Haanden op
til Hatten. «Corsarens» Aftegning af hans Person er
naturligvis Skyld heri; thi Øltapperen læser dette «For
agtelighedens Organ». Vægteren i den Gade, han bor,
er dybt fornærmet paa hans Vegne. Vægteren er «en
brav Mand»; men da han læser «Corsaren», tror han
som alle Almuesfolk, at «hvad der staar paa Prænt»
har saare megen Magt. Kierkegaards Barbér fortæller
ham, at «den Goldschmidt doch skal vær’ en ungeheure Witzkopf». Hans Skrædder udtaler, at det kan
blive farligt for hans Næring, at «Corsaren» har gjort
Nar af «Magisterens Bukser»; og Kierkegaard tager
denne Skæmt i fuldt Alvor. I unge lystige Menneskers
Blikke læser han Forhaanelser. Siger en Gadedreng
til en anden, naar de have passeret ham: «Kendte Du
ham? — det var «Enten-Eller»», da er det et slaaende
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Vidnesbyrd om, at «Pøbelen har taget Kende» paa
ham, og «al anden Mishandling og Forhaanelse er
Intet mod dette». Tilsidst tror han, at Alle vende
sig om for at sé efter ham og hans Bukser: «Ekscellenser som Skomagerdrenge, Tjenestepiger som dannede
Damer, Kræmmersvende som unge Videnskabsmænd;
ja selv Skraldemændene holde inde med at skralde»
blot for at sé paa ham og sammenligne ham med
«Corsarens» Tegning. Naar en komisk Figur frem
stilles paa Skuepladsen under det i Danmark ret hyppig
forekommende Navn «Søren», saa tror den ulykkelige
Refleksionsfantast straks, at det ene og alene sigter til
ham *). Og «de Faa, som dog nogenlunde skulde vide
at vurdere hans i alle Henseender overordenlige Pro
duktion (som f. Eks. Heiberg og Martensen), de tie
stille af Misundelse» og glæde sig hemmeligt. Landets
Præstestand tier stille og glæder sig i Stilhed over, at
nu bliver der Plads for «dens literære Smaatterier».
— Og da «Corsaren» for længst har opgivet at be
skæftige sig med Kierkegaards Person, og Goldschmidt
og P. L. Møller have forladt Danmark, er han endnu
hildet i den Illusion, at man Dag ud og Dag ind,
hele Aaret rundt kikker efter hans Bén. «Den dyriske
Sundhed, med hvilken hver Læredreng og Slagtersvend
grinende bemægtiger sig hans Skikkelse, det er væmme
ligt!» — Men det er jo til hemmelig Glæde for alle
hans Misundere. Siger han Noget derom til En af
dem, som unde ham det bedst, bliver Vedkommende
«forlegen og véd ikke, hvorledes han skal tage sig
i det.»
Troligt nok! — den ulykkelige Mand! —
Og til dette Forfølgelsesvanvid svarer et Højhedsvanvid, som sandelig ikke er hyggeligere. — «Tiden
er ussel, misundelig og demoraliseret», siger han;
*) Efterl Pap. Journalen f. 1848 S. 261.
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«Heiberg surmuler og er bleven en kælen Stadsdigter».
Overalt sporer man Opløsning, og «Corsaren» er denne
Opløsnings Tegn. En maa ofre sig, for at Folket
kan blive renset; og dette Offer bliver han, Kierkegaard. I Tidens Længdeperspektiv sér han sine usle
Samtidige som «Staffage» for sig, den Forfulgte, men
Overordenlige. I Modsætning til Folk som Martensen
og Heiberg er han, Søren Kierkegaard, en Jesus Kristus.
I Middelalderen vilde man være conform med Frelseren
ved at have hans Saarmærker paa sit Legeme; men
det var blot Overdrivelse; nej, den Conformitet at være
forhaanet» (af «Corsaren» nemlig), «det er den sande».
Hvad var de ældste Martyrers Lidelser mod hans?
Baaldøden var en Lindring «mod den langsomt at
blive ædt op af Misundelsens og Pøbelagtighedens Utøj».
Men naar han betænker, hvad han vandt, da han fra
bad sig «Corsarens» Ros og traadte op mod dens
Uvornhed, «saa kan han i sit stille Sind ikke lade
være at tænke paa, at der i hans Dødsstund dog vil
være én Gerning, han vil have Glæde af i Evigheden;
han bytter i saa Henseende med ingen Medlevende».
— Herre Gud, hvilket Heltemod! Hvis nu under
meget forandrede Tidsforhold et Blad traadte i «Cor
sarens» Fodspor; det havde «langt over 20,000 Abon
nenter» og gav sine Aktionærer c. 30 pCt.; men det
fordærvede vor hjemlige Presse og bidrog til at gøre
den ubrugelig som statsborgerligt Organ. Og hvis nu
en Forfatter, der hidtil var bleven rost i dette Blad,
traadte op mod dets Uvæsen og som en Følge deraf,
naar han udgav en Bog, blev haanet af en eller anden
«Hilarius» eller Harlekin, der var dette Blad attacheret;
— jeg føler mig overbevist om, at han vilde finde det
mér end latterligt, om hans Færd blev prist som en
«Heltedaad». Tværtimod, han vilde finde det ganske
selvfølgeligt, at han i hint Tilfælde havde handlet efter
Pligt og Samvittighed. —
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Men hertil kommer nu, at hele Begivenheden med
den publique Ringeagt, Kierkegaard skulde være Gen
stand for, var ganske og aldeles hans eget Hjerne
spind. Vist nok er der og har altid været meget dumt og
tosset Grineri i vor Hovedstad; men den københavnske
Malice bærer Afmagtens Tegn paa sin Narrebriks, den
er til Syvende og sidst ret uskadelig. Det var saa langt
fra, at Kierkegaard blev ilde omtalt eller var Genstand
for Latter, at han tværtimod blandt alle fornuftige og
dannede Mennesker blev nævnt med største Respekt;
man saa op til ham som til noget Overordenligt. Ad
skillige Erindringer herom ere alt offenliggjorte, flere
kunne anføres; men ét Bevis herpaa er særlig mig
uforglemmeligt. Jeg mindes, at hin Hjemmelsmand,
som jeg et Sted i foregaaende Kapitel har henholdt
mig til, eftersom han en Tid var Biskop Mynsters
Amanuensis, en Aften i mine tidlige Drengeaar omtalte
Dr. Rudelbach, der var en af Provinsbyens Sogne
præster.
«Ja», sagde han, «Dr. Rudelbach er en
sjælden Lærd og en højtbegavet Mand; men der er
dog én, han ikke kan maale sig med; det er Søren
Kierkegaard.» Det er henved halvhundrede Aar siden,
den Replik naade mit Øre; men jeg husker den saa
grant, som om den var falden i Gaar; thi den gjorde
et stærkt Indtryk paa mig. Jeg var opdragen i Re
spekt for Aandsdannelse og Lærdom og havde altid ment,
at Dr. Rudelbach var Indbegrebet heraf: «nu var der
altsaa én, der var større end han!» — og den lille
lOaars Dreng gentog med Forbavselse Søren Kierkegaards
Navn for sig selv — han glemte det aldrig siden.
Mine personlige Livserindringer vedkomme vel kun
lidet dette Skrift; men det forekommer mig at være et
fuldgyldigt Vidnesbyrd mod Kierkegaards bitre Ud
brud: «Jeg lever i egenligste Forstand berøvet alminde
lige Menneskerettigheder, som Enhver kan fordre i en
Stat. Den ringeste Skriver paa et Kontor føler Alvoren
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af sin Eksistens... kun min skal være Nonsens!»*)
— Her paa Biskop Mynsters Kontor, hvor Kierkegaard
atter og atter saas, naar han med et høfligt Smil fore
spurgte, om «Biskoppen var hjemme» — her hørtes i
denne Tid, hvor han formente, at «Corsarens» Forhaanelser mod ham havde inficeret Luften overalt,
hvor han kom, aldrig ét Ord om dette. Derimod
blev han betragtet med en Ærbødighed, der maaské
ikke naaede de høje Tanker, han nærede om sig selv
(thi dette var umuligt); men dog kom dem temmelig nær.
Kierkegaards Forestillinger om «de uhørte Mishand
linger», han var udsat for, maa vistnok betragtes som
rent, skært Forfølgelsesvanvid; og dette kan i sig selv
være sørgeligt nok. Men han svækker vor Sympathi
ved, at han ikke søger den Befrielse for sit Onde, som
ligger i at betragte, hvad Andre i Aandslivets Verden
i lignende Tilfælde have gennemgaaet. Bestandig er
han optaget af sin egen Selvbetragtning. Ligesom man
ikke før i Danmark havde været Vidne til en Misken
delse, der langt overgik den, Kierkegaard udi egen
Indbildning var Genstand for! Hvad mener man saaledes om den store Digtermartyr, Johannes Ewald? —
Og nu fra Kierkegaards egen Samtid; blev Aandens
Mænd ikke da mishandlede af uforstandig Kritik og
haanede af selvbevidste Smagsdommere? Hvorledes
blev H. C. Andersen behandlet af Hertz i «Genganger
breve», og han og Sibbern af Heiberg i «Ny Digte», hvis
Forfatter i filosofisk Parti syge lader vor hæderligste og
selvstændigste Tænkers Skrifter blive læste i — Helvede!
— Og Sligt fremkom ikke i et efemert, næsvist, lidet
agtet Vittighedsblad, men i en Samling Digtninger af
monumentalt Værd.------ Men disse unødige Selvplage
rier gav, som Kierkegaard udtrykker sig, «Salvelse i hans
Fremstilling af det Kristelige og Slag i hans Satires
*) Efterl. Pap. 1847 S. 114.
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Svøbe». — Slag var der unægtelig i den. Men det kommer
rigtignok an paa, om han havde moralsk Ret til at
svinge Svøben. Dette er mig mer end tvivlsomt. —
Kierkegaard havde under Povl Møllers Paavirk
ning begyndt sin Filosoferen. Det er paavist, at han
ved ham har undfanget Ideen: «den Enkelte1 eller
Subjektiviteten er Sandheden»*). Med Hensyn til
Kierkegaards anden Hypothese: «Troen er en Liden
skab», vover jeg den Gisning, at Lindberg ved sin
personlige Optræden kan have bidraget til, at Kierke
gaard opstillede den. Gennem Broderen Peter, der var
nøje lieret med Lindberg, maa han have kendt ham,
og der er næppe nogen Tvivl om, at den kolde, urok
kelige Fanatisme, hvormed denne Mand drev sin Sag**),
maa have imponeret den unge Kierkegaard. Medens
Grundtvig i hans Journaler altid er Railleriets Offer,
sænker han i «Afsluttende Efterskrift» ved Omtalen af
Grundtvigianismen høfligt sin Kaarde for Lindberg. —
Under de Forfølgelsesfantasier, som nu opstaa i hans
Hjerne, faar hans Filosoferen over Kristendommens
Væsen et nyt Moment, nemlig Lidelsen: det er derpaa,
man skal kende den ægte Kristen. Og vel at mærke:
ikke den Lidelse, Gud sender En i Møde; nej, den
Lidelse, som man i Tro paa, at det er Guds Sag, man
kæmper for, selv vælger (Kierkegaard havde jo «valgt»
at blive udskældt af «Corsaren»). Man kunde næsten
sige, at ligesom Kierkegaard lader sine Æsthetikere,
f. Eks. «Johannes Forføreren», skabe sig deres Nydelse,
saaledes fordrer han ogsaa af den ideale Kristen, at
han ikke skal lade Lidelsen hjemsøge sig, men selv
opsøge den.
Med en slig Maalestok i sin Haand kan man forstaa, at Kierkegaard mér og mere finder Mishag ved
*) Sé Indledn. t. Høffdings anf. Skr.
**) Fogtmanns Brev til Hjort i dennes Samling I; 277.
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Mynsters Maade at prædike paa. Mynster, siger han i
«Journalerne», akcentuerer ikke, at Kendetegnet paa et
godt Menneske er, at han bliver forfulgt. Mynster
tager Ære af denne Verden; hans Prædiken er under
tiden svigefuld ... og hans Liv kongruerer ikke med
hans Forkyndelse; medens hans, Kierkegaards For
fatterskab «er retfærdiggjort af Mynsters Prædiken».
Mynster vil, at Kristendommen skal forædle et Men
neskes Natur; men naar man taler saaledes, «er man
100,000 Mile borte fra Forløseren, der maatte lide i
denne absolut onde Verden, som fordrer Kødets Kors
fæstelse.» En Prædiken skal begynde med «at sprænge
det Menneskelige, Anderledes kan det ikke være.» —
Paa denne Tid er det, Kierkegaard en Gang i mundtligt
Ordskifte siger til sin gamle Skolekammerat, den senere
Biskop Lind: «Det er egenlig kun en Nydelse for
Mynster at prædike!»*) — Ja, naturligvis: er det at tro
paa Kristus, ene og alene en Lidelse, saa maa enhver
Glæde, der ud vælder deraf, være Synd og Formastelse.
Men er det saligt at tænke paa sin Gud og Frelser,
saa er det vel ogsaa saligt at tale om ham; og kan
dette ské paa en skøn og værdig Maade, saa vil den
naturlige Reaktion deraf være Sindets Tilfredshed og
Glæde. — Det er sandt: Mynster kunde være glad,
naar han havde en Følelse af, at han var kommen
godt fra sin Prædiken. Selv hans Ven, Oehlenschlåger,
undrede sig derover, da han en Gang mødte ham i
Frederiksberg Have, efterat han havde hørt ham tale
om meget alvorlige Ting i Slotskapellet**). Men dette
synes mig blot at vidne om Mandens aandelige Sund
hed: han var glad i Guds lyse, skønne Natur, nu, da
’) L. har i sin Tid fortalt mig dette.
**) Digterens Søn, William O., var en Stund paa Mynsters
Kontor sammen med min Hjemmelsmand; han har meddelt ham det.
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han havde befriet sin Sjæl for, hvad hans Hjerte havde
været fuldt af. —
Mynster har næppe anet, hvor sjælelig syg Kierkegaard har været. Ingen forstod jo bedre end han, den
Ulykkelige, at skjule sin indre Elendighed; men Myn
ster har tydeligt sét, at Kierkegaard mere og mere
skruede sig ind i en pervers Refleksion. Han har da
følt sig overbevist om, at det Eneste, der kunde hjælpe
ham ud af denne, var, at han søgte gejstlig Virksom
hed, helst paa Landet, hvor hans Sind kunde komme
til Ro, borte fra det nervøse Hovedstadsliv. Men dette
Forslag optog Kierkegaard med den største Mistillid.
Ah! Mynster begyndte at blive bange for ham: hans
ideale Kristendomsfordringer generede ham aabenbart;
derfor vilde han have ham af Vejen. Og skønt han
selv periodisk havde omgaaedes med Tanker om at
blive Landsbypræst, saa kuldkastede denne Mistanke
ganske hans Beslutning.------ Men for anden Gang i
Kierkegaards Liv sér jeg hans onde Dæmon være
virksom, idet han her holdes borte fra det, Gud gen
nem hans faderlige Vens Mund raadede ham til.
Første Gang: da han var traadt tilbage fra Ægte
skabet med en sjælden elskværdig Pige, som udmærket
godt kunde have været skikket til at sætte ham i
Rapport til det Liv, som han formente at vide saa
ypperlig Besked om; men som han aldrig kom til at
leve sig ind i. Anden Gang: da han strittede imod
en Opfordring til at indtræde i en Stilling, som prak
tisk vilde have lært ham, at hans Refleksion over
religiøse Ting var ekstravagant og sygelig. Han var
nu paa det aandelige Skraaplan, der maatte føre ham
hans mørke, sørgelige Skæbne i Møde.
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Men det er paa Tide, vi kaste et Blik paa Kierkegaards Modsætning indenfor dansk religiøs Literatur,
Hans Lassen Martensen: større Kontraster skal
man næppe finde indenfor samme Aandskreds. Søren
Kierkegaard indadvendt, skjult, scrupuløs til Galskab;
Martensen aaben, frejdig og livsmodig; han synes
næsten som skabt til Hegelianer: Livets Modsigelser
og Tankens Modsætninger skræmme ham ikke; han
er parat til at tage et alvorligt Tag med dem; han vil
Resultater. For Kierkegaard staar Livets Modsigelser
som stejle, uoverstigelige Bjerge; han finder og opfinder
Hundreder af uovervindelige Vanskeligheder og kommer
ikke af Stedet. Kommer Martensen undertiden vel
nemt til sine Formidlinger og Mediationer, saa tænker
Kierkegaard sig end ikke Muligheden af Saadant, nej,
Gentagelse og Gentagelse og atter Gentagelse er
hans Løsen. Naar den danske Hegelianer J. L. Heiberg*) fremstiller Danaiderne (der uden Rast bære
Vand til Helvedes grundløse Kar) som et sørgeligt
Eksempel paa «den slette Uendelighed», saa er det
netop et Kierkegaardsk Ideal, her spottes.
Og som disse Mænds aandelige Naturel var dybt
forskelligt, saaledes ogsaa deres Livsvilkaar. Den
Fristelse til at blive æsthetisk Dagdriver, der for
Kierkegaard laa i, at han var Rigmandssøn, den tilbød
sig aldrig for Martensen. Som Søn af den af Livet
haardt medtagne, men velbegavede og altid arbejdsivrige Flensborgerskipper, Hans Martensen, maatte han
efter Faderens tidlige Død, støttet af en kærlig, men
fattig Moder, snart bidrage til sit Underhold. Men
han besad Nordslesvigerens Djærvhed og sejge Energi:
24 Aar gammel blev han Kandidat med Udmærkelse,
kort efter vinder han Guldmedaillen for en theologisk
Prisopgaves Besvarelse og begiver sig nu paa Uden*) Sé dette Skrifts 1ste Bog S. 177.
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landsrejse til Theologiens store Midtpunkter i Tysk
land. Begejstret og opfyldt af Tidens filosofiske Heros,
søger han Hegelianernes Høresale og indgaar venskabe
lige Forbindelser med Mesterens Disciple. Men den
intellektuelle Anstrengelse gør ham først legemlig syg
og dernæst aandelig afslappet. I Spreestadens triste
Vinterluft svinde hans Tankefostre ind til blege, graa
Skygger, og Livets Værdier synes at skulle gaa tabt
for ham. Dog, med det kommende Foraar reagerer
hans sunde Natur, og med sikker Tro paa, at «Livets
skabende og opholdende Kræfter dog til sidst ere stær
kere end de ødelæggende», begiver han sig atter paa
Rejse til det smukke Heidelberg. Imidlertid er hans
faste Tillid til Hegels Betydning for Theologien bleven
rokket: Hegelianismen har stukket sin Hestefod frem
i Strausz’ «Leben Jesu», og Hovedet for den hegelsktheologiske Spekulation, Daub i Heidelberg, skuffer
ham ikke lidet.
Langt mere Udbytte end af hans
Omgang og Forelæsninger har han af Studiet af Dante
og Middelalderens Mystik. Saaledes er han da stemt
til Sammentræffet med Frants Baader i München.
Omgangen med denne ildfulde Mystiker og Theosof
bliver afgørende for hans Liv og videnskabelige Retning.
«Credo, ut intelligam!» o: du maa have Troen
i dit Hjerte, før Du rettelig kan begynde at tænke over
den; dette den middelalderlige Theologis Slagord bliver
nu og for Fremtiden Udgangspunktet for Martensens
Tænkning. Og dette turde være ganske korrekt; for
gæves vil en mager Nutidsfilosofi søge at gøre sig
lystig over, at «man med Troen skulde erholde en ny
Logik». Sligt hører dog med til Lægmandspsychologien, at hvad man har Vilje til, Lyst til, mægter man
ganske anderledes at fatte og tilegne sig end det, man
staar i et koldt, upersonligt Forhold til. Det er næppe
med den Art Projektiler, Filosofien skal angribe Theolo
gien; sligt Kasteskyts slaar let tilbage paa den selv.

