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Naar vi kaste et Blik paa vore store religiøse
Forfatteres Barndom, ville vi som Regel faa Øje paa
venlige Forhold, hvorunder de ere opvoksede: Martensen mistede vel tidlig sin jævne og dygtige Fa
der, der til Trods for al sin Stræbsomhed efterlod
hans Moder i smaa Kaar; men den brave Kone
lagde med stor Omhu og Kærlighed Alt til Rette
for den begavede Søn. Ogsaa Grundtvigs Barn
domsforhold vare ret idylliske, og Søren Kierkegaard
var som yngste Barn i det velhavende borgerlige
Hjem Faderens Yndling. Kun den mærkelige Mand,
vi skulle omtale i Aften, staar udenfor denne Re
gel. Naar Jakob Peter Mynster saa tilbage paa sin
Barndom og tidlige Ungdom, blev hans Blik mørkt.
— Sin Fader og Moder mistede han, før han kunde
skønne Forældres Værd. Hans Stedfader, den an
sete Overmedikus ved Frederiks Hospital Bang, lod
ham vel aldrig lide legemlig Nød, men hjerteligt og
aandeligt gik han for Lud og koldt Vand: Stedsøn
og Stedfader vare grundforskellige af Karaktér som
af Temperament. — At Dr. Bang vilde byde over
sine Stedsønner og anvise dem den Livsbane, de
havde at følge, var i Tidens Medfør. Men slemt var
det, at den unge Mynster lige op til sit theologiske
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Kandidataar jævnlig blev religiøst forarget.
Dr.
Bang var Pietist af den ulideligste Art. Det kunde
falde ham ind at sætte et fritænkerisk Skrifts Frem
komst og en Ulykke, der havde ramt København
Aaringer efter, i Forbindelse med hinanden; sine
Patienter kunde han plage med Forhandling om de
subtileste kristelige Dogmer. Hver Aften maatte hans
Husstand møde til en Andagt, der var alt andet end
opbyggelig, og lange Moralprædikener vare Søn
nernes jævnlige Dessert til Middagsmaden. — Men
heller ikke udenfor sit Hjem skulde Jakob Peter
Mynster modtage vækkende Impulser i religiøs Ret
ning. Sognepræsten ved Garnisonskirken, Treschow,
som han blev konfirmeret af, var en klar Logiker,
men kold, stiv og tør og lagde mere Vind paa, at
Børnene skulde svare med Færdighed paa Kirkegul
vet end paa at meddele dem et Indtryk af Kristen
dommens Dybde og Fylde. Da Mynster som ung
Student hørte theologiske Forelæsninger, blev han
mødt af Rationalismen i dens mest aandløse, ja for
argeligste Form. Moldenhawer talte vel flydende
Latin og kendte godt Bogtitler; men virkelig kriste
lig Sans besad han næppe.
Hans Embedsbroder
Claus Frees Horneman drev ligefrem Spot med den
hellige Historie og det ny Testamente og Skrifter;
saaledes sagde han en Gang til en Eksaminand ved
Universitetets offentlige Prøve, da denne oversatte
et Sted i Pauli Breve urigtigt: „Nej, galt nok er det,
hvad Apostelen siger, men De gør det ogsaa ti Gange
værre; af Davids Psalmer fremgik det,“ sagde han,
„hvor godt Gud kunde ride, og det endogsaa paa
Skyer“; og naar han vilde vise Studenterne, hvorle
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des Kristus toges bort for Disciplenes Øjne, gik han
bagom Kathedret.
De aandelige Impulser, Mynster modtog i sin
Ungdom, vare da alt andet end religiøse: de vare
dels æsthetiske, dels filosofiske, dels politiske. Hans
Studenteraar faldt netop i den første voldsomme
Periode af den franske Revolution. Naar han og
hans Broder, den højtbegavede unge Mediciner Ole
Hieronymus Mynster, samledes med ligesindede Ven
ner i den Patientstue, der var dem overladt til Stu
dere- og Soveværelse, da blev Dagens Æmner og
Tidens Spørgsmaal diskuterede med stor Livlighed.