190

«Sig mig, hvad Filosofi Du har, saa skal jeg sige Dig,
hvem Du selv er», lyder en gammel Vismandstale.
Ogsaa Filosofien maa jo begynde med Forudsætninger;
de være nu faa eller mange, «selvindlysende» eller
«haandgribelige». Man kan være vis paa, som en
udmærket Filosof af den skotske Skole har udtalt:
< Ingen Vanskeligheder vil opkomme i Theologien, som
ikke forud har vist sig i Filosofien»*) —
Martensen er tydeligvis glad over at have vundet
et fast Standpunkt for sin filosofiske Anskuelse. Hvor
fri og spændstig hans Aand nu føler sig, sés af det
mærkelige Brev, han skriver til Sibbern fra Wien i
Marts 1836**): Hegel tilfredsstiller ham ikke længer
som Religionsfilosof.
Det Ny hos Hegel er egenlig
gammelt; allerede hos Cartesius er Tanken sat som
det Højeste***). Hegel vil en auctoritets- og forudsæt
ningsløs Filosofi; og det kan være rigtigt nok, hvis
Mennesket ingen auctor har. Men har det en saadan
auctor, en slig Ophavsmand, en Gud og Skaber, da
kan man ikke sætte den menneskelige Tanke som det
eneste Visse; thi da maa man i Samvittigheden vide
sig sammen med sin Skaber, da bliver det ikke Men
neskets Selvbevidsthed, det kommer an paa, men
Samvittigheden, det aandelige Organ for en højere
Viljes Forkyndelse. Eller, som Martensen senere et
Sted udtrykker sig: Vi skulle ikke først og fremmest
vide om Gud, men føle os som de, der vides af ham.
Martensen havde brudt med Hegel, men beundrede
ham endnu for «hans store Kunst i at udvikle Be
greber». Da han efter et smukt, venskabeligt Møde i
Paris med den danske Hegelianismes ældre Repræ*) Citeret som Motto paa den danske Oversættelse af Mans el s
mærkelige Bog: «Grænserne for den religiøse Tænkning», der skyl
des Adj. Theisen.
**) Breve fra og til S. I, 181.
***) «Cogito, ergo sum.»
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sentant, J. L. Heiberg, vendte tilbage til København,
blev han i den akademiske Verden modtagen som den
Hegelske Theologis sikre Mand. Vel fremsatte han
sine antihegelske Anskuelser i en Afhandling for den
theologiske Licentiatgrad, der ydermere blev oversat fra
Latin paa Dansk; men Studenterne vilde nu have en
Repræsentant for Modefilosofien ved Universitetet og
satte derfor det hegelianske Stempel paa deres unge
Lierer. Ganske uden Grund var det visselig ikke; thi
baade Indholdet af og Fortalen til hans klare og tankefyldige «Moralfilosofiens System» er udpræget hegelsk. —
Læseren vil huske fra dette Skrifts første Bog*),
hvor megen Begejstring Martensens første Forelæsnin
ger vakte ved Universitetet; og han vil erindre, med
hvor megen Skepsis Mynster betragtede Modefilosofien, og hvor bestemt han paa vanlig Vis traadte op
mod et af Tidens Afgudsbilleder. Dog bar hans Pole
mik mod Heiberg og Martensen stedse Høflighedens
og Hensynets Præg. Men medens Forholdet til den
Første aldrig blev til mere end et køligt Venskab,
grundet paa gensidig Agtelse, blev Forholdet til den
Sidste lidt efter lidt et helt andet. — Meget turde have
bidraget hertil. — Efter sin Hjemkomst i Slutningen
af 30’rne havde Martensen atter fornyet Bekendtskabet
med sin gamle Skolekammerat, Just Henrik Voltelen Paul li. Disse unge jævnaldrende Mænd bleve fra
nu af fast knyttede til hinanden som Venner. Marten
sen, den positive og stærkt produktive Aand fandt hos
den fintfølende, meget modtagelige og hurtig opfat
tende Ven en Forstaaelse og et Korrektiv for sine
Tanker, som han vel næppe har fundet hos nogen
Anden. Da Paulli anden Gang giftede sig i Sommeren
1843, og hans Brud blev Mynsters ældste Datter,
Marie Elisabeth, var de udvortes Betingelser til Stede
*) VI. Kap.
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for den gamle Biskops og den unge Professors jævn
lige Sammentræf. — Mynster har dog aabenbart fra
Begyndelsen holdt sig lidt tilbage fra den ny Tids
Mand; men som Forholdene var, kunde det ikke være
Andet, end at de mere og mere enten maatte fjerne
eller nærme sig hinanden. Det Sidste skete. — Thi
det fremgaar klart af Martensens Avtobiografi *), at
han kom til at trænge til Mynster — ikke pe
kuniært eller socialt, men aandeligt og sjæleligt. Før
sin Udenlandsrejse havde Martensen næret Agtelse for
Mynster som «Betragtninger»nes Forfatter; efter denne
søgte han stedse hans Kirke. Hvor taknemmelig og
frugtbringende Martensens Docentvirksomhed var,
trængte han dog til at faa sit Gemyt sat i Bevægelse
af det Eneste, som kunde røre op i dets Dyb eller i
hans Hjerte, den énfoldige Kristentro. Den theologiske
Intellektualisme bliver gold, naar den skal tære paa
sig selv. Dertil er antagelsesvis kommen den Bekym
ring og Hjertesorg, hans dyrebare Ven, Digteren
Lenaus’ forfærdelige Skæbne netop paa denne Tid har
voldt ham**). — Martensen søgte da Mynsters Kirke;
og — derom kan der ikke være Tvivl — Mynsters
Prædiken blev af uberegnelig Betydning for hele hans
indre Liv, hans Fremtid og aandelige Virksomhed.
Forhen havde han først og fremmest været Theolog,
havde villet speculere sig til Trossandhederne, havde
gennem Mystikken villet skue Gud og erkende Guds
Riges Hemmeligheder. Ved Mynsters Prædiken blev
han nu først og fremmest en troende Kristen: han ikke
alene studerede den hellige Skrift, men læste den
til sin Sjæls Opbyggelse og Tros Befæstelse. Han blev
*) II, S, 69—81.
**) L. var Magyar, af adelig Æt, Heines Samtidige og Jævning
som Lyriker. — Martensen traf sammen med ham i Wien og paa
virkede ham stærkt. L. dedicerede ham senere sin «Savonarol a>.
— 1844 blev L. vanvittig.
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ikke Mynsters Tilhører som de, der gik til den navn
kundige Prædikant for at kunne sige, at de havde hørt
ham, eller for at beundre hans Tales ædle, skønne
Form. Mynsters Prædiken slog ned i ham som den,
der havde Bud til Synderen, som den, der var
vidende om hans Sjæls Hemmeligheder og dens Angster.
«Formanende, straffende, trøstende og raadende førte
den ham til Sandhedens og Fredens evige Kilde»*).
Det lærde Hovmod, den høje Dannelses Selvsikkerhed
gik af ham; denne Prædiken lærte ham Selverkendelse
og Ydmyghed.
Det skulde ikke vare længe, inden Martensen fik
Anledning til at træde i Mynsters Fodspor som Præ
dikant. — Martensen havde søgt Sognekaldet til Herlufs
holm og Lille Næstved. Men Christian VIII vilde ikke
undvære ham i Hovedstaden og gjorde ham til Hof
prædikant. Saaledes blev Martensen Mynsters og Paullis
Embedsbroder. Nu maatte han da bryde sig en ny
Vej. Hidtil havde han været aldeles uvant med at
prædike, og siden sin Tiltrædelse af Professoratet havde
han stedse ment, at han skulde ende, som han havde
begyndt. I enkelte opfordrende Ytringer havde Mynster
dog henvist ham til den Mulighed, at han en Gang i
Tiden kunde ville søge højere gejstlige Embeder; da
var det godt, om han ikke var uden Øvelse i den
Kunst at prædike. Skønt Martensen ikke siger Noget
som helst desangaaende, føler jeg mig overbevist om,
at Mynster har, ligesom i Forholdet til Kierkegaard, her
bestræbt sig for at drage en spekulerende Filosof ned
fra de theologiske Svimmelhøjder til Guds jævne Veje.
Mynster vælger til Tekst for sin Tale til Martensen og
hans Medordinander Kristi Ord: «Evangelium prædi
kes for de Fattige», og paa en mild og diskret Maade
minder han den unge, anséte Universitetslærer om, at
*) Martensen:

Til Erindring om Mynster S. 22.
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der «jo ikke gives én Kristendom for de Højtdannede
og en anden for de Fattige i Aanden». Martensen er
dybt greben og forstaar Mynster fuldt ud. Hans For
kyndelse skulde ikke være prædikeformet Dogmatik.
— Det blev den heller ikke, men en klar, tænksom
og hjertelig Udlægning af Guds Ord. Men én Ting er
tydelig, at trods al aandelig Selvstændighed hos Mar
tensen var og blev Mynster som Prædikant hans eneste
og første Forbillede. Naar jeg har sagt, at Kierkegaards «Opbyggelige Taler» bare stærke Spor af, at
han er gaaet i Mynsters Skole, saa er Paavirkningen
og Efterligningen af Læreren aldeles aabenbar hos
Martensen. Dog, det generer ikke den, der læser hans
Prædikener; thi Efterligningen er ikke slavisk: Mar
tensen har fattet noget meget Væsenligt i Mynsters
Prædikekunst og tilegner sig det nu med fuld aandelig
Frihed. Han har fattet dette: at naar man staar i
Herrens Tempel, skal man tale for hans Ansigt.
Naar man i en Konges Sale bruger høvisk Tale, skulde
man da ikke i Guds Hus føje sine Ord med ærefrygtsfuld Tække? — Men ikke sjældent glemmer den Præ
dikende (navnlig naar han taler i «folkelig Stil» eller
som Lægprædikant), at han først og fremmest skal tale
for Guds Aasyn; deraf al denne affekterte Jævnhed,
den forcerede Formløshed og plumpe Paagaaenhed:
man vil behage sine Tilhørere i Ord og Talemaader,
som ere dem tilvante. En slig folkelig Prædikant er
paa sin Vis ikke en Smule bedre end de gamle
rationalistiske Præster, der «søgte at overgaa sig selv»,
naar de skulde tale for et højtdannet Publikum. Det
er fornemmelig det, Martensen har tilegnet sig af den
Mynsterske Prædikemaade: hans Tale er ikke, hvad
man har villet paastaa, «æsthetisk Kristendomsforkyn
delse»*); men det er en ydmyg, oprigtig Trang efter
*) Nannestad: H. L. Martensen som Prædikant. S. 70.
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at være Kirkens Herre velbehagelig, medens man taler
til hans Menighed.
Mynster var inderlig glad over denne Discipel. —
«Martensen er da begyndt at prædike», skriver han til
en nær Slægtning,*) «det er fortræffeligt. Man kan gerne
sige, som en Tilhørerinde nylig sagde til mig, at hans
Prædikener ere fængslende.»
Og hvor er dog ikke
hans «Mester Eckart» (hvori jeg atter har læst noget)
noget ganske Andet, end de evige Gentagelser, hvormed
de fleste filosofiske Bøger opvarte». — Da Martensens
første Prædikensamling udkommer Nytaar 1847, vælges
den jævnlig til Oplæsning i Biskoppens Hjem, saaledes
f. Eks. Aftenen før Altergangen næste Dag. Mynster,
som undertiden kan blive stærkt bevæget ved enkelte
Steder i disse Prædikener**), gør den træffende Be
mærkning, at «medens hos andre Prædikanter de reli
giøse Følelser blive til Tanker, blive Tankerne hos
Martensen til Følelser.» — Den unge theologiske Pro
fessor er fra nu af en velsét og kærkommen Gæst i
den gamle Biskops Hus; han indfører ham i sin
Familie, og de have lange Samtaler i Studereværelset.
Det viser sig, at de dele Opfattelse i alle kristelige
Hovedspørgsmaal, om de end ikke altid ere enige i
Løsningen af vanskelige theologiske Kvæstioner. Ofte
advarer Mynster Martensen mod «Spekulationens
skjulte Skær og vildsomme Labyrinther». — Jeg har
en sikker Formodning om, at Mynster ikke bidrog
Lidet til, at Martensen, da hans Dogmatik udkom,
med Føje har kunnet ændre dens Titel fra «spekula
tiv» til «kristelig». —

*) Breve fra M., S. 198.
**) Ludv Mynster: Erindringer om M., S. 46.
13*

196

Det var ikke med venlige Øjne, Kierkegaard saa
paa et tiltagende inderligt Venskabsforhold mellem den
Mand, «han næsten havde været forgabet i og maaske
endnu var det», og den, hvis theologisk-filosofiske
Anskuelser han nærede en afgjort Animositet imod.
Allerede det, at Martensen var bleven Prædikant, huede
ikke Kierkegaard vel. Selv havde han i sin Tid ikke
haft Held med sig, naar han prædikede. Han følte
sig nu overbevist om, at Martensen aldrig vilde kunne
tale til sine Tilhøreres Tarv. Som theologisk Professor
havde han vist nok forstaaet at vinde de Studerende;
men i Kirken var man ikke nøjet med «abstrakte
Sandheder». Vel skulde man ogsaa dér bruge begrebs
mæssige Udtryk; men det religiøse Foredrag maatte
være baaret af et saa nøje Kendskab «til de mang
foldige Eksistens-Konkretioner og Relativiteter, at det
netop kom til at henvende sig til den og den».*}
Dog, ogsaa denne Kunst havde Martensen lært i
Mynsters Skole: han forstod netop at tale til den
Enkelte, idet han talte til Alle. Og hans Studenter
fulgte ham til hans Kirke**), de havde ikke alene
beundret deres Lærers dybsindige Theologi; den Varme,
hvormed han udviklede de kristelige Sandheder, den
Aandens Adel, der prægede hans Foredrag***), drog
dem ikke blot til hans Katheder, men ogsaa til hans
Prædikestol. Han vandt dem for Kristendom
men.!) Selv unge Fagstuderende bleve grebne af en
«inderlig Glæde» under de Martensenske Forelæsninger;
«thi de Trossandheder, som de havde modtaget i deres
Barndom, og som Tidens Tvivl og Spottesyge havde
*) Efterl. Pap. ved Barfod. 1846, S. 803 o. fl. samt S. 813.
**) M. «Af mit Liv» II, 84.
***) Kr. Arentzen fortæller, at begejstrede unge Akademikere
skrev i deres Hefter med Citat efter Goethes «Faust»: «So dictirt
der heilig’ Geist!»
f) Hostrups Ungdomserindringer S. 84.
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tilsløret, droges her frem for Tanken i deres fulde
Styrke og Glans».*)
Kierkegaard burde have taget Notits af disse
Kendsgerninger; men blind, lidenskabelig optaget som
han var af Udarbejdelsen af sin bekendte Theori om
Paradokset, kunde han naturligvis ikke faa Øje paa
Andet end det.
«Kristendommen er et Paradoks!»; denne
skarpe Udtalelse er første Gang brugt af Kirkefaderen
Tertullian (i d. 2det Aarh. e. Chr.) Dens egenlige
Ordlyd i Oversættelse fra et barbarisk Latin er denne;
Guds Søn er bleven korsfæstet; netop fordi dette er
skammeligt», skammer jeg mig ikke derover. Guds
Søn er død; det er fuldt ud troligt; fordi det forekom
mer Jer at være upassende. Han er opstanden efter
at være begraven; det er mig en sikker Kendsgerning;
netop fordi det synes Jer umuligt». — Men man lægge
Mærke til, at det Skrift, hvori denne Udtalelse tindes,
er rent polemisk. Den unge stridende Kirke havde
jo ikke blot de høje Statsmyndigheders grusomme For
følgelser at modstaa, den maatte ogsaa kæmpe med
den hedenske Filosofi. Svækket og udtømt søgte denne
at vedligeholde sit Herredømme over Menneskenes
Sind ved at suge sig fast til den unge Kristendom og
blande dens Blod med sit. Men Kristendommen stødte
den fra sig. Da søgte den at komme den rene Tro
til Livs med idealistisk Kritik: Det var Gud som Aand
uværdigt, erklærede den, at antage et kødeligt Legeme,
at lide en forbryderisk Slaves Død o. s. v. Da er det,
den kristne Puner med den glødende Tro udslynger
hine trodsige Ord mod en afsvækket Aandsforfmelse.
Men Tertullian bruger dem kun som Nød-

*) Dr. Vaupells avtobiografiske Skitse S. V., Indledning til
hans Hovedværk, «De danske Skove».
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værge.*) Kierkegaard opstiller dem derimod som
Theori.
Han gør Paradokset til en videnskabelig Synsmaade og byder jo hermed al Videnskabelighed Trods;
thi med Paradokset, d. v. s. den stejleste Modsætning
til al Fornuft, lader Intet sig udrette. Men Sagen er,
at Kierkegaard behøver Paradoksets Flint for at faa
Troslidenskaben til at flamme. Han etablerer en Art
ulykkeligt Kærlighedsforhold mellem Kristendommen
og Mennesket. Det Menneske, som vil vide ret Besked
om Kristendommen, støder den voldsomt fra sig. Som
en ulykkelig Elsker maa da den Troende i Spænding
eller Fortvivlelse klynge sig fast til Troens Genstand.
Men vé ham, hvis han forsøger at løfte dens Slør. —
Kristendommen er Paradokset, siger Kierkegaard; thi
den Meddelelse, at Gud er bleven Menneske, for
volder, at Fornuften kommer i en aldeles uforsonlig
Strid med sig selv. Men Kierkegaard tager sig ikke i
Agt for, at han med denne Paastand forsér sig grove
lig mod den Kristendom, hvis Urørlighed og Hellighed
han til det Yderste vil værge. Thi det kristelige
Hoveddogme er, som bekendt, at Gud gennem sin
Søn har forsonet sig med Verden**); og da Kierkegaard
af Animositet mod hegelsk Theologi hader Alt, hvad
der hedder Formidling, gaar han helst uden om
Dogmet om Kristus som Midler. Det kristelige
Forsonings dogme kommer derfor aldrig til at spille
nogen nævneværdig Rolle for ham. Den Slags Kristen
dom, Kierkegaard fremstiller for os, er en Ubarm
hjertighedens Kristendom: til Naaden og Kærligheden
naa vi aldrig frem.
Glemmer Grundtvig og hans
Disciple kun altfor tit Lovens Fordring; Kierke
gaard glemmer den aldrig: som Israels vansmægtende
*) Sé herom Martensens: Dogmatiske Oplysniger, S. 24, Anni.
**) Johannes Evang. III, 16.

199
Børn lader han os vandre om i Ørkenens hede Sand,
hvor vi kun høre Lovens Torden fra Sinais glødende
Bjergkam; til det forjættede Land komme vi ingen
Sinde. Det kildrer Kierkegaards paradoksale Trosliden
skab, at Moses aldrig naaede derind; fordi «han et
Øjeblik havde tvivlet», da Gud bød ham at slaa paa
Klippen med sin Stav.*) — Naar Alt kommer til Alt
ligner Kierkegaards Gud næppe en Gang Retfærdig
hedens Javeh, men snarere Muhamedanernes Allah:
han, som er forfærdelig i sin Vrede, vilkaarlig i sine Straffe
og ikke vil anerkende anden Lydighed end den skæl
vende Slaves**). — Og vilde man sige til Kierkegaard:
«Har Jesus da ikke lært os, at Gud er Kærlighed?»
vilde han sé paa os med et stift Blik og spørge: «Ja
véd du, hvad Kærlighed er i Grunden? — Min Fader
elskede mig højere, end noget andet Menneske i denne
Verden har elsket mig, og dog nødtes han til, i den
kærlige Hensigt at frelse mig fra at blive en Døgenigt,
at vælte Tungsindets uhyre Byrde paa mine stakkels
unge Skuldre, saa jeg siden den Tid næsten har været
segnefærdig.» Og som den jyske Erasmus Montanus,
Kierkegaard er, demonstrerer han sin Hypothese om
Kristendommen, som passende kan sammenfattes i
følgende Syllogismer:
1) Min Fader opførte sig grusomt mod mig;
var dog det kærligste Menneske af Verden.
Den sande Kærlighed maa være grusom.
2) Kristendommen er den højeste Kærlighed;
den højeste Kærlighed, vi kende, er grusom.
Kristendommens Ejendommélighed er Grusomhed.

*) Efter!. Pap. 1847 S. 210.
’*) Sé det i saa Henseende meget oplysende Sted i Efterl.
Pap. 1849, S. 476.
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Med slige Paastande staar ogsaa den Paastand i
Forbindelse, at Ingen kan være en troende Kristen,
uden der hos ham findes Mulighed for Forargelse.
Tingen er nemlig, at Kierkegaard jages af Tvivlen*)
som et ulykkeligt Dyr af en Hestebrems. Sikkert
nok holdes der Liv i Troen ved, at den bestandig
trues af Tvivlens Braad; et stærkt, intenst Liv, fuldt
af Angst og Bekymring for sin evige Salighed, fuldt
af overvældende Anstrengelse under glimtvis Haaben.
Forargelsesmuligheden avler Tvivlen, og Tvivlen stimu
lerer Troslidenskaben, derfor kan Kierkegaard ikke
slippe den. Tro og Lidenskab kunne ikke undvære
hinanden. I Lidenskaben dér aabenbarer Mennesket
sit egenlige Jeg (sin Subjektivitet); det Konventionelle
rives af ham, og hans Personlighed kommer frem.
Kun den Kristentro, som kan tilegnes i personlig
Sandhed, har Værdi.
«Thi «Subjektiviteten er
Sandheden.» —
Har nu Kierkegaard Ret i alle disse Paastande?
Næppe. — For det Første er Kristendommen ikke et
Paradoks, men et Mysterium**); og mellem disse to
Begreber er der en dyb Forskel. Paradokset er Mulm
og Nat; det trodser al menneskelig Sékraft. Mysteriet
er vel uigennemtrængeligt; men det er klart som Fjel
dets dybe Vand: til Bunden naar mit Øje ikke; men
Meget kan jeg dog skue. Den højeste Troslærdom: at
Gud er bleven Menneske, er under sin Forudsætning
(og i Begrebets Verden maa Alt have en Forudsætning)
ingenlunde anti-logisk. Hvis Gud er god (og hvem
uden Atheisten tør mistvivle om det), saa maa han
være uenig med denne Verden. Kristendommen til
stræber nu Forsoning.
Men en saadan kan ikke
*) Jvnfr. M. Monrad: Tankeretninger i den nyere Tid. S. 81
og Kap. VIII.
**) Hvad P. A. Rosenberg meget rigtig bemærker i sit Skrift
om S. K.
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komme i Stand ved, at det Endelige bliver Uendeligt,
men kun omvendt. Gud maa altsaa blive Menneske.
Og naar nu Evangeliets troværdige historiske Beret
ning slutter sig hertil*), her, hvor Kristus vidner om,
at han er «Faderens Udsending» og «Guds Søn» **), da
har man jo enten Valget mellem at fæste Lid til
hans Ord eller at ansé ham for en taabelig Sværmer
og et Menneske, der var uhelbredelig højhedsvanvittig,
— men hvem kan det, der tror paa ham og elsker
ham? — Men er man i dette Forhold, hvo skulde da
ikke gerne gøre Kristi Aabenbaringsbog til Genstand
for Studium; ikke koldt filosofisk eller for at «ud
granske Guds Dybheder»; men som den vesterlandske
Theologis Fader, den fromme Anselm fra Canterbury
siger, for «i nogen Maade at erkende de guddomme
lige Sandheder»? — Dog, naturligvis, aldrig naa vi
Mysteriets dybe Grund, og «kun stykkevis erkende
vi». Men hvilken Troende kan lade være at tænke
over «Guds Visdom i Hemmelighed» eller at skue der
ind. Selv Søren Kierkegaards Broder Peter, der vist
nok ikke glimrer med hans Navn i Literaturen, men
der, som Personlighed, var langt betydeligere end
Søren, hvor meget denne saa end stadig raabte paa
«Personlighed», erklærede 1849 i Roskilde Præste*) At det ny Testamentes Skrifter er «troværdig Tale», det er
den hellige Aands Vidnesbyrd i vore Hjerter («testimonium spiritus
sancti»). Men at deres Integritet i alt Væsenligt er ubestridelig
fra et videnskabeligt og literærhistorisk Synspunkt, har man efter
de nyere positiv-kritiske Forskninger ingen Ret mere til at tvivle
om. — Her i Danmark foreligge for det Første den ældre Schar
lings redelige Undersøgelser, dernæst Prof. theol. Schat-Petersens
nylig udkomne store Værk om den ny-testamentlige Indlednings
videnskab, og endelig Dr. Skat Rørdams med lærde Oplys
ninger forsynede Oversættelse af det Ny Testamente; et Værk, for
hvilket alle danske Kristne staa i en dyb Taknemlighedsgæld til
Sjællands Biskop.
**) Matthæus XVI, 16—18.
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konvent, at «det ny Liv er en Fornyelse af det Op
rindelige i os, og at der følgelig (hvis man ikke vil
paastaa, at det Menneske, som var skabt i Guds
Billede, fattedes den begribende Tanke) nødvendigvis
ogSaa i det fornyede Menneske, d. e. den troende
Kristen, maa og skal udfolde sig en Stræben efter,
tænkende at gennemtrænge, hvad han levende erfarer,
og begejstret skuende at sammenfatte, hvad han gran
skende er trængt ind i.»
Og nu Kierkegaards Paastande om Kristendommen
som en Lidelse», om Nødvendigheden af «Forargelsens
Mulighed», om Troens Betingethed af «Tvivlen», om
«Lidenskaben» som Troens Kendemærke — er der i
Grunden mere Sandhed i dem end i Paastanden om
Paradokset? — At undvære Kristendommen er dog vel
snarere en Lidelse end at befinde sig i den; thi i første
Tilfælde kommer der Øjeblikke, hvor man vanker om
i Vé og Vaande og véd hverken ud eller ind; har man
derimod fundet Evangeliet, er der Fest i Ens Hjerte og
Fred i Ens Sjæl. — Og vel er Kristendommen moment
vis en Lidelse, og Herren paa Korset maa aldrig svinde
for den Troendes Blik: men vend Korset om! saa
staar Ordet «Opstandelse» skrevet derpaa i Paaskemorgens Guldglans. Dog, Herrens Apostles og hans
Venners hellige Fryd over deres Mesters Opstandelse
fra de Døde, den synes Kierkegaard aldrig at have
kendt. — — Og hvorledes faar en virkelig Troende
Forargelsen frem? Det er ikke let at indsé. Da Ju
stinus Martyr*) endnu var hedensk Filosof, var Evan
geliet ham sikkert en Daarlighed; men da han blev
troende, blev han Kristendommens begejstrede Apologet.
Da Saulus var ung jødisk Theolog, var Korset ham en
Forargelse; men Omvendelsen brændte Forargelsen ud
af hans Hjerte og forvandlede den til Troens Glød. —
*) Se dette Skrifts 1ste Bog S. 87.
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Og vistnok hjemsøger Tvivlen undertiden den Troende
(man maatte være himmelsk eller hykkelsk, om man
kunde eller vilde nægte det); men Tvivlen nærmer sig
da ikke En som Stimulus for Ens Tro; men som en
Anfægtelse, man skal bekæmpe, og som ikke forfærder
En, thi man kender det Rustkammer, hvorfra Forsvarsvaabnene skulle hentes.------ Men en hæslig Forvansk
ning af Kristendommens Karaktér er det, naar Kierkegaard kalder Troen en Lidenskab. Dog svarer det
godt til en af hans andre Paastande, at det er det
enkelte menneskelige Jeg, Vægten ligger paa. Liden
skaben har jo sit rette Udspring i den menneskelige
Egoisme. Men den hellige Aand er ikke Lidenskabens
Aand; i Lidenskabens hede Luftlag have Dæmonerne
hjemme, i dens Atmosfære mister Mennesket Magten
over sig selv og gør det, der angres. Den hellige Aand
er Rolighedens, Renhedens og Selvbeherskelsens Aand,
der som Kristus paa Genesareth Sø stiller Sindets op
rørte Bølger.