— Det var en sjælden Studenterklub, der holdt Møde
her paa Nr. 5. Der var mellem dens unge Medlem
mer Mænd, som skulde opnaa et mærkeligt Navn i
dansk Aandslivs Historie: saaledes den senere Præst
i Frørup, Hieronymus Laub, den bekendte Botaniker
Jens Wilken Horneman^, den stilfærdige, men fint
intelligente og satiriske Carl Heger, for ikke at tale
om Henrik Steffens. Men hvad end Diskussionen
har maattet dreje sig om heroppe, hvor Tobaks
skyerne fra de mange Piber lejrede sig under det
høje Loft; Et kan man være overbevist om: religiøse
Spørgsmaal have været saa lidt som muligt berørte.
En lystig Persiflage, hvorunder Enhver har maat
tet se at værge sig, saa godt han kunde, smaa dril
lende Epigrammer i Wessels Stil og paagaaende Kri
tik af Personer og Institutioner; det har været ejen
dommeligt for denne Samling af gode Hoveder. Ja
kob Peter var dog én af de mindst Talende. Han
led godt sin Broder og dennes Kammerater og tværede aldrig i deres Selskab; men i hans Hjerte var
der et tomt Rum, som aldrig kunde fyldes ved det
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muntre Samlag; der var en Længsel efter Kærlighed
og Ømhed i hans Sjæl, en dyb Følelse, som kun
fandt beslægtede Strenge, naar han læste Ewalds ly
riske Digte eller saa hans ,,Balder“ opføres. Og me
dens Vennerne kritiserede den franske Revolution,
fandt han, at det var et herligt Gennembrud af Menneskeaanden, en ny Morgenrøde for Menneskets Ret
til Frihed og Hævdelse af dets Adelskab. Thi den
unge Student Mynster var et Barn af sin Tid; denne
Tid, der i Frankrig er tilstrækkelig bekendt som
Revolutionens, men i Tyskland og Norden særtegnes
ved Navnet „Sturm- und Drangzeit“, Storm- og
Trængselsperioden.
Det er vanskeligt at karakterisere denne Periode
for vor Tids Mennesker; vanskeligt, fordi vor Tid
og hin vel have nogle Elementer tilfælles, men in
gen væsenlige. I vor Tid er man næsten til Hidseblæsethed optaget af saakaldte humane Formaal;
men denne ,,Humanisme“ flyder ikke saa sjældent
ud i fladbundet Sentimentalitet eller tosset Vigtig
hed. Hin Tid var ogsaa optaget af det Menneskelige;
men det var storslaaede Personligheder, som optraadte, der som Adelsmænd i gamle Dage følte:
„noblesse oblige!“, følte, at deres Stilling her i Ver
den forpligtede dem, nemlig deres Stilling i Skab
ningen som Menneske. De følte sig hævede over den
Natur, der var idelige Omskiftelser og lave Drifter
underkastet. De fulgte Pligtbudet i deres Indre og
brugte den Modstand, de mødte, som Prøvesten for
deres Karaktér. Medens vor Tid higer efter at drage
Mennesket ned og gøre det til Ætling af en Abeslægt,
som formodes en Gang at have været til, følte hin
Tids Mennesker deres evige Selvværd og Uafhæng
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ighed af den Nødvendighedslov, som herskede i
Naturen. Hos disse Mennesker finde vi en staalsat
Dyd, en urolig Længsel og en stormende Energi:
saaledes var Tænkeren Fichte, saaledes Digteren
Schiller, saaledes den store Napoleon.
Hvilken
Forskel paa Storm- og Trængselsperioden og den
foregaaende med sin flade Nyttemoral og epikuræiske Livsvisdom? — Men til hin Periode hører Jakob
Peter Mynster; der var en Higen i ham efter at ud
rette store Ting, Lyst til at kæmpe af Trang til Fri
hed; og saa ved Siden af dybe, bløde Længsler og
en sitrende Sympathi for det Elskelige og Yndefulde
hos Kvinden. Men han vilde ikke ofre hin mandige
Higen for nogen som helst erotisk Idyl. Der findes
mellem hans Ungdomsdigte ét, der hedder „Søman
dens Besøg“: Han kommer fra det vilde Hav; hun
fra Dalens fredelige Tilværelse. De drages mod hin
anden; men hun vil ikke slippe den hjemlige Hygge
for Havets Uro og Farer. Saa skilles de.