Det var ikke med Sympathi, Mynster havde fulgt
Kierkegaards literære Virksomhed efter 1845.
Med
Sorg og Misbilligelse saa han ham mere og mere speku
lere sig bort fra Alt, hvad han maatte kalde Fornuft
og sund Sans.
Saaledes havde det ikke været paa den Tid, deres
Venskab tog sin Begyndelse. Da havde Mynster, som
vi erindre, glædet sig over Kierkegaards Skrifter og
haabet i ham at finde en lige saa aandfuld som ægte
kristelig Værkfælle. «De vil blive et Complement til
mig», havde han sagt til den unge Magister. Og disse
Ord slaa En, naar man træffer dem i Kierkegaards
«Efterladte Papirer». Noget Lignende har man sagt sig
selv, da man fra Studiet af Mynsters Skrifter vendte
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sig til Undersøgelsen af de Kierkegaardske Principper,
som de frem træde i Arbejderne fra hans første Periode.
Sagen er ogsaa den, at hvis Kierkegaard havde givet
de gode Aander Magt over sig i Stedet for som nu
Lidenskabens, Forfængelighedens og Hadets Dæmoner,
da vilde hans literære Virksomhed have været en
frugtbar Fortsættelse af den Mynsterske. — Fra Be
gyndelsen af stode de Begge mistvivlende lige overfor
Hegelianernes Forsøg paa ad filosofisk Vej at kunne
forene Kristentro og Videnskab. Læseren vil mindes
fra Slutningen af dette Skrifts første Bog, hvorledes
Mynster lige overfor Heibergs og Martensens Formid
linger af aandelige Modsigelser resolut fremsatte sit
Enten-Eller. Det var i 1839. Kierkegaard bifaldt
dette ganske; rimeligvis har han fra denne Situation
hentet sit berømte Slagord. Heller ikke kunde Mynster
fra Begyndelsen være usympathetisk stemt lige overfor
den Vægt, Kierkegaard lagde paa «personlig Over
bevisning» eller «Kategorien den Enkelte». Disse
Begreber havde Mynster, da Kierkegaard som Svøbelse
barn laa i Vuggen, forlængst haft Lejlighed til at ind
øve sig i og praktisere. Som den Enkelte havde Mynster
altid staaet i Livet. Ensom var han i sin Stedfaders
Hus, ja selv i sine Venners Kreds; isoleret følte han
sig paa det grevelige Slot, énsom i Landsbypræstegaarden; som den Enkelte tog han Position i Kampen
mellem Grundtvigianere og Clausenianere, betragtet af
begge Parter med lige stor Uvilje. — Og en Person
lighed var han, der aldrig gik paa Akkord med sin
dybeste Overbevisning. Han kendte godt den verdslige
Betydning af Begrebet «Masse». Ogsaa han ringeagtede
disse Mennesker, der hver for sig lade sig knække som
en Fyrrestik; men naar de befinde sig i Bundt (d. v. s.
Compagni) føle sig som Allerhelvedeskarle. Lige saa
lidt som for Kierkegaard havde Ordet: «Folkets Stemme,
Guds Stemme» absolut Gyldighed for Mynster. Hvor
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en alvorlig Afgørelse skulde træffes, kendte Mynster
kun én Røst, nemlig sin Samvittigheds, som «han søgte
at bevare uskadt for Gud og Mennesker». Men for
den var han stedse lydhør. — Ogsaa «Lidenskaben»
kendte han. Man husker det fra hans Ungdom; man
sér det af hans Prædiken, naar han med Foragt om
taler de smaa Sjæle, de dorske, men dog misundelige
og egennyttige Mennesker, «der vel ikke stifte noget
Ondt; men kun fordi de mangle Lidenskab og Kraft
dertil»*) — Alt dette behøvede Kierkegaard ikke at
lære Mynster. — Men naar denne saa Kierkegaard
drive Alt dette ud over Maal og Grænse eller omsætte
det i ekstreme Paradokser, da vendte han sig bort
derfra med den Afsky, man betages af, naar Ens Idealer
vanskabes til Karrikaturer. — Mynster vidste bedre
end nogen Anden, at det var det Centrale i Livet, der
skulde søges; enhver Overdrivelse var midtpunktflyende
og søgte ud i Livets Periferi. Sværmeriet var ham
af Hjertet imod; fordi det ikke var ham en intellektuel
Mangel, «men en Forvendthed i Viljen.
Mange
Evner kunde endog i fortrinlig Grad være til Stede
hos Sværmeren; men i sit Inderste hadede han Tugt
og Orden. Fornuftgrunde tog han aldrig imod. Og
da denne Foragt for Regelen grundede sig i Hovmod,
saa havde Sværmeren altid Tilbøjelighed til at fore
trække sin Særmening for almindelig sund Menneske
forstand og stod stedse derigennem Fanatismen og Af
sindigheden nær».**)
Sikkert nok; Mynster har her som saa ofte Ret.
Vel vidste han, at et Menneske kunde være bedre end sin
Theori; men han vidste ogsaa, at forkerte Anskuelser
kunde fordærve et Menneske. Theorien: «Subjektiviteten
*) Sé Postillen fra 1822, 2det Opl. I S. 276. — Jvnfr. S. K.:
«Enten-Eller» 1843. S. 13: «Lad Andre klage over, at Tiden er
ond: jeg klager over, at den er ussel; thi den er uden Lidenskab».
**) Mynsters Psychologi (1830) I, § 24.
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er Sandheden» er jo, naar den forceres op til usund
Vækst, i sin Blomst ikke andet end den pureste Ego
isme. Ser man lidt nærmere til, staar Kierkegaard
ogsaa saadanne filosofiske Ekstravagancer i sin Samtid
nær, der ere afgjort kristendomsfjendske og atheistiske.
Egenlig er Søren Kierkegaard en omvendt Max
Stimer. — Max Stimer hører til det hegelske Venstres
enfants terribles. Hegel havde jo (som vi erindre) paastaaet, at «Guds Tanke var Menneskets Tanke»: «Gud
tænkte Mennesket». Hans radikale Discipel L. Fe uerbach
vendte det om og sagde: «Nej, det er Mennesket, der
tænker Gud»: Gud er blot et psykologisk Fænomén,
kun til i den menneskelige Hjerne. Lader os derfor
ikke dyrke Gud, men Mennesket som saadant: Anthropologi bør træde i Stedet for Theologi. Og én af
Feuerbachs Elever, R. Gottschall skrev en Digtning,
«Fornuftens Gudinde», hvor Lærerens Tanke frem
stilledes paa en sublim Maade. Men Psevdonymen
Max Stimer slog med tysk, burschikos Raahed den
Feuerbachske Idealisme i Stykker. I sit tunge parodoksale Skrift, «der Einzige und sein Eigenthum»,
der netop udkom samtidig med de Kierkegaardske
Psevdonymer, søgte han brutalt at paavise, at Feuer
bachs Idé ikke var en Smule bedre end Theologernes
og Højrehegelianernes; her som dér var det en blot
og bar Abstraktion. Nej, lad os kun sige det rént ud,
erklærede Max Stimer med kraftig Selvbevidsthed og
Sanselighed: det er Individet, Enkeltmennesket, det
kommer an paa. I det Samme, han skriver disse Ord,
hører han Aftenklokkerne ringe fra en nærliggende
Kirke; det lyder i hans Øren, som var det Dødsklok
kerne ved Nationalitetsidéens Ligfærd. Bort med
Begrebet «Folk»; leve det personlige, haandgribelige «Jeg»! — Denne Mand, hvis Bog vi Yngre stødte
paa i 1870,erne, hvor vi læste Mangt, Nationalliberalis
mens Ungdom havde ment at kunne fritage sig for,
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trode jeg rigtig nok den Gang, var en Umulighed.
Ikke desto mindre er «der Einzige und sein Eigenthum» nu dukket frem igen, bliver med andagtsfulde
Blikke betragtet af Anarkisterne og regnet blandt
deres kanoniske Bøger. — Sørgeligt at tale om; men
jeg frygter meget for, at flere af Søren Kierkegaards
Skrifter ogsaa ville kunne passe ind i den For
bryderfilosofi, som kaldes Anarkismen; thi har
man én Gang for alle stillet sit Jeg («den Enkelte»)
uden for alt Forhold til Samfundet, da er man inde
paa Oprørets og Misgerningens Bane; da er der ikke
langt til Opfordringen: «Gaa paa Landevejen ud; slaa
ihjel!» *)
Uhyggeligt er det at iagttage Kierkegaards Forhold
i 1848—50. Var der et Tidsafsnit, som bør være ufor
glemmeligt i Danmarks Historie, da er det dette. Hvilken
Kraftens, Fædrelandskærlighedens og Offervillighedens
Aand gennemstrømmede ikke da vort Folk? — Selv
vi, der den Gang vare Børn, glemme det aldrig! Disse
Minder danne det Fremtidshaabets Væld, som læske
os i vor ørkenagtige Nedgangsperiode. Kun saare faa
Danske har der sikkert været, hvis Hjerter den Gang
ikke slog i patriotisk Takt med deres Medborgeres.
Men til dette Minimum hørte Søren Kierkegaard. Han
begriber ikke, at alle Danske i hine Aar for første
Gang blive sig fuldt bevidste som Nation. National
bevidstheden er for ham Forfængelighed og Hysteri,
Frygten for Tyskland en Indbildning og Krigen en
Dumhed. Selv sidder han optaget af sine «religiøse
Idealer» d. v. s. af sine Bestræbelser for at gøre det
umuligt, der siden Apostlenes Dage havde gældt for
Kristendom. Som om ikke enhver brav Soldat, der
kæmpede eller faldt ved Frederits, Isted, ja selv i den
*) Nordlund, Massemorderen paa Mælarsøen, hyldede vist ogsaa
Læren: «Subjektiviteten er Sandheden.»
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mindste Træfning, var 10 Gange saa meget værd som
alt det Abstruse og Absurde, hvoraf «Indøvelse i
Kri stendom» strutter.
Men navnlig er Kierkegaard forbitret paa Mynster.
Alt længe havde hans Hjerte og Hoved været uskikket
til at tilegne sig hans Prædiken. Han formener, at
Mynster forholder sig til de Mennesker, han vil op
drage ved sin Prædiken, som Kunstberideren til den
Hest, der skal dresseres: «Kristendommen skal blot
være forædlet Kultur?» — Hvilken grundig Misforstaaelse! — Skulle vi blive i Billedet, da betragter
Mynster snarere Mennesket, som en Kender Hesten af
ædelt Blod. Men det stolte Dyr er kommet bort fra
sine Stamfæller; det er nedværdige! ved usselt Arbejde
og gaar tilsidst som jammerligt Trækdyr for Syndens
Skarnvogn. Mynster vil nu bidrage til, at det gen
fødes til sin ædle Race. Men dette turde vel være god
Kristendom? — I denne Periode er Kierkegaard (der
som alle Oprørseksistenser momentvis særdeles godt
kunde sværme for det mest tyranniske Regimente) for
bitret over, at Mynster ikke træder op mod det politiske
Røre og at «han smigrer Nationalforfængeligheden». Hvad det Første angaar, saa er det jo be
kendt nok, at Mynster ikke ønskede den Grundlov, vi
nu har. Derfor stemte han som Medlem af den kon
stituerende Rigsforsamling imod den. Men hvad Mere
skulde han egenlig have gjort? Paa offenlig Vis at
træde op imod et saa almindeligt Raab paa «en fri
Forfatning», som den Gang lød fra Alles Læber, turde
have været spildt Ulejlighed: den ene Mands Røst var
bleven overskraalet af Tusinders Stemmer. I sin Præ
diken kunde han, for saa vidt det hellige Sted og
Dagens Tekst tillod det, lade sin Menighed vide, hvor
ledes han var sindet lige overfor Tidens Politik; og
det gjorde han. — Og nu med Hensyn til Kierkegaards
anden Anke: Hvorfor skulde Mynster ikke som gejst-
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lig Taler og Publicist under den svare Krigstid have
Lov til at udtrykke sin Sympathi for sit Folk og dem,
der værnede det? — «Hvilken Dansk» siger han*)
«skulde ikke i disse Aar med endnu inderligere Kærlig
hed have sluttet sig til sit Folk, og ikke blot fordi vi
have haft store Farer at møde, svære Byrder at bære
tilsammen; men fordi det klarere har vist sig, hvad
der bor i Grunden af vort Folk! Vi have sét i vore
Hære det rolige, sindige Mod til at gaa Farerne i
Møde, den Udholdenhed under Savn og Smerte, den
Orden og Mandstugt, den Velvilje mod Venner og
Fjender, som har erhvervet dem Agtelse og Hæder vidt
over Landene. Vi have sét dem vende tilbage, under
Folkets Jubel, i al Beskedenhed, uden den mindste
Uorden. Vi have sét i Hjemmet den Troskab mod
Konge og Fædreland, den Agtelse for Ed og Pligt, den
Beredvillighed til at modstaa Uret og Troløshed, den
Ufortrødenhed til at bære de nødvendige Byrder, den
Deltagelse og Hjælpsomhed, der saa ofte have trøstet
os over de Dage, om hvilke vi maatte sige, at vi ikke
havde Lyst til dem.» — Hvorfor skulde Mynster ikke
i sin Pinseprædiken 1848**) have Grund og Ret til
at prise det danske Folk, der «nys havde rejst sig for
at forsvare sine Fædres Land, sin skønne Arv, mod
Voldsmænd, mod de Fremmede, der ville lære det
andre Skikke og paatvinge det et andet Tungemaal»?
Slige Ord, talte i rette Tid og paa rette Sted, ere til
Mynsters Ære og til Skam for Kierkegaard, som har
taget Forargelse af dem og ladet dem bidrage til For
øgelsen af den Bitterhed og det Nag mod Mynster,
som nu havde faaet Plads i hans Hjerte.
Mærkede Mynster den stærke Forandring i Kierke*) «Yderligere Bidrag til Forhandlingen om de kirkelige For
hold i Danmark» (1851). Blandede Skrifter II, 55.
**) Prædikener 1846—52, Sommerhalvaaret 75 — 76.
14
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gaards Stemning lige over for ham? Næppe straks;
der skulde gaa en Stund, inden han fik en Anelse om,
hvad Kierkegaard skjulte i sit Hjerte. Længe har han
sikkert trot ham alt for godt. Det er bleven mig for
talt, at Kierkegaard saa ofte løb Biskoppen paa Dørene,
at han end ikke undsaa sig for at aflægge ham Besøg
paa Helligdagseftermiddage, naar den gamle Mand
havde prædiket om Formiddagen og vel kunde trænge
til Ro i sin Families Kreds eller til Hvile. Bispinden
blev en Gang fortrædelig herover og raadede sin Mand
til ikke at modtage den ubelejlige Gæst. Men Biskoppen
svarede: «Aa jo, lad mig kun gaa ud til ham —
maaské er han det eneste Menneske, der ret holder af
mig». — Var det Sentimentalitet eller Fejghed hos
Kierkegaard, at han ikke vilde slippe Mynster og dog
ikke rent ud turde sige ham, hvordan han var stemt
imod ham? Vist er det, at det gør et mér end mod
bydeligt Indtryk at sé Kierkegaard i sine Dagbøger
med ondskabsfuld Haan gøre Hentydninger til Mynsters
Person og «Koteriet», «Slænget» (d. e. Mynster —
Martensen — Paulli) paa samme Tid, som han i Breve
til Biskoppen vrider sig i de høfligste Bugtninger forat
bevidne ham «sin dybeste Ærbødighed» eller vel endog
«Ærefrygt»*). Mynster var mere ærlig i sit Forhold
til Kierkegaard. Da han havde læst «Kærlighedens
Gerninger», hvori Forfatteren raader Præsterne til
at prædike imod Kristendommen som et farligt
skærende Redskab, et Forargelsens Incitament, en Døds-,
fjende af Fornuften etc., modtog han Kierkegaard med
Kulde og Ordknaphed. Da han den 7.—8. Juli 1849**)
visiterede hos B. J. Fog i Sydsjælland, erklærede han
aabent den Mand, som senere skulde blive én af hans
Efterfølgere paa Bispestolen, at han havde taget ganske
*) Se Blade af M.s Liv og Tid S. 452—53.
**) Udskrift af Mogenstrups og Nestelsøs Kirkebog.
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fejl af Kierkegaard*). — Men hvad der navnlig bidrog
til stærkt at afkøle Forholdet mellem Kierkegaard og
Mynster, var den Sidstes stigende Venskab for Martensen.
Martensen havde efter en aarlang, anerkendt Virk
somhed ved Universitetet i 1849 udgivet sin «Dogma
tik». Skønt det ikke er mig ubekendt, at dette Arbejde
ikke har den Betydning for Nutidens Theologer, som
det havde for en Menneskealder siden, saa maa dog
Enhver, der har nogen Forstand paa dansk Aandsliv,
indrømme, at det staar meget højt i vor Litera turs
Historie. I mange Aar var det en stærkt benyttet
Haandbog ved alle skandinaviske og tyske Universi
teter; ja endog ved flere romersk- og græskkatholske
Seminarier blev den anvendt. Selv Modstandere har
erklæret dette Værk for at være «noget Overordenligt
med Hensyn til concis Fremstilling, renlig Afgrænsning
og fyldig Udformning».
Dets instruktive Klarhed
kaldes «fuldendt»**). — Der er Ting i Martensens
Dogmatik, Mynster næppe har kunnet gaa ind paa;
der er theologiske Problemer, hvis Løsning han maatte
ansé det for vovsomt at indlade sig paa; men Alt i
Alt «satte han Martensens Arbejde meget højt» og en
kelte Kapitler skattede han som fortrinlige. Siden
Biskop Brochmands «Systema universae theologiae» i
det 17de Aarhundrede var der jo heller ikke herhjemme
fremkommet noget Værk, der kunde sættes hint ved
Siden. Kierkegaard var naturligvis inderlig utilfreds
med Martensens Dogmatik; man ser af hans Dagbøger,
at det ærgrer ham, at han ikke ret kan komme denne
ved Hjælp af et stort videnskabeligt Apparat sammen
tømrede Bygning til Livs: den egnede sig aabenbart
*) Laubs og Martensens Brevveksling S. 306.
**) Carl Schwarz: Geschichte der neuesten Theologie 3te Auflage.
S. 384.
14*
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ikke rigtig til at gøre dialektiske Jongleurkunster med.
Imidlertid havde han faaet en altfor lærvillig Elev i
Professor philosophiae Rasmus Nielsen. Denne Mand
havde tilforn siddet ved Hegels Fødder og været én af
Martensens Beundrere; men med sin livlige Aand og
næsten forbløffende Perfektibilitet, der ikke tillod ham
at dvæle længe paa ét Sted, havde han nu slaaet sig
ned hos Psevdonymernes Forfatter og var af denne
bleven peripatetisk indøvet i Paradoksets Hemmelig
heder. Da nu Martensens Dogmatik udkom, gjorde
han pludselig Front mod denne og udgav en hel Bog
som Kritik deraf.
Den faldt ikke i Kierkegaards
Smag: Særlinge kan aldrig lide, at man kopierer dem.
Selv søgte han at konservere sit Særstandpunkt og
drive Paradokset op til den vildeste Højde. I Efter
sommeren 1850 udgav han «Indøvelse i Kristen
dom«, hvor han ligefrem gør et sofistisk Attentat
paa Herrens egne Ord: «Salig den, der ikke forarges
paa mig!»*), idet han rækker og strækker dem paa
sin Dialektiks Prokrustesseng, for at de skal kunne
falde sammen med hans Theori om Forargelsesmulig
hedens Nødvendighed for Troen. Da Mynster modtog
denne Bog fra Kierkegaard, uagtet den indeholdt
skjulte, men ret graverende Angreb paa ham som
Prædikant og religiøs Forfatter**), blev han et Øjeblik
heftig opbragt og sagde til sin Svigersøn Paulli, som
netop var til Stede: «at dette var en skammelig Leg
med det Hellige, og han vilde sige det til Kierkegaard,
naar han kom op til ham.» — Nu bringer Kierkegaard
sig i en ret komisk Situation. Stærkt afficeret ved
den Efterretning, han har modtaget af Paulli, skynder
han sig til Biskoppen (omtrent som en Skoledreng,
«der stiller til Klø hos Inspektøren») for at modtage
*) Matthæus XI, 6.
**) Sé S. Kierkegaard: «Indøvelse i Kristendom» N. 3, VI.
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og besvare hans «Irettesættelse». Ved at høre Kierke
gaard, næsten halv aandeløs, nævne dette Ord, kunde
Mynster jo ikke Andet end «smile». «Jeg har ingen
Ret til at irettesætte Dem», sagde han. «Som jeg
altid har sagt: hver Fugl maa synge med sit Næb.
— Og hvad mig angaar, maa Folk tale, som de
har Lyst til».
Kierkegaard forsikrer nu paa det
Højtideligste (medens hans Dagbøger vidne om det
Modsatte), at han har ikke sigtet til Mynster; han
nærer altfor stor Ærbødighed for ham o. s. v. «Jo,»
siger Mynster, «Halvdelen af Deres ny Bog er rettet
mod mig; den anden Halvdel mod Martensen». Kierke
gaard søger at undgaa videre Tale om «det Eksisten
tielle» og drejer Samtalen ind paa det Religiøses Gebet.
Endelig forlader han Biskoppen, beroliget ved den
Tanke, at de gejstlige Myndigheder ikke synes offenlig
at ville nedlægge Indsigelse mod hans ny Skrift.
Nu har man gentagende og mange Gange paastaaet, at Mynster ikke svarede paa Kierkegaards
Angreb*); men det forholder sig ikke saaledes. Mynster
har svaret Kierkegaard, og det saa officielt,
som muligt. Vel ikke med Navns Nævnelse; thi (vi
erindre det) det var ikke hans Maade**); men dog
saaledes, at Adressaten og de, der kendte Sagen, ikke
kunde tage fejl af, hvem Talen gjaldt. De tilslørede
personlige Angreb, Kierkegaard var fremkommen med,
berørte han ikke med et Ord; Mynster følte sikkert,
at hans Liv og Gerning som Præst hørte ind under et
andet Forum end en forfængelig og forrykt Filosofs.
Men den fornuftstridige Tanke, der bar hele dennes af
en dæmonisk Lidenskab fremdrevne Polemik, den er
det, han udsender sit Projektil imod.------*) Baade Georg Brandes, Høffding, P. A. Rosenberg, ja næsten
alle S. Ks. Biografer synes at være af den Mening.
**) Sé denne Bog S. 18.
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H. C. Ørsted havde i 1850 udgivet sit Hoved
værk «Aanden i Naturen». — Det var spredte Af
handlinger, udarbejdede gennem Forfatterens lange
videnskabelige Liv, som her vare samlede; men én
Tro og én Tanke sammenknyttede dem: den Tro, at
hele Naturen var én stor Harmoni, og den Tanke,
at Universet var ét stort Forstandsrige. Det var
den samme Idé, Steffens i sin Tid havde begejstret
unge danske Digtere og Naturforskere med; men
medens dybere Tænkning og større Erfaring havde
bragt den ældre Mand til at slutte sig til den luthersk
evangeliske Kirkes Lære, vedblev endnu adskillige af
hans tidligere Elever at indtage hans gamle Standpunkt,
deriblandt H. C. Ørsted. Da Ørsted imidlertid var et
godt og sjældent elskværdigt Menneske, nødte disse
Sider af hans Karaktér ham til at indrømme, at Livet
ikke kunde undvære Troen paa en personlig Gud, og
at Samfundet maatte hævde Menneskets fri Vilje.
Derfor vare disse Paastande paahængte hans Værk.
Men for øvrigt hævdede han Natursammenhængens
Ubrødelighed, Enheden af det naturlige og aandelige
Liv. Verden var et stort perpetuum mobile, sat for
evigt i Gang af den store Mekaniker, man kaldte Gud.
Thi Naturlovene vare evige som Guds Forstandstanker;
Gud selv Naturens Grundlov personificeret. — Der
var intet Brud i Tilværelsen. Hvad der fra Natu
rens Side tog sig ud som Aand, tog fra Aandens Side
sig ud som Natur. Der var intet, man kunde kalde
Synd: det Slette frembragte selv sin Modvirkning,
hvorved det tilintetgjordes. Derfor kunde der ikke
være nogen Grund for Gud til åt gribe ind i Tingenes
Gang ved «vilkaarlige Handlinger».
Ørsteds «Aanden i Naturen» blev hilst med megen
Tilfredshed af Datidens Atheister og kristendomsQendske
Filosoffer. Man smilte vel ad den gamle Naturforsker,
som «ængstelig» havde beholdt hele den «antikverede»
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theologiske Terminologi, «der jo dog i Virkeligheden
kun var for de Umyndige i Aanden»; men man glæ
dede sig samtidig over, at «han ved sit berømte Navn
skaffede sundere Anskuelser Vægt»*). Og man kunde
være fuldstændig sikker paa, at «Ørsteds Gud var
ikke Biblens». — Ja, dette var jo sikkert og synligt
nok. Og derfor kunde Mynster, skønt Forfatteren var
hans Ven fra Ungdommen af, ikke tie, men traadte
polemisk op imod ham. I to større Artikler paaviste
han med sædvanlig Klarhed og Fynd, at naar Ørsted
hævdede en personlig Guds Eksistens og Menneskets
fri Vilje, da vare disse Anskuelser ikke organisk
fremvoksede af hans Grundtanke, men paaklistrede
hans Lærebygning. — Hvor er det muligt at tænke
sig Verden som «én stor Harmoni»? Hvorfra kommer
da den forfærdelige Mislyd, der atter og atter, mer
eller mindre skurrende og skærende gennemtrænger
Alt? — hvorfra kommer den menneskelige Nød og
Elendighed; hvorfra Naturens Rasen mod sig selv?
Er der en Gud til, som jo Ørsted paastaar; hvorledes
er det saa muligt, at alt dette Onde kan have ham til
Ophav? — Ørsted vil befri Menneskene fra Overtro;
ja endog om Poesien mener han, at den altfor meget
henter Æmner og Billedsprog fra Overtroens Verden.
Den bør nu lade sig korrigere af de oplysende Resul
tater, hvortil Naturforskningen er naat. Men, siger
Mynster, Poesien vil ikke modtage Ordre fra Natur
videnskaben. Poesien har sin egen Verden, og det er
Personlighedens og Frihedens, medens Naturviden
skaben har sin, nemlig Nødvendighedens og Objektivi
tetens. — Naar Ørsted formener, «at vore Ønsker ikke
bør bestemme, hvad vi skulle antage for Sandhed»,
saa erklærer Mynster, at der er sædelige, moralske og
*) O. Waage:
S. 170—71.

Mynster og Datidens filosofiske Bevægelser
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religiøse Sandheder, som have et saa stærkt Vidnes
byrd i Menneskets Indre, at det ikke paa nogen Maade
vil lade sig dem fratage, fordi Naturvidenskaben for
drer anerkendt, at Fysikkens og Sanseverdenens Love
skulle være analoge med de aandelige og sjælelige. —
Naar Ørsted finder det værdigere for Guddommen, at
man forestiller sig Verden oprindelig saaledes indrettet,
at de ved Frihedens Misbrug mulig fremkommende
Uordner igen rettes og ophæves ved den i Tingenes
Natur liggende Modvægt, uden nogen ny særdeles For
anstaltning, ligesom man har Ure, der, ved en anbragt
Compensation for Indflydelsen af Varme og Kulde,
under de forskellige Temperaturer vedligeholde den
rigtige Gang, — saa bemærker Mynster, at «det eneste
Bevis for, at Compensationen er tilstrækkelig, er dette,
at Uret ved sin egen Mekanisme gaar rigtigt. I mod
sat Tilfælde maa en Kraft udenfor Uret komme
til for at rette Misvisningen.» —
Men ligesom Mynster i sin Prædiken paa 20de
Søndag efter Trinitatis i 1825 vender sig raadende og
manende, snart mod Clausenianerne og snart mod
Grundtvigianerne, saaledes har hans polemiske Afhand
linger mod Ørsted ogsaa en Dobbeltfront, dels mod
denne, dels mod Kierkegaard. — Mynster forholdt
sig i det Hele taget ikke tavs lige overfor Kierkegaard.
Han har (hvad man slet ikke synes at have bemærket)
gentagende talt offenligt til ham fra Prædikestolen. Vi
sé af Kierkegaards Dagbøger, at han vidste det og
havde mærket saadanne «smaa Hib», og en Gang
imellem var han ret utilfreds dermed; saaledes med
den ovenforciterede Prædiken paa 1ste Pinsedag 1848,
hvor Mynster udtrykkelig lægger Vægten paa «vort
Samfund i Kristi Kirke» contra Kierkegaard, der
hævder, at Kristendom er kun til for «den Enkelte».
— Her under Polemikken mod Ørsted vender Mynster
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sig nu i den 1ste Afhdlg.*) mod Kierkegaards Paastand,
at Kristentro og Undersøgelse af Kristendommens Ind
hold ere stridige Ting, og siger: «De legemlige Gen
stande maa Videnskaben lade staa, som de ere, og
derfor maa den rette sig efter dem. Troens Genstande
ere ikke af saa haandgribelig Natur, derfor har Viden
skaben ofte tilladt sig at ville omdanne dem efter sit
Tykke, eller at nægte dem, naar den ikke forstod
dem; og denne Videnskabens Hovmod har da indjaget
mange Troende Skræk for den, saa de hellere ville
nægte Videnskaben Ret til at blande sig i Trossager.
Men hvorfor afspærre noget som helst Omraade for
Videnskaben? Hvo tør sige til den: Saa vidt maa
Du komme og ikke videre? Det er dog en skøn
Sag, naar et Menneske véd, hvad han tror . . . .
. . . Man har ofte gentaget Ansehnus’ Ord: «Credo ut
intelligam». Men det kan være tjenligt at tilføje, hvad
Anselmus siger videre: «Sicuti rectus ordo exigit, ut
profunda christianae fidei credamus, priusqvam ea
praesumamus ratione discutere; ita negligentiae mihi
videtur, si, postquam confirmati sumus in fide, non
studemus, quae credimus, intelligere» **).-----— Dernæst vender Mynster sig i den anden Afhand
ling***) mod Kierkegaards Fornufthad og Underken
delse af Videnskabens Ret: «........... Men ogsaa hvor
Samvittighedens Myndighed erkendes, kan den omtaages, bestikkes, synke i Dvale. Det er derfor nød
vendigt, ikke blot at den holdes vaagen; men at det
hele Menneske lutres, uddannes, stedse hæves
*) Bl. Skr. II, S. 240—41.
**) «Ligesom den rette Orden fordrer, at yi maa tro Kristen
dommens dybe Lærdomme, inden vi tage os for fornuftmæssig at
drøfte dem, saaledes synes det mig at være en (uforsvarlig) Lige
gyldighed, naar vi efter at være befæstede i vor Tro, ikke
bestræbe os for at indsé, hvad vi tro.»
***) A. S. 251—52.
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højere, thi «af Hjertet udgaar Livet», og som Mennesket
er, saaledes vil ogsaa for en stor Del hans Erkendelse
af Sandheden være. Denne Uddannelse fremmes ved
alle Livets heldige Indvirkninger, naar de tilbørlig
benyttes, og deriblandt ved Videnskabens. Thi vi
haabe ikke saaledes at blive forstaaede, som om hvad
her er fremsat skulde sigte til at nedsætte Viden
skaben, at vi meget mere ville opfordre til at tage
Goethes Advarsel i alvorlig Overvejelse, naar han lader
Mefistofeles sige om Faust:
«Kast paa Fornuft og Videnskab Foragt,
saa har jeg Dig fuldstændig i min Magt>,

i det Mindste er det unægteligt, at Fristeren lettest
finder Adgang til at besnære Sjælen, naar den
ikke stræber at komme til klar Overbevisning
og at støtte denne ved tydelig tænkte Grunde. — Vi
modsætte os Videnskabens Hovmod, naar den ikke
vil indrømme, at der kan gives et højere Stade end
det, hvorpaa den for Øjeblikket staar, naar den mener
at have udtømt alle Livets Rigdomme, naar den vil
benægte, hvad der for saa mangen ædel Sans frem
stiller sig som helligt og ærværdigt, blot fordi den
ikke har formaaet at gennemtrænge det. Men fordi
vi mene, at der er det i Mennesket, som kan være i
sin Ret, naar det ikke vil bøje sig for den hidtil
vundne videnskabelige Indsigt, derfor mene vi ingen
lunde noget Menneske fritaget fra alvorlig at tænke
over, hvad der maa være ham det Vigtigste af Alt.
Det er ikke alle Mennesker givet at komme til egenlig
Videnskab; men de, hvis Kald det er paa denne
Maade at ville bringe Menneskeheden frem, skulle
ogsaa stræbe at udvikle deres Overbevisninger til
videnskabelig Indsigt; kun at de derved ikke blot
stirre paa et enkelt Punkt eller indskrænke sig til en
vis Kreds, men optage Alt, hvad der hører til Men-
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neskelivet og Menneskevæsenet i Betragtningen. Thi
ogsaa hvad der siges at tilhøre Følelsen, eller den
indre, den umiddelbare Bevidsthed (hvad man vil
kalde det) kan og skal være Genstand for Forstandens
Betragtning, Udvikling og Retfærdiggørelse. Vi formaa ikke at indsé, hvad Sandhedens Sag skal
vinde derved, at man anvender alle Kunster*)
for at fremstille det, man dog vil have antaget
forSandhed, som stridende mod alle Forstands
begreber, som blottet for alle fornuftige Grunde,
blot hvilende paa et sic volo, sic jubeo**), hvil
ket man lige saa lidt har Ret til at henvende
til sig selv, som til Andre. Skulde Videnskab
synes at staa mod Videnskab, da beviser dette kun,
at man endnu ikke er færdig, og man maa da søge
at komme videre for at kunne forlige, hvad der vil
adskille sig i Strid, men dog maa kunne forenes i
Sandhed.» —
Medens Mynster saaledes træder op mod H. C.
Ørsteds lyse, men holdningsløse Optimisme, tugter
han paa den anden Side Kierkegaard, der selvsyg vil
trænge sin mørke med kristelige Elementer mængede,
nihilistiske Pessimisme frem***). Han giver ham en
frygtelig Advarsel, idet han minder ham om, at den
«Tro», han er fanatisk ivrig for, i alt Væsenligt flyder
*) Mynster havde nylig læst «Indøvelse i Kristendom».
**) Saaledes vil jeg, saaledes befaler jeg.
***) Jvnfr. S. Ks. karakteristiske Sympathi for Pessimismens
berømte Filosof Arthur Schopenhauer. — Jeg kan forstaa,
man kan beundre Schopenhauer, naar man staar udenfor Kristen
dom og Gudstro. Men hvorledes S. K., som (efter «Dagbøgerne»)
bestandig mener at befinde sig i nært og intimt Forhold til Gud,
kan beundre den Filosof, der haaner sin Ven, Dr. Frauenstådt,
fordi denne ikke kunde slippe Troen paa «den gamle Jødegud i
«Wolckengugucksheim»» — det er mig ikke ganske fatteligt. —
Dog, atter dette vidner om, hvor besmittet Kierkegaards Tro i
Grunden var.
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sammen med Overtro. Men giver man sig Overtroen
i Vold, da er man de onde Magters sikre Bytte. —
En saadan Udtalelse, skulde man mene, var dømmende
nok, og at den tillige var saa officiel, som man kunde
forlange: de Afhandlinger, hvori den fremkom, vare
at læse i et Tidskrift, som alle Gejstlige Landet over
vare bekendt med; senere bleve de udgivne som et
særskilt Skrift; og endelig bleve de tre Aar efter (1853)
genoptrykte i den Samling af mindre Arbejder, Biskop
pen selv foranstaltede udgiven. Dertil vare de jo Ind
læg i en Strid, som nu (efter Krigens lykkelige Til
endebringelse) sysselsatte alle Dannedes Sind. — Men
nej, denne skarpe, højlydte Erklæring om Arten af
Kierkegaards Theologi er (mærkelig nok) gaaet aldeles
bort over hans Hoved. Endnu i Dcbr. 1854 befinder
han sig i den Illusion, «at Mynsters Klogskab bestod
just i aldeles at afholde sig fra at dømme om ham
(S. K.); thi han mærkede nok, hvor fangende Alt her
var» *). —
Men Mynster har sikkert faaet nok af Kierkegaards
hysteriske «Beundring og Forgabelse»; hvor megen
Gift der blandede sig i denne, derom vidne Kierke
gaards Dagbøger mér end tilstrækkeligt; og Mynster
synes nu at være bleven fuldstændig klar herover. Han
var helst fri for at sé ham. Til sidst synes han endogsaa at have frabedt sig hans Besøg**). — Det sidste
Aar, Mynster levede, saas han og Kierkegaard slet ikke.

*) Sé Gottscheds Udg. af Efterl. Pap. S. 267.
**) Saaledes lyder den sikre Tradition fra Folk, der maa kende
til Sagen. Og dette, forekommer mig, bekræftes af Efterl. Pap.
1854—55 S. 497. Man læse den i digterisk Form holdte Frem
stilling: « . . . . Endelig kommer Kaptejnen, men vil Intet høre
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Men paa den Tid var der faldet et Solskær over
Mynsters Livsaften. —
Den Retning, som Tidens Udvikling havde taget,
behagede ham vel ikke. Men han svigtede ikke et
Øjeblik sin Pligt som Statsborger og Kirkens første
Tilsynsmand. Bestandig var han optaget af at be
nytte den Ret, vor Grundlov havde tilstaaet Lands
kirken, og at værne den udad som indad til. Han
saa godt, at et andet Aristokrati end det afskaffede
privilegerede nu ønskede at gøre sig gældende: han
advarede saa vel mod Penge- og Intelligensaristo
kratiet som mod de Rettroendes Aristokrati. Ved
det sidste forstod han dem, der vilde have Statskirken
ophævet for selv at kunne danne «et afsluttet Parti af
Udvalgte og Hellige». Han skrev mod, at Præster for
sømte deres gejstlige Embedes Pligter for aktivt
at deltage i det politiske Liv *).
Han ivrede mod
det borgerlige Ægteskabs Konsekvenser. Og han
advarede alvorligt mod den snigende katholske Pro
paganda **). —
Under Alt dette indtraf Mynsters halvhundred aarige Præste-Jubilæum. Helst havde han ønsket,
at det Hele havde kunnet gaa af i Stilhed. Han
haabede, det kunde ské, da han netop i den Sommer
(1851) var optaget af sin Visitatorgerning. Det skete
dog ikke. Paa Roskilde Landemode hædredes han af
(jvnfr. S. 495: «Mynster kom ud i Forværelset og sagde i Per
sonalets Nærværelse, at han ikke kunde tale med mig»). Sé videre
den digteriske Fremstilling S. 497: «1 sin Angst» for det frygtelige
Uvejrs Nærmelse «beslutter den stakkels Passagér endnu en Gang
at ulejlige Kaptejnen; men nu er han endogsaa uhøflig imod
ham». Dette giver sikkert klarere Besked om Kierkegaards sidste
Besøg hos Mynster end den tvetydig holdte direkte Meddelelse
S. 495.
*) Bl. Skrifter VI.
**) «Grundlovens Bestemmelser m. H. t. de kirkelige Forhold i
Danmark» og «Yderligere Bidrag». Se Bl. Skrifter II.
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sit Stifts Præster. Og da han visiterede i Valløby hos
Præsten Christian Mynster, Søn af hans afdøde,
elskede Broder, Ole Hieronymus, glædedes han ved en
lille Familiefestlighed, hvortil foruden hans Nærmeste
hans gamle Nabopræst, Dr. Engelbreth fra Lyderslev,
og Otto Laub, Sønnen af hans kæreste Ungdomsven,
vare indbudne. — Det var ved Visitatsen i Valløby
Kirke, at den gamle Biskop til Slutning aflagde en
Bekendelse, som bør staa her: «Jeg var ung og er
bleven gammel*). Jeg oplevede Tider, hvori Alt syntes
at skulle omvæltes, hvori et Menneske**) vilde lægge
ny Grundvolde, danne Alt i ny Former og sætte sit
Præg paa Verden. Men Menneskets Trone omstyrtedes,
hans Planer kuldkastedes, selv bortQernedes han —
den énfoldige Tro paa den levende Gud hævdede
sit Herredømme. Jeg var ung og er bleven gammel,
og Intet har, siden jeg fandt ham, (eller han mig),
indtil min Alderdoms Dage bragt mig til at vakle i
Troen paa den levende Gud. — Og nu takker jeg ham
for Alt: fordi jeg har været ung og er ble ven gammel,
for den svære Strid, for den bitre Kalk, hvortil Ingen
var Vidne. — Og nu Herre! bliv hos mig; thi det er
mod Aften, og Dagen helder. Forlad mig ikke, naar
det bliver Aften! Og naar jeg vaagner op, da mød
mig, og før mig frem for min Gud!» —
Mynsters Aften blev blidere, end han selv havde
haabet. Uglad havde han d. 21. Januar 1847 sluttet
sine Memoirer. Fem Aar efter, d. 13. Septbr. 1852,
tog han dem frem igen for at tilføje en glad Ud
talelse om det gode Forhold, som nu var indtraadt
mellem ham og Gejstligheden. Under hans Jubilæum
var der overrakt ham en Sum til Oprettelse af et
Legat, hvortil Medborgere, derimellem mange Præster,
*) Psalme af David XXXVII, 25.
**) Kejser Napoleon I, 1804—15.
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havde ydet Bidrag, og som skulde bære Mynsters
Navn. Han saa deri et Bevis for, at Oppositionen
imod ham fra hans Embedsbrødres Side var standset.
Den ny Grundlov havde ikke fyldestgjort deres For
ventninger, og de indrømmede nu, ved at vise ham
deres Hengivenhed, at deres Biskop ikke havde haft
saa ganske Uret i at modsætte sig deres en Gang saa
heftigt fremsatte Ønsker.
Smuk blev Mynsters Aften. Skønt højt bedaget,
stod han endnu i sin fulde Aandskraft som en til
talende Personlighed for Yngre som for Ældre. En i
sin Tid bekendt Æsthetiker, der saa ham som Olding,
modtog «et uforglemmeligt Indtryk» af ham. «Sjeldent»,
siger han, «har en saa ophøjet Værdighed og en saa dyb
Visdom udtrykt sig i nogen Menneskeskikkelse i en saa
skøn Forening med fin'Velvilje og stille, klar, kvægende
Menneskekærlighed».*) Og Filosoffen Gabriel Sibbern
skriver til mig: «Jeg sér ham i Erindringen fra vore
Vinduer paa Nørregade vandre forbi med sin rolige
Gang. Han saa hverken til Højre eller Venstre; han
saa lige ud, noget bøjet. Det var, som havde han
lukket sig ude af den Verden, han bevægede sig i,
men ikke med noget Forsæt eller nogen Anstrengelse.
Han var gaaet lige saadan, om der slet intet Menneske
havde været paa hans Vej. Thi de, der gik, vare ikke
til for ham. Han var altid hinsides». — Og én af de
faa Jævnaldrende, der overlevede ham, hans Ven
Anders Sandø Ørsted, fortæller**): «Troslivet i
Mynster voksede med hans tiltagende Alder i Styrke
og Inderlighed. Naar jeg i de senere Aar hørte Ordet
fra hans Læber, var det, som om han stedse følte sig
Gud nærmere, som om han var paa Vejen fra Tro til
*) Cl. Petersen: Det Gamle og det Ny ved Oehlenschlågers
Fremtræden S. 117.
**) «Af mit Liv og min Tid» III, S. 306.
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Beskuelse. Aldrig har det staaet saa levende for mig
som under hans Prædiken 2den Juledag 1853; og
den Tanke paatrængte sig mig, at han ikke kunde af
slutte sit skønne Liv paa en skønnere Maade end,
om han straks efter en saadan Prædiken blev kaldt
bort fra denne Verden». — Og dette blev hans sidste
Prædiken. —
Mynster døde d. 30. Januar 1854. — Hans
Død var som en Mands, der pligttro og redelig har ar
bejdet den ganske Dag og nu, da Natten stunder til,
lægger sig til Hvile. — Efter at han i Sommeren 1853
havde fuldendt sin Tilsynsrejse, var han senere beskæf
tiget med Forarbejder til Forhandlingerne i den Kom
mission, der skulde ordne Folkekirkens Anliggender.
Han arbejdede utrættet, skønt hans Syn i længere Tid
paa Grund af Overanstrengelse havde været svækket.
Da følte han en Eftermiddag i Slutningen af det ny
Aars første Maaned et stærkt Sting i Brystet Forgæves
søgte han at blive Herre over det. Han maatte gaa
til Sengs. Og nu viste det sig, at det var den altid
kraftige og viljestærke Aand, der havde mægtet at holde
den 78aarige Mands skrøbelige Legeme oprejst. Thi
uden Sygeleje, smertefrit og roligt døde han kort efter.
— Hans ældste Søn, der har givet en kort Beret
ning om Faderens sidste Dage, slutter denne saaledes:
«Kun sjældent og da altid med faa Ord har han talet
til sine Nærmeste om sin Død; men hvo, der har
kendt ham som Præst og Menneske, har uden Tvivl
modtaget det Indtryk, at har Nogen været forberedt
til at gaa bort herfra, da vist nok han».
Dette turde være, usminket Sandhed.