Man tænke sig nu dette unge Menneske opvokse
under Hjemmets filistrøse Tvang, under en kærlig
hedsløs Omgang fra Stedmoderens og dennes kvindlige Slægtninges Side. Da han er bleven theologisk
Kandidat med laudabilis, disponerer Stedfaderen,
ham aldeles uadspurgt, over hans Fremtid og af
taler med Grev Moltke-Bregentved, at han skal være
denne Huslærer. Dernæst griber Dr. Bangs Lejlighe
den til religiøst Vigtigmageri og lader Sønnen staa
Skoleret for hele København i en offenliggjort Piece
betitlet „Kristelige Afskedsraad til min Søn“. Denne
Yngling, der som ingen Anden havde ført et eksem
plarisk Liv, maatte døje den Tort, at man rundt
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omkring i Staden forespurgte sig, om Jakob Peter
Mynster var et forfaldent Subjekt? —
Ogsaa i Grevens Hus følte han sig de første seks
Aar alt andet end hjemme. Saa godt som hele Da
gen maatte han sysselsætte sin lille Elev; om Natten
hørte han Musene rumstere bag Panelet, og underti
den mærkede han dem ogsaa i Sengen. Grev Joa
chim, Godske Moltke, som han, efterat han havde
dimitteret hans Søn til Examen artium med glim
rende Resultat, lærte at skatte, og hvis Minde han
senere holdt højt i Ære, var de første Aar tør og
fornem lige overfor den unge borgerlige Huslærer.
Altid følte denne sig som den Underordnede, og,
skønt han spiste ved Grevens Bord, betragtede han
sig selv ikke som andet end et højere Tyende. Hvor
megen Selvbeherskelse tror man ikke denne unge
fyrige Mand, der med Betagethed læste Rousseaus
frihedsbegejstrede Skrifter, har haft nødig for at
finde sig i slige Forhold? — Og naar han nu kastede
et Blik ud i Fremtiden, følte han da sin Trang mere
plejet af Haabet? — Som theol. Cand. med bedste
Karaktér kunde han nok vente at faa det store
Spjellerup Kald, hvortil Greven havde Kaldsret; men
han følte paa hin Tid aldeles ingen Lyst til at være
Præst, til (som han spottende sagde) at ,,indeslutte
sine Ungdomsaar mellem Altergitteret og Prækestolen eller postere sig ubevægelig i Præstekjolens
Vandhose“.
Mange Fremtidsplaner fo’r gennem
hans Hoved: snart vilde han søge at naa en høj bor
gerlig Embedsstilling; saa vinkede Idyllen ham som
Havebruger; saa henrev den Tanke at blive Officer
ham til Digtning (,,i Kampens Tummel at være Be
trængtes Skjold“) — blot ikke Præst!
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Men nu hændte det, at hint gode Præstekald
blev ledigt samtidig med, at han saa omtrent havde
fuldendt sit Undervisningskursup hos Grevens. At
lade være at søge et Præstekald, som ,,Magistre selv
slikkede Fingre efter“, ansaa han for uklogt. Han
gjorde det da, og fik af Greven sikkert Løfte derom.