VIII.
er var Fred om Mynsters Kiste og Taknemlighedens
Kranse hvilede derpaa. Ingen skønnere dog end
Hauchs Mindedigt:

D

„Slægter fødes, Slægter svinde, Tiden kommer, Tiden gaar;
men den høje Polens Stjerne fast og uforandret staar.
Saadan var Du, saadan stod Du, stedse med et roligt Mod;
midt i Verdens vilde Kredsgang vakled aldrig dog Din Fod.
Tunge Storme, sorte Skyer droge frem fra Vest til Øst,
rolig stod Du midt i Stormen, dobbelt klar i Livets Høst.
Aldrig rokket, stærk og sikker, med et lyst og stille Blik
saa Du fra Dit høje Standpunkt, hvad paa Jorden kom og gik.

— Al den Herlighed, der fandtes blandt Mangfoldige fordelt,
har Du samlet i Din Tanke til et stort og mægtigt Helt.
Du Dit Hus paa Klippen bygged, dybt og fast blev Grunden lagt.
Du har vist, at Sjælens Ungdom kan betvinge Tidens Magt.

Skarp Forstand med høj Begejstring var forbunden i Dit Bryst;
aldrig har i Herrens Tempel før vi hørt en saadan Røst.
Kløgt og Vid og hellig Alvor mon hos Dig tilsammen bo;
Ordets Glød paa Dine Læber vidned om Din dybe Tro.
Viljens Kraft og mandig Styrke parred Du med Tankens Vægt,
derfor stod Du som et Bolværk mod en vild og vantro Slægt.
Derfor skal Din Daad ej glemmes, aldrig glemmes skal Dit Ord,
førend Troen rént er flygtet fra den kolde, dunkle Jord“. —
15
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Men Mynster maatte ikke svare til den Skildring,
dette Digt giver af ham, hvis han ikke havde haft
mange Modstandere og endnu flere hemmelige Fjender.
Ingen Røst vovede dog at hæve sig mod den afdøde,
almindelig afholdte og højt anséte Gejstlige. Det danske
Flegma (udtrykt ved Ordet: jeg gider ikke) virker
desuden altid fordelende paa Nid og Forbitrelse her
hjemme. Medens andre germanske Nationers for ikke
at tale om Sydlænderes Had og Vrede slaar ud i Mord
og Misgerninger, opløse disse Sindsstemninger sig her i
Danmark i en ret ondartet Malice, der som oftest ytrer
sig i halvdulgte Ord og kun til Tider i Bølleneder
drægtigheder. — Men her, efter Mynsters Død, var
der dog ét Sted, hvor Naget og Forbitrelsen kogte saa
stærkt, at den til sidst kogte over. —
Da Mynsters Efterladte aabnede hans Gemmer,
fandt de uventet og til deres store Glæde en fuldfær
dig Selvbiografi af den Afdøde. Man erkendte straks,
at det var et ypperligt Arbejde, navnlig en Hovedkilde
til Forfatterens første 35 Aar; og det blev overdraget
Familiens ældste Søn straks at udgive det. — Efter at
dette var sket, sendte Udgiveren Bogen til Søren Kierkegaard, med hvem han ofte havde talt venskabeligt paa
Gaden, og hvis tidligere Hengivenhed for den afdøde
Biskop, han formente, var uforandret. Men han mod
tog meget snart «Meddelelser om mit Levned» til
bage, ledsaget af følgende Brev*): «Tak, kære Pastor
Mynster! at De saaledes med Hengivenhed husker paa
mig. Oprigtig talt, det har været mig kært; jeg be
holder derfor ogsaa den lille Billet fra Dem, hvilken
fulgte med den tilsendte Bog. Men Bogen selv vil jeg
ikke modtage. Mit Forhold til Deres afdøde Fader
var af en ganske egen Art. Privat har jeg, den sidste
Gang jeg talte med ham, sagt ham, og saa højtideligt
*) Utrykt; i Cand. theol. Just Paullis Eje.
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som muligt, hvor uenig jeg var med ham; privat har jeg
atter og atter gentaget for ham (og skal ikke glemme,
at han var velvillig nok til med Deltagelse at høre
det): at hvad der hovedsagelig beskæftigede mig, var
Mindet om min afdøde Fader. — Med hans Død maa
jeg standse. Jeg maa og vil nu have min Frihed til,
om jeg vil eller ikke, at kunne ytre mig uden noget
saadant Hensyn. Og til den Ende bør jeg afværge,
hvad der kunde foranledige nogen som helst for mig
bindende Misforstaaelse, som nu f. Eks. ved at mod
tage denne Bog. Thi, som De ved at sende mig den
udtrykker (og det var smukt af Dem), at Alt er som
før, saaledes vilde jeg jo ved at modtage den udtrykke,
at Alt er som før — men saaledes er det ikke. —
Kære Pastor Mynster! skulde dette virke saaledes ube
hageligt, forstyrrende, at De mener ikke at kunne be
vare Deres Hengivenhed for mig: vær forvisset om Et,
jeg forbliver Deres hengivne S. K.»
Her har vi Undsigelsen.
Har Kierkegaard læst i Mynsters Selvbiografi? —
Hvis han har gjort det, har han læst den uforsvarligere,
end den letfærdigste Anmelder. Thi denne læser dog
Begyndelsen og Enden paa den Bog, han skal tage
under Behandling; Kierkegaard læste kun de sidste
Ord i den Mands Levned, han beredte sig til at skam
skænde.
Mynster havde nemlig sluttet sine «Med
delelser» med at gøre den gamle Psalmedigters Bøn
til sin: «Vend Synd og Skam kun af, at med et ær
ligt Navn jeg lægges i min Grav!» — Eftersom Kierke
gaard i sine Dagbøger fra den Tid sammenligner
Mynster, naar denne taler om «Ærlighed», med Dan
marks bekendteste og mest udlærte Gavtyveknægt,
Morten Frederiksen*), saa kan det ikke undre En, at
*) Journal fra 1854, S. 189. — Om Morten F. i «Mærkelige
Forbryderes Levned».
15*
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følgende Ord i hin Anledning flyder fra Kierkegaards
Pen: «Mynsters Erindringer ende omtrent med det
Ønske, at han maa ligge som «ærlig Mand» i sin
Grav. — Det ligner ham. Han var dog i en vis For
stand en Bedrager i det Store. Saaledes er ogsaa denne
sidste Uforskammethed i sin Orden. Mig synes, at
naar man efter en saadan Maalestok har besveget det
Herlige ved falskt et helt Liv igennem at nyde An
seelse, som om man var en af de Herlige, saa burde
man ikke være saa ubeskeden at ønske ««at ligge i
sin Grav som ærlig Mand»», men være taknemlig for,
at det holdt, saalænge man levede». — Havde Kierkegaard blot givet sig Stunder til at læse de første To
tredjedele af hin Bog, hvori Forfatteren er saa langt
fra at give efter for Avtobiografens sædvanlige Fri
stelse: at fremstille sig selv som Helt, at han tvært
imod afklæder sig hver Fløjelspjalt for at vise sig i
hele sin Nøgenhed og Elendighed; havde han læst om
den unge Mynsters indre Strid og knugende Kamp,
hvis Rædsler man kun kan slutte sig til, naar man
kender Vægten af hans Ord i det knappe, prunkløse
Foredrag — da maaské var det onde Blændværk, som
omslørede Kierkegaards Syn, forsvundet, og han havde
forskaanet os for alt det Ordgyderi, der snart som en
urén Flom skulde overskylle Landet. Men — han
gjorde det ikke.
Mér og mere var den Tanke bleven fiks hos
Kierkegaard, at Mynster «fortiede» den Sandhed, at
det er en Kristens Pligt at «lide». — Naar Mynster
blot vilde tilstaa, at hans Kristendomsforkyndelse var
den mildere, medens Kierkegaards var den ideale,
saa vilde Kierkegaard binde hele sit Forfatterskab i
Krans og sætte Kransen paa hans Hoved. Men Mynster
vilde ikke lade sig lavrbærkranse af Kierkegaard; han
vilde ikke, han kunde ikke. Han kunde ikke ind
rømme, at man skulde skrue det kristelige Ideal saa
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svimlende højt op, at Tilhørerne med Grund maatte
sige: «Aa, det gaar vel ikke saa strengt til, som Præsten
præker». — Kierkegaard fordrede, at et saadant Martyrog Munkeideal skulde fremstilles i den kristelige For
kyndelse; og naar dette var skét paa en saa helvedængstende Maade som muligt, saa — ja saa kunde
man gerne sé igennem Fingre med det Øvrige og ud
dele rigelig Aflad. — Thi det er Sandheden, at Kierke
gaard ender med at staa paa en fordærvet Katholicismes Standpunkt; medens Mynster ikke vil
fravige sit luthersk-evangeliske Stade.
Da Mynster ikke først og fremmest eller helst ene
og alene vilde prædike Lidelse og atter og atter Lidelse
for Troens Skyld, blev Mynster selv (for Kierkegaards
onde Øje) til den Nydende. Mynster forstaar Nydelsens
Kunst til Fuldkommenhed, siger han: han nyder sin
verdslige Anseelse; han nyder sin egen Klogskab; paa
Prædikestolen nyder han sig selv, paa samme Tid som
han nyder Haabet om en evig Salighed. — Med Hen
syn til Alt dette erklærer Mynsters Søn Ludvig i det
lille Skrift, han udarbejdede kort før sin Død, et Skrift,
hvor hver Linje bar Sanddruhedens Præg*): «Mynster
drev stadig paa Bekæmpelsen af det naturlige Men
neskes Magelighed og Ladhed, paa Strid med sine
Skødesynder, saa at man aldrig har Lov til at sige:
«Saadan er jeg; jeg bliver ikke anderledes.»» Han præ
dikede for sig selv og Andre «Hengivelse i Guds Vilje
i daglig Taalmodighed. Der er i Enhver noget Særligt
og Ejendommeligt, der staar Samfundet med den Herre
Kristus imod. Ved at opgive og opofre dette i daglig
Forsagelse og Kamp tjener man ham. Mynsters Liv
saa ofte ud, som var det saa let — og var dog tit saa
tungt, fordi han (efter Herrens Befaling) salvede Sit
*) «Har S. K. fremstillet de kristelige Idealer — Er dette
Sandhed?»
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Hoved og toede sit Ansigt *) for ikke at synes en
Lidende for Mennesker, men for Gud.» — —
Men Kierkegaard da, udtrykte hans Liv det «at
afdø», som han jo stadig raaber paa, er Kristendommens
Hovedfordring. Ikke i mindste Maade — tværtimod.
Var der et Kristenmenneske, der har nydt Livet,
for saa vidt han evnede det, saa er det Kierkegaard.
Det er sandt: han var overordenlig flittig som For
fatter. Men ogsaa Forfatterskabet var ham en Nydelse**),
nok saa stor «en Nydelse», som det efter hans For
mening var for Mynster at prædike (Mynster omtaler
tit sin «Lørdagsfortvivlelse», og hvor svært det faldt
ham at udarbejde sin Prædiken).
Dertil kom, at
Kierkegaard ene og alene ved at skrive kunde holde
ud at leve; uden Forfatterskab blev Livet ham en
Utaalelighed. Maaské fik han ikke sit Arbejde tilbør
ligt betalt; men man huske dog paa de Kierkegaardske
Bøgers Størrelse og Landets Lidenhed; hans Skrifter
vare ikke Sofalæsning; hvor mange Læsere i Verden
ville indlade sig paa den Lecture, der koster Hoved
brud; hvis de da ikke ere nødte dertil? — løvrigt
modtog Kierkegaard Honorar, efter at 2det Oplag af
«Enten-Eller» var udkommen, og «fik, hvad han for
langte»***). Stort kan det jo umuligt have været:
men ganske «uden Løn» har hans Arbejde ikke været,
som han undertiden synes at indbilde sig.
Men hvad der navnlig bør erindres: Faderen
havde jo efterladt Sønnen en meget betydelig Formue;
og denne forstod han at bruge. Søren Kierkegaard
nægtede sig Intet. Han valgte sin Bolig efter sin
Lyst, men flyttede atter og atter; thi stadig var der
Noget, som generede den sygelige, nervøse Mand
*) Matth. VI, 17.
**) «Øjeblikket» Nr. 1.
***) Hr. Theodor Reitzel har meddelt mig dette.
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Skønt ene, beboede han altid flere Værelser med al
mulig Comfort. Følte han sig ved Aftentid altfor ene,
lod han tænde Lys i alle Stuer og vandrede da frem
og tilbage. Hans Middagsmaaltid var udsøgt. Naar
han kom hjem med sin Sekretær (thi som Rigmænd
og høje Herrer holdt han en saadan; og denne var
Ingen mindre end den kyndige, danske Sprogmester
J. Le vin), skulde Værelserne altid være godt udluftede
og have en bestemt Temperatur. Og hans Betjening
passede altid dette punktlig. Derpaa blev der stænket
Eau de Cologne paa Kakkelovnen, før man satte sig
til at arbejde*). — Paa hans Køreture til Nordsjællands
Skovegne standsede han altid dér, hvor han fik den
bedste Forplejning: Fisken skulde være fin og lækkert
tillavet; Rhinskvinen den dyreste. Sin Sundhed var
han mere øm over, end et forvænt gammelt Fruen
timmer. Før og efter Spadsereturene skiftedes stadig
Sko og Strømper o. s. v.**)
Dog, dette Levned mente Kierkegaard at være i
Overensstemmelse med «Styrelsens» Anordning. Alt,
hvad han vilde, det «skulde han ogsaa». Om det
saa var at gaa sig en Tur paa Københavns Gader,
saa henførte han det ikke til den Stillesiddendes Trang
til daglig Motion. Nej, det var, for at Folk skulde
vænnes til at sé hans Person og blive mere opmærk
somme paa, hvad han i sine Skrifter lagde dem paa
Sinde.
Han vilde ikke spille den fornemme Aand
som Mynster, der «levede i ophøjet Skjulthed» ***).
Kierkegaard vilde netop «ødsle» med sin Person. —

*) Levins Meddelelse, citeret hos P. A. Heiberg: S. K. Pagn.
66—67.
**) Den gamle Hoteljomfru Reinhard, en sjælden hæderlig gi.
Pige, har fortalt mig dette i Sommeren 1897.
***) M. spadserede ikke meget; han hverken følte Trang eller
havde Tid dertil.
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Men det følger af sig selv, at hint Ødelandslevned til
sidst maatte gøre en Ende paa selv den største For
mue. Og pludselig følte han, der ikke noksom i
«Opbyggelige Taler» havde kunnet indskærpe «den
kristelige Fordring»: «Bekymrer Eder ikke om den
Dag i Morgen!» — sig stedt i den største Ængstelse
for Udkommet. Det gør et uendelig flovt Indtryk at
sé den Mand, som stadig havde skreget paa, at Troen
var Intet, naar den ikke fik sit Udtryk i «Eksistensen»,
synke dybt under sit eget Ideal. — Men her mindes
man Kristi Ord: «Vé Jer, I Skriftkloge og Fari
sæer! I binde tunge Byrder og lægge dem paa
Andre; selv løfte I dem ikke med den mindste
Finger!» —
Men denne stigende Angst for at blive en fattig
Mand, og saaledes være afhængig af Andre eller for
Udkommets Skyld søge Ansættelse og Arbejde, som
ikke konvenerede ham — det, tør man være overbevist
om, var én af Hovedaarsagerne til Kierkegaards blinde
Angreb paa den afdøde Biskops Minde saa vel som
paa det danske Præsteskab i det Hele taget. Da hans
vanvittige Slaaen løs var til Ende, var det ogsaa forbi
med hans Formue, og at dette vilde indtræffe i en
nær Fremtid, vidste han. — Desuden kendte han
ogsaa sin jammerlige Constitution: længe havde han
levet «paa Maaneders Frist». — Ingen Penge, intet
Helbred: nu skulde Slaget slaas. Men for at det
galdefyldte Bæger kunde flyde over, maatte endnu et
Par Draaber komme til.
Før Mynsters Død havde det i allerhøjeste Grad
oprørt Kierkegaard, at Biskoppen i den tidligere cite
rede Afhandling: «Yderligere Bidrag til Forhandlingen
om de kirkelige Forhold i Danmark» i samme Afsnit
havde nævnt Goldschmidt og ham, og det endog hen
holdsvis som en «talentfuld» og som en «begavet»
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Forfatter*). Mynster havde næppe ventet, at Kierke
gaard skulde tage dette fortrydeligt op; han havde
skattet Goldschmidts Debutarbejde, «En Jøde», med
Interesse læst hans talentfuldt redigerede Ugeblad
«Nord og Syd» og i hin Artikkel tilladt sig at bruge
et Nyord af ham, «Fremtoning»; i hvilken Anledning
han havde føjet hint for Kierkegaard irriterende Epi
theton til hans Navn. — Havde K. ikke været for
bitret paa Mynster før, saa blev han det nu. Han,
Kierkegaard, skulde sammenstilles med «Corsaren»s
Goldschmidt, Grinets Bajads, den literære Foragteligheds Repræsentant»; og det skulde ske ved Mynsters
Haand; Mynster, som netop var sat til Værge for den
literære Anstændighed! «Thi, at Mynster ikke skulde
kende Goldschmidts Fortid, var jo en Umulighed». —
Men dette var. ikke alene en Mulighed, men en Virke
lighed: Mynster kendte ikke «Corsaren», end mindre
var han vidende om de monstrøse Dimensioner, hvori
dens Indflydelse fremstillede sig for Kierkegaards Fan
tasi. I Bispegaarden kom den aldrig, og dens Frem
stilling af Kierkegaard er ikke bleven nævnt med et
Ord. Mynster havde ingen Anelse om, at Kierkegaard
i den Anledning følte sig stedt i en lignende Passion
som Kristus. —
Men, som forhen nævnt, én Draabe skulde endnu
komme til, før Bitterhedens Bæger skulde skumme
over for Kierkegaard. —
Det var Søndagen før Mynsters Begravelse, da
holdt Prof, theol. Martensen som Hofprædikant i Slots
kirken sin Prædiken over Dagens Tekst, Hebræerbrevet XIII, 7, «Kommer Eders Vejledere i Hu, som
have forkyndt Eder Guds Ord. Og naar I betragte
Udgangen af deres Vandel, da efterfølger deres Tro!»
— Intet var rimeligere, intet naturligere, end at der til
*) Blandede Skrifter II, S. 60—61.
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denne Tekst knyttedes et Par Mindeord om Kirkens
nys afdøde, fortjente Prædikant, Biskop Mynster: «Hvor
bar dog ikke hans Tale Vidne om den Aand, der
boede i ham, med hvilken Kraft og Inderlighed har
han ikke talt til Eder, sin Menighed, om de Ting, der
høre Guds Rige til;» saaledes omtrent faldt den yngre
Embedsbroders Ord. Og han tilføjede: Ja, «han var
et Sandhedsvidne, et Led af den hellige Kæde fra
Apostlenes til vore Dage».
«Sandhedsvidne!» — dette Ord var tilstrække
ligt til at give den lurende Fjende Løsnet til hans
Angreb: «Sandhedsvidne, var Biskop Mynster et
Sandhedsvidne?!» —
Klogt holdt han dog Angrebet tilbage, «indtil Martensen var bleven udnævnt til Sjællands Biskop».
Men uagtet Kierkegaard saaledes vil give det Udseende
af, at han paa ingen Maade vilde modarbejde Martensens «Avancement», kommer han dog for Skade til at
røbe sit hadske Sindelag mod ham (hvorom da ellers
Dagbøgerne vidne tilstrækkeligt), idet han i hin noksom
bekendte Artikkel i «Fædrelandet» (der vist ret
gerne aabnede sine Spalter for et Angreb paa National
liberalismens erklærede Modstander) d. 18de Dcbr.
1854 ytrede, at Martensen ved at holde denne Erin
dringstale «har villet bringe sig i Erindring til den
ledigblevne Bispestol» og ved at karakterisere Mynster
som et Sandhedsvidne selv har haabet en Gang med
Tiden at kunne avancere op til samme Benævnelse. —
Og nu giver Kierkegaard en kraftig Skildring af «et
ret Sandhedsvidne»: «Det er en Mand, der er forsøgt
i alle Lidelser, der hver Dag rigeligt tildeles Forføl
gelsens Brød, der bespottes, forhaanes, udgrines*),
*) Skønt K. forsigtig tager Afstand fra det, at være «Sand
hedsvidne» . mindes man dog her paa betænkelig Maade om det,
han mente at have udsat sig for fra <Corsaren»s Side.
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bliver hudflettet, mishandlet, slæbt fra det ene Fængsel
i det andet, og saa til sidst korsfæstet, brændt, hals
hugget eller stegt paa en Rist, hans afsjælede Legeme
af Rakkeren henslængt paa et afsides Sted, ubegravet
eller brændt til Aske; og denne spredt for alle Vinde».
Og ved Siden af dette formidable Billede fremstil
les saa Biskop Mynsters Liv: Fra først til sidst var
det Nydelse, «yppig Nydelse af Livets Goder, ja selv
af de fineste Raffinements; glimrende Carrière», der
endte med Ordensdekorationer og første Klasse i
Rangforordningen.
Hans Forkyndelse fortonede og
tilslørede noget af det mest Afgørende i Kristendom
men og udelod svigefuldt, hvad der var det Væsenlige,
nemlig den strenge Fordring om at lide og afdø. —
— At imødegaa, hvad der findes af kapital Løgn i
denne Karakteristik, er næppe Umagen værd. Derimod
ville vi et Øjeblik dvæle ved det Navneord, Kierke
gaard atter og atter holder frem til Latter og som
Skive for pøbelagtig Forhaanelse, nemlig Ordet Sand
hedsvidne. Havde Martensen Ret til i sine Minde
ord at tillægge Mynster dette Prædikat? — Han havde
Ret dertil; han udtalte her vor Kirkehistories Vidnes
byrd og sin egen uforglemmelige Erindring. Martensen
stod i hint Øjeblik paa Slotskirkens Prædikestol som
den Afdødes taknemlige Elev, der i varme, inderlige
Ord tolkede sin Hengivenhed for sin Lærer og Ven.
Men der var en Tid, det ikke havde været saaledes.
Som ung Student næsten daglig undergiven <L C. Lindbergs Suggestion, havde han kun ringe Modtagelighed
for Mynsters Prædiken. Kun én gjorde et uudslette
ligt Indtryk paa ham. Herom fortæller han selv*):
«Det var Mynsters Afskedsprædiken for Frue
Menighed**). Hans Thema var: «Hvad har Du
*) Af mit Levned I, 46. — Jvnfr. Mynsters «Meddelelser».
1ste Udg. S. 227.
**) Sé dette Skrifts 1ste Bog, S. 132—36.
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vidnet om Din Herre?»; hvor han aflagde Regnskab
for det Vidnesbyrd, han havde ført i Menigheden, om
Troens Indhold, om Forholdet mellem Tro og Fornuft,
Tro og Gerninger, Tro og Kærlighed. Aldrig har jeg
hørt af nogen Anden (og faar vel ingen Sinde at høre)
en saadan Talen til Hjertet, forenet med en saadan
Tankeklarhed, et saadant Viljen bevægende Personlig
hedsindtryk» *). — Hvis Nogen fortjener Navn af
Sandhedsvidne, da stod Mynster i hint Øjeblik som et
saadant. I 16 Aar havde han bekæmpet den uægte
Kristendom, hans Sognepræst, Stiftsprovst Clausen
med stor Nidkærhed havde prædiket. Mynster bekæm
pede den til det sidste Øjeblik; og samtidig vendte
han, den Ene, sig mod den sentimentale Rationalisme
og «den vilde Krafts tomme Bulder» i Grundtvigianis
mens daværende Retning.
Ja, visselig; Mynster har vidnet om sin Herre
tidlig og silde: han var og han er (al den snigende
Kierkegaardske Gift til Trods) «et Sandhedsvidne,
et af de rette Sandhedsvidner, et Led af den
hellige Kæde, der strækker sig fra Apostlenes
til vore Dage». — Da Mynster blev Præst i den
danske Folkekirke, havde han (dersom, efter Kierkegaards Insinuation, Magt, Penge og Ære havde været
hans Formaal), i Kraft af sine ualmindelige pastorale
Gaver, med stor Succes kunnet slaa ind i den her
skende Rationalismes Tonart.
Denne Rationalisme,
der til Værdsættelsen af Jesus af Nazareth var ret
rummelig og svajende: Nogle betragtede ham som en
jødisk Sokrates, Andre som en vesterlandsk Con-fu-tse,
Andre som et stort, godt, kærligt Menneske, Andre
igen som en from Sværmer o. s. fr. — Og som det
gik hin Tids Mennesker, saaledes gik det ogsaa Mange,
der vare samtidige med Herren i hans Køds Dage;
*) Mynster: Kirkelige Lejlighedstaler I, 40.
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selv Apostlene, som de vare flest, vare jo uklare over,
hvem han egenlig var. Da er det, Peder bekender:
«Sandelig, Du er den levende Guds Søn!», og
Kristus priser ham salig derfor. Det er sandt, Peder
sveg senere, da han et Øjeblik blev usikker og vaklende,
sin Herre. Men har han derfor ophørt at være et
Sandhedsvidne; og vover nogen Kristen at nægte ham
Navnet? — — Da Mynster førte sin stille, store,
stærke Kamp som ung Præst i Hovedstaden, da var
Søren Kierkegaard kun en sølle Pebling i Latinskolen.
Og som han senere hen foragtede Historien i det Hele
taget, saaledes foragtede han vel ogsaa al historisk
Undersøgelse; ellers vilde han næppe have dristet sig
til at nægte en Kendsgerning.-----Martensen gav Kierkegaard et roligt og værdigt
Gensvar i «Berlingske Tidende» den 28. Dcbr. 1854.
Han gjorde ham opmærksom paa, at «Sandhedsvidne»
ikke var det Samme som «Blodvidne», at fordi et
Menneske for sine Meningers Skyld bliver halshugget,
og «hans Legeme af Rakkeren henslængt paa et afsi
des Sted», kan han meget godt være en Sværmer og
Fanatiker. Og endelig, at «der ogsaa gives andre Li
delser end den haandgribelige Forfølgelse. Saaledes
kan en Tidsalders aandelige Død og Menneskenes
Ligegyldighed for det evige Liv være en Kilde til dybe
Lidelser for dem, der arbejde i Læren. Og det angri
bende og forfølgende Ord kan være et lige saa saarende Vaaben, som Sværdet. Et Sandhedsvidne kan
blive stenet paa anden Maade end ved Stenkast, nem
lig ved Løgn og giftig Bagtalelse.» Martensen hen
viser dernæst til Mynsters Virksomhed som Prædikant
i Hovedstaden i Aarhundredets Begyndelse. Særligt
gaar han dog ikke ind derpaa, ja nævner ikke en
Gang H. G. Clausens Navn; fordi han (hvad jeg ansér
for utvivlsomt) ikke vilde saare Sønnen, H. N. Clausen,
til hvem han stod i Pietetsforhold, og som nylig
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havde maattet sé ham, den yngre Kollega, tage Sæde
paa en Bispestol, han havde attraaet og som ældste
Professor theologiae haft grundet Haab om at komme
til at beklæde. — Dette blev Martensens første og
sidste direkte Svar paa Kierkegaards Angreb. Klogt og
rigtigt indsaa han, at det vilde være spildt Umage og
til den gode Sags Fordærv, om han vilde indlade sig
i en dialektisk Nævekamp paa den Tribune, Kierkegaard nu havde oprejst sig midt i den myldrende,
skuelystne Mængde.
Thi Kierkegaard, som havde
udtalt sin Foragt for Begreberne «Mængde» og
«Masse», som i sine Dagbøger erklærer, at han øn
skede at stille, Gud véd hvor mange, Journalister op
foran Kanonmundinger og kommandere: «Fyr!» —
denne kierkegaard bliver nu selv Journalist af den
værste Art og begynder selv at redigere Blad, da
«Fædrelandet» lukkede sine Spalter for ham.
Dette Blad, «Øjeblikket», hvis første Nr. udkom
24. Maj 1855, og hvis sidste Nr. 9 udgaves d. 24. Sep
tember sm. Aar, er jo bekendt nok. Her er det, Kirkegaard (der havde faaet «Corsaren»s Smaadrillerier og
knappenaalsfarlige Kaadhed pustet op til et grandiost
Martyrium for sig) Nummer for Nummer hudfletter
den danske Gejstlighed med Slangesvøber, ikke levner
vor hæderlige Præstestand Ære for en Hvid og vælter
hele Skarnfjerdinger udover den. Kierkegaard, som
havde foragtet den læsende Pøbel, appellerer her hvert
Øjeblik til dens sjovermæssige Latter. — Sandelig, var
Søren Kierkegaard stor som Forfatter; størst var
han som Smædeskriver.
Men, spørger Du, min Læser, var der Ingen mel
lem Præsterne, der rejste sig til Forsvar for deres
gamle Biskop? — Mange, selvfølgeligt. Men Kierke
gaard indlod sig kun med dem for at spotte dem;
ikke for at overbevise dem eller give dem Grunde.
Et Eksempel vil være tilstrækkeligt. Da daværende
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Andenpræst ved Aalborg Stifts Hovedkirke, Jens
Paludan-Müller, der som Ingen paa den Tid havde
klaret sig Kirkelærens Forhold til det Kierkegaardske
Forfatterskab*), udgav et Forsvarsskrift mod Kierkegaards «Angreb paa Biskop Mynsters Eftermæle»,
hvori han «opfordrede denne til med det ny Testa
mente ved Siden at paavise sine Beskyldninger» **),
svarede Kierkegaard straks: Naa, skal vi nu til at
gennemgaa det ny Testamente med samtlige Kommen
tarer og Fortolkninger? — Det Hele skulde saa maaské
ende med, at vi sad i lærd Vrøvl til op over Ørerne.
— Nej Tak! — Mit Spørgsmaal er: «Var Biskop
Mynster et Sandhedsvidne?» det er det, der skal svares
paa. — Man ser heraf, hvorledes Kierkegaard skifter
Skikkelse som en Protevs, naar man vil holde ham
fast; thi det var netop det, han atter og atter havde
paastaaet: at Mynsters Forkyndelse ikke var conform
med det ny Testamente. Men nu passer det ham at
præsentere Ordet «Sandhedsvidne». Thi han vidste
godt, at han her havde fundet et Haansnavn, der vilde
slaa an hos den store præstefjendske Hob. Derfor
dyrker han det med Forkærlighed i sine Artikler: han
ønsker aabenbart, at det skal hage sig fast i Læserens
Øren. — Vovede et Par Præster at træde op imod ham,
saa viste han straks de «to ny Sandhedsvidner» frem
til almindeligt Grin. Dristede en Mand som Lic. theol.
Victor Bloch sig til at erklære, at danske Kristne
burde udelukke den, der havde erklæret Gudstjenesten
for énstydig med «at gøre Nar af Gud», fra Menig
hedens Forsamling, saa raabte Kierkegaard: «Tænk,
hvilken grusom Straf! «Sandhedsvidnerne» ville lukke
Kirkedøren for mig! — Mine Damer, hav Deres Hoved*) Man eftersé Scharlings og Engelstofts «Nyt theolog. Tids
skrift» VI.
**) Sé det anf. Skrift S. 7.
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vandsæg ved Haanden. — Gyseligt!» — Og det var
den Kierkegaard, der havde dømt «Corsaren» for sin
gadedrengeagtige Fægtemaade! — Hvad var da dette?
— Og var det muligt for en hæderlig Mand at bruge
den Art Vaaben, som udfordredes til slig en Tve
kamp? — —
Hele denne forargelige Komedie vilde sikkert være
endt med, at dens Ophavsmand var bleven ene tilbage
paa Scenen i en uendelig tom og flad Situation, hvis
ikke Kierkegaard under selve Spektaklet en Dag var
falden om paa Gaden, bragt til Hospitalet og var død
dér. Nu forandredes Komedien til en Tragedie; Noget,
som Kierkegaard utvivlsomt er løbet an paa; thi han
har anet sin nære Død. —
En Ungdomsven, den eneste, Kierkegaard vel
havde haft, besøgte ham d. 18. Oktbr. 1855 paa Hospi
talet*). «Han var meget svag; Hovedet hang ned paa
Brystet, og Hænderne rystede». Vennen spurgte ham.
«Om han ikke havde Noget, han endnu vilde have
sagt». «Nej!» «svarede han straks, men tilføjede saa:»
«jo, hils alle Mennesker; jeg har holdt meget af dem
Allesammen, og sig dem, mit Liv er en stor, An
dre ukendt og uforstaaelig Lidelse............. jeg
havde min Pæl i Kødet».» — Det gør et vémodigt,
rørende Indtryk at høre denne Tilstaaelse. Dæmonerne
havde forladt den Ulykkelige; de sled ham ikke mere.
Han ønskede nu Forsoning med alle Mennesker. —
Skét Gerning stod dog ikke til at ændre. Det Gifttræ
var allerede plantet, hvis Grene og Blade endnu den
Dag i Dag inficere Luften herhjemme.
Thi Gift, og det meget fin Gift, er der unægtelig i
den Kierkegaardske Produktion. Men mindst farligt
er, hvad der i «Bladartikler» og «Øjeblikkene» flød
*) Pastor Emil Boesens Beretning i Efterl. Pap. 1854—55.
S. 595.
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fra hans Pen. Naar Dr. Georg Brandes formener*),
at hine Skriverier har «hærget den danske Folkekirke
saaledes, at den siden har lignet Tuileriernes Ruiner
efter 1871,» saa maa dette bero paa en højst forunder
lig Øjenforblændelse. Vil Doktoren skue om sig med
klaret Blik, vil han blive vår, at den danske Folke
kirke, til Trods for dens stridige Strømninger, lever
et kraftigt Liv. Nej, det danske Folks gamle Kirke
falder sandelig ikke for selv den smidigste og coulanteste Pen. Og hvad Søren Kierkegaards sidste Penne
fostre angaar, saa gælder det om dem, hvad der
er bleven sagt om de engelske Bombarder i Slaget
ved Crecy: «De voldte et stort Rabalder, men skadede
Intet».
*) Sé «Mennesker og Værker » S. 194.
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IX.
en da Brag og Larm var stilnet af og Røgen
trukken bort, da blev der for en kort Stund
Ørenlyd for de Ældres alvorlige Røster. Mange af den
afdøde Biskops gamle Venner havde ikke villet deltage
i Kampen, fordi de ansaa det for haabløst at søge at
komme til Rette med en Mand, der var stedt i Rase
riets Delirium. Saaledes Sibbern. Medens Kierkegaard i sin Ungdom havde sat Sibbern meget højt, var
det naturligvis gaaet ham med denne som med Mynster.
Danmarks hæderligste og mest selvstændige Filosof var
i hans Øjne sunket ned til at blive «et gammelt Tosse
hoved». — Sibbern var meget oprørt over Kierkegaards
Optræden mod Martensen *). Efter hans Mening havde
denne talt «efter kirkelig Sømmelighed og med stor
Ret kaldt Mynster ««et Sandhedsvidne»» i Kristen
dommens Rige........... Det var en Begrebsforvirring i
aller højeste Grad, naar Kierkegaard vilde gøre Lidel
sen til Vidnesbyrd for Sandhedens Prædiken......... En
kunde være et stort og ypperligt Sandhedsvidne uden
at blive Blod- eller Lidelsesvidne. — Netop dette kan
endog blive Bevis for, siger han, «at Vedkommende
har været et ægte Sandhedsvidne, som har haft Guds
*) «Meddelelser af et Skrift fra Aar 2135» I, 219 og 720 Anm.
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Velsignelse med sig, idet han har vidst at prædike saaledes, at han har vundet Indgang og saliggjort mange
Sjæle i Fredelighed. Paa ham er Kristus’ Ord gaaet i
Opfyldelse: «Salige ere de Sagtmodige! thi de skulle
arve Jorden. — Salige ere de Fredsommelige!
thi de skulle kaldes Guds Børn» *). — Naar Sibbern
alligevel ikke var med i den literære Opposition mod
Kierkegaard, da «forsikrer» den ærlige Mand, at «det
var, fordi han ikke vilde være med til at fremskynde
det, hvor til han saa, det maatte komme med det
ulyksalige Menneske.»
Ogsaa Anders Sandø Ørsted var i høj Grad
indigneret over Kierkegaards Angreb paa Mynsters
hæderlige Eftermæle. — Kierkegaard havde i de senere
Aar ofte søgt den gamle Retslærde og Statsmand; og da
han havde begyndt sin «Sandhedsvidnestrid», havde
han i Forbigaaende apostroferet ham, J. L. Heiberg
o. Fl. Men Ørsted vendte sig fra dette Øjeblik med
Afsky bort fra sin Beundrer. Navnlig forbitrede det
ham, at Kierkegaard havde anklaget Mynster for at
have stræbt efter at skaffe sig rigelige Indtægter og
verdslig Anseelse. I saa Henseende tager Ørsted paa
sin jævne, retsindige Maade Ordet for sin afdøde Vens
Minde, da han udarbejder sine Memoirer**).
Han
siger her: «Mynster søgte ikke noget af de høje Em
beder, han beklædte; de søgte ham .... Hvad ««de
rigelige Indtægter»» angaar, som han skal have nydt i
sine sidste Leveaar, da give de saa meget mindre
Stof til Forargelse, som de ikke alene ere ham til
faldne uden hans egen Begæring; men han endog med
en Uegennyttighed, der forhøjes ved den fordringsløse
Maade, hvorpaa det skete, har givet slip paa en betyde
lig Forøgelse af disse Indtægter, der af sig selv frem*) Matth. V, 5 og 9.
**) «Af mit Liv og min Tid» III, 309 Anm.
16*
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frembød sig. — Da P. E. Muller 1830 blev Biskop,
erkendte han, at Bispestolen havde været bedst besat
med Mynster; men denne var langt fra at føle Util
fredshed og vedligeholdt stedse et venskabeligt Forhold
til den, der blev ham foretrukken *)......... Sjællands
Bispestols Tiender bleve i sin Tid overtagne af Finans
erne, mod at Biskoppen fik en aarlig Gage; men en
hver ny Bisp kunde, om han vilde, faa Tienden til
bage. Mynster erklærede sig imidlertid bestandig for
Fornyelsen af det ældre Forhold, skønt Tienden
var vokset betydeligt. Ikke med et Ord ytrede
han, at han her bragte et stort pekuniært Offer.
— Indtil de sidste Aar har Mynster næppe haft større
Indtægter, end han havde som residerende Kapellan
ved Frue Menighed, hvor efterhaanden endogsaa Mange
udenfor Menigheden søgte ham.» —
Mærkeligst er dog A. G. Rudelbachs Forhold til
Mynsters Eftermæle. Denne Mand, der i Tidsrummet
1836—56 vel maatte ansés for Danmarks og Tysklands
lærdeste Theolog, stod fra Begyndelsen i et skarpt og
bittert Forhold til Mynster; hvilket i Breve til Venner
riposteredes fra dennes Side **). Det blev ikke synder
ligt bedre fra Rudelbachs, efter at denne havde fjernet
sig fra Grundtvigs Theori og Partivæsen. Derimod
blev Mynsters Opfattelse af Rudelbach efterhaanden
baade upartisk og billig***). — Da Rudelbach maatte
opgive sit Superintendentembede i Sachsen, fordi han
ikke vilde slippe sin kirkelige Overbevisning, søgte han
tilbage til Fødelandet i Haab om at kunne opnaa en
Lærerplads ved Københavns Universitet. Men han blev
vraget for en Yngre. Den ældre, højt anséte Theolog
*) M. kunde uden Vanskelighed ved sin Ven A. S. Ørsteds
Hjælp, der da var Deputeret i «Danske Cancelli», have opnaaet
Bispeværdigheden.
**) Se Brevet til Engelbreth Nr. 29.
***) Se ovenfor S. 7—8.
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betragtede med Føje dette som en skammelig Tilside
sættelse og mente, at Mynster havde Hovedskylden
her. Dette er dog næppe rigtigt. — I Stedet for Pro
fessoratet fik Rudelbach det store St. Mikkels Kald i
Slagelse med Heininge som Anneks.
1849 skulde
Mynster visitere hos ham. Den Hjemmelsmand, jeg
et Par Gange tidligere har nævnt som Mynsters for
henværende Amanuensis, var, da han baade stod i
Embeds- og Venskabsforhold til Dr. Rudelbach, netop
til Stede i St. Mikkels Præstegaard for at hilse paa
sin gamle Principal. Da Biskoppens Vogn holdt for
Døren, spurgte han Doktoren, om han ikke skulde ud
for at modtage ham. Men paa den noget barske Maade,
som var Rudelbach ejendommelig, naar han hørte
Noget, der var ham ubehageligt, afviste han det. —
Senere, da Kierkegaards første, famøse Artikkel mod
Mynster blev optaget i «Fædrelandet», opfordrede min
Hjemmelsmand indstændigt Rudelbach til at imødegaa
den. Doktoren viste dog aldeles ingen Tilbøjelighed
hertil. Og den hele Artikkelserie gik til Ende, uden
at han rørte en Pen. — Men «Øjeblikkene» maa have
aabnet Øjnene paa den gamle, trofaste Lutheraner.
Thi da Mynsters første Brevsamling var udkommen,
skrev han i et ansét Tidsskrift en Skildring af Mynster
som Skribent og Theolog og tildelte ham med rund
Mund en stor og ubetinget Ros. — Rudelbach var
den Gang Reconvalescent efter et farligt Sygdomsan
fald, der ikke længe efter skulde vende tilbage og gøre
Ende paa hans Levedage. Man kan godt sige, at den
gamle Lærde anvendte sine sidste Kræfter paa at rejse
sin forhenværende Antagonist et literært Mindes
mærke. *). —
Men da havde alt Sjællands ny Biskop udgivet sit
*) I R s Dødsaar 1862 udkom det paa Tysk i «Zeitschrift f.
luther. Theologi u. Kirche.»
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Erindringsskrift om sin Formand. — Det var baade
klogt og pietetsfuldt af Martensen paa slig en indi
rekte og positiv Maade at møde Kierkegaards skanda
løse Anklage. Erindringsskriftet hører (uagtet det over
driver den tyske Religionsfilosof Jacobis Indflydelse
paa Mynster) til Martensens betydeligste Arbejder. I
sin skønne, klare Form vandt det ogsaa Indgang hos
mangfoldige af den afdøde Biskops Venner. Alligevel
blev dets Afsætning ikke betydelig. Og hvorfor? —
Fordi der ved 50’ernes Begyndelse var foregaaet en be
tydelig Strømkæntring i Værdsættelsen af Fædrelandets
fremragende Mænd. Det mægtige nationalliberale Pro
fessorparti havde altid i sit politiske Løb fornummet
Mynster som et ærgerligt Anstød, og med ondt Øje saa
det paa «Grundlovsprotestanten». Den københavnske
Intelligens var altfor meget opdragen med Theateræsthetik
til, at den ikke skulde føle sig imponeret af den Effekt,
der indeholdtes i Kierkegaards sidste Optræden. Og
hvad den akademiske Ungdom angaar, saa gjaldt det
(og vil vel altid gælde) om den, hvad afd. Jens PaludanMuller har sagt om «Verden» i det Hele taget. «Den
lever af uopnaaelige Idealer og maaler derfor en Aands
virksomhed efter den Pathos, hvormed der gribes
efter dem, i Stedet for efter Sandheden af dens Ind
hold» *). Dertil kom, at Studenterne paa hin Tid havde
en Lærer i Filosofi, Rasmus Nielsen, der til op i
60’erne var Kierkegaards svorne Tilhænger og med en
Ærbødighed, som vardet en Aandens Heros, han nævnte,
citerede hans Skrifter. Naar Nielsens Discipel Rudolf
Schmidt i et Lejlighedsskrift**), hvor han søger at
forberede sin Mesters Overgang til Grundtvigianismen,
med forloren Overlegenhed skyder «al Mynsters Prosa»
til Side som «forgemte Pragtstykker, der ikke» for
*) «Om Guds Ord» S. 93.
**) Det blev udgivet anonymt u. Mrk. Gb. 1867.
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ham og hans eje «en eneste nærværende Tanke», saa
kan man være overbevist om, at denne Udtalelse i alt
Væsenligt kommer Nielsens Mening nær.
Men den nationalliberale Politik saa vel som den
Nielsenske Kathederfilosofi tilhøre allerede Fortiden.
Hvo véd, om det ikke vil gaa ligervis med hine Dom
me: de ville komme til at kendemærke et tilbagelagt
Standpunkt. Allerede nu indprænte ældre Nationallibe
rale Ungdommen fra Skolebænken af, at A. S. Ørsteds
Fald som Minister, der indledede den nationalliberale
Æra, «blev Kilden til Danmarks Ulykke»*) —
altsaa godkendes nu fuldtud den politiske Retning,
hvortil Mynster vedblivende hørte, af dens fordums
fanatiske Modstandere! — Kierkegaards kategoriske
Dom over Mynster og det Ekko, den har formaaet at
frembringe, er alt hendøende. Snart vil det maaske
ganske forstumme. En retfærdig og billig Dom vil
gøre sig gældende og fæstne sig historisk.
Man vil indsé, at Mynster staar i første Række
af Danmarks bedste Mænd. Ved sin Prædiken og
sin Personlighed holdt han i mere end en Men
neskealder den aandelige Luft rén i en Hovedstad, der
altid har været fuldt optagen af verdslige Beskæftigelser
og ikke er langt fra at ansé det for den største Synd:
at man ikke er glad, og at man ikke morer sig. —
Da Aristides i det muntre Athen var til Stede i den
Folkeforsamling, som skulde stemme om hans Lands
forvisning, og saa en ham ganske ubekendt Mand skrive
hans Navn paa et Ostrakon, spurgte han denne, hvad
«Aristides egenlig havde gjort ham». «Aah», svarede
Manden, «jeg er ked af, at han bestandig nævnes den
Retfærdige.» — Som dér, saa her. Man var ked af
bestandig at blive mindet om, at Mynsters Navn var
sindbilledligt for ham, der bar det. Og man glædede
*) Sé V. A. Bloch: Lærebog i Historie II, 186. Udg. 1895.
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sig hemmeligt over, at En endelig vildé reducere ham
til et Menneske som de hundrede Andre. Derfor
dalede hans velfortjente Ros saa hurtig paa en utak
nemlig Befolknings Lséber. — Alt dette vil man en
Gang indsé. — Og man vil endvidere indsé. at medens
Grundtvigs Virksomhed gaar i religiøs-poetisk, patri
otisk Retning, og hans Theori om Trosordet kun har
foreløbig Betydning; den nemlig, at hin Theori kan
siges at have holdt Skjoldet over den danske Menig
hed , indtil den nedbrydende nytestamentlige Kritik
havde raset ud i Tyskland — saa vil den dybe Har
moni, der gennemklinger Mynsters Forkyndelse og
Theologi stadig vedblive at lyde gennem dansk Re
ligionsvidenskab og Prædiken. — At den aandelige
Continuitet i den danske Kirke ikke blev brudt, er
Mynsters Fortjeneste.
Han fravristede den gamle
Rationalisme dens bedste Vaaben. Han satte ikke som
de spekulative Theologer og Kierkegaard det Gud
dommelige og det Menneskelige, det Aabenbarede og
det Forstandsmæssige voldsomt sammen, saa det for
de Første blev et mere end voveligt Tankeeksperiment
at formidle Tro og Viden, og for den Sidste en dyb
Forargelse. — Mynster begyndte ikke at bygge Huset
fra oven af, men fra neden. Han satte Himmelstigen
i sit Hjertes Grund og tømrede dens Trin af en sund
og uhildet Undersøgelses Materiale. Saaledes naaede
han højt i sin kristelige Erkendelse, medens ikke den
mindste Del af, hvad han havde erhvervet sig ad Troens
Vej, gik tabt. —
Hvad Mynsters historiske Skikkelse angaar, da
vil man komme til at indrømme, at var der en Per
sonlighed, der repræsenterede Typen paa en god dansk
Mand, saa var det ham. Netop i vor Periode, hvor
de fleste Mænd ere overtrætte og klejnmodige, staar
hans skønne og ædle Billede i fremtrædende Belys
ning. Alle Nationens gode Egenskaber fandtes hos ham i
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sjælden Forening: det Klare, det Virkelighedstro, det
Sindige, den skjulte, men inderlige Følelse, den vel
betænkte og lidet ordprunkende Tale. — Alt dette hørte
til Mynsters udprægede Ejendommeligheder:
„Han var en Mand! tag ham i Et og Alt;
hans Lige faa vi ikke let at sé.w------

Højt staar Mynster som klassisk Prosaist i vor
Literaturs Historie, højest dog i vor Kirkes. — Da
han sendte det københavnske Præstekonvent hint Brev,
som er aftrykt i hans Selvbiografi *), siger han ikke
uden bittert Vémod: «Hvilken Strid, jeg har maattet
bestaa for at forsvare den danske Kirke og forhindre
dens Opløsning, maa gerne være glemt». Nej, sande
lig, det skal huskes; saa vist som der intet mægtigere
Baand gives til at holde et Folk oppe, naar dets
Eksistens er truet, end den sædelige og religiøse
Kraft, der udgaar fra dets nationale Kirke.
*) Sé 1ste Udg. S. 281.