Men da han havde opnaaet, hvad han næsten mod
sin Vilje havde søgt, følte han sig som solgt. Hans
Haab stod dog endnu til Indgaaelse af et smukt og
godt Ægteskab, der kunde forsøde ham Tilværelsen
i Præstegaardens mugne, lavloftede Stuer; men han
fandt Ingen, han kunde hengive sit Hjerte til, skønt
flere end én hellere end gerne havde giftet sig med
den vakre, højtdannede unge Præst, der vilde
komme til at sidde i et brillant Kald. — Saa skulde
han da drage ene ind i den tomme Præstegaard,
præke en Tro, han ikke besad, røgte et Embede,
hvis Pligter vare ham imod. I de 5 lange Maaneder, hvori han overvejede Alt dette, var der Ingen,
som vidste, hvad han led: rolig gik han med den
unge Greve til filosofiske Forelæsninger og forberedte
sig med stor Omhu for at kunne være sin Elevs
Manuduktør. Men i hans Indre rasede det: han slog
sig paa Drik, forbandede sin Skæbne; forbandede
Gud!!----Ja, saa dybt nede har Jakob Peter Mynster væ
ret; men først efter hans Død fik man det at vide,
da hans Livserindringer udkom, og dog staar ikke
dette sidste Skrækkelige dér; men i den anden Af
deling af hans „Blandede Skrifter“ (II, S. 118), som
han efterlod, der staar det tydeligt. „Nej,“ sagde
han til sig selv, „for mig er der ingen anden Udsigt
i Verden end at tage ud til Spjellerup og sørge mig
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ihjel!“ — Dog da han havde ført den unge Grev
Moltke med lige saa glimrende Udfald gennem 2den
Eksamen som gennem 1ste, og havde faaet sine Sa
ger bragte i Orden, faldt Resignationens apathiske
Ro over ham. Og da han fra det taagede Efteraarsvejr og de sølede Veje en Novemberaften kørte ind i
Spjellerups venligt oplyste Præstegaard og for før
ste Gang satte Foden under eget Bord, følte han et vist
Velbefindende. — Der kom nu en Periode for Myn
ster af stille Pligtopfyldelse: ordenlig og dygtig, som
han var, forrettede han sit Embede upaaklageligt.
Hans Prædiken, som sikkert var bedre end hans
Menighed var vant til, bestod navnlig i en Frem
hævelse af alt det poetisk Skønne i Kristendommen;
Trosprædiken var der ikke Tale om. Da kunde det
hænde, naar han stod paa Prædikestolen og talte
sig varm over Evangeliets Rénhed og Skønhed, at
han sagde til sig selv: „Men er dette dog ikke virke
ligt? — Er dette ikke skét en Gang!“ — Dog, kom han
tilbage til de énsomme Stuer og Forladtheden, ind
fandt Tvivlen sig straks igen: Det var jo umuligt,
at dette kunde være sandfærdig Historie!
Saa skér det, som vist nok ikke er ubekendt for
danske Læsere, men sjældent ret tilegnet, fordi Myn
ster i sin Avtobiografi har fremstillet det saa sim
pelt og ligefrem, saa utheatralsk og prunkløst; og
for Mængden skal det Store altid ledsages af Gny
og Spektakel, for at det skal gøre Indtryk paa den.
Saa sker det, at han en Sommeraften sidder i sin
halvdunkle Stue med en Bog i Haanden, som han
et Øjeblik har ladet synke, uden at beskæftige sine
Tanker med Indholdet. Da opklares hans Sjæl
pludselig af et Lys, og han siger til sig selv (eller
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var ham selv, der sagde det?): „Er Samvittighe
den ikke en betydningsløs Indbildning, saa skal Du
lyde den i Alt uden Undtagelse, ganske ubekymret
om Verdens Dom, dens Ros eller dens Dadel. Du
tror jo, der er en Gud. Nu vel, saa skal Du ogsaa
i Alt bøje Dig for ham, og hvad han vil med Dig,
ganske uden Forbeholdenlied. Du skal nøjes med
de Evner, han tildeler Dig og taale de Savn, han
paalægger Dig!“ — Og idet denne Erkendelse og
denne Beslutning smelter sammen i hans Sjæl, fyl
des han af en livsalig Fred, han aldrig har kendt
før; han forekommer sig hensat i en Tilværelse,
som forhen var ham ganske fremmed. Dette med
delte Mynster først Papiret 43 Aar, efter at det var
passeret ham. Men at det ikke har været et Pro
dukt af den i det lange Tidsløb arbejdende Fantasi,
derom vidner den Dialog, han kort efter ud
arbejdede, men aldrig selv udgav, nemlig „Om Kri
sti Moral“. Heraf sé vi tydeligt, at han i hint Øje
blik virkelig har følt sig i ,,Samfund med Gud og
henrykt til en anden Tingenes Orden“. Min afd.
Ven og Lærer Kr. Arentzen har i et større literærhistorisk Værk gjort opmærksom paa, at Gennem
bruddet hos Øhlenschlåger og Thorvaldsens epoke
gørende Statue „Jason“ i Tiden falde saa temmelig
sammen med, hvad der hin Sommeraften hændte
den unge Landsbypræst; Filosoffen Kroman har for
ikke længe siden mundtlig ytret sig til mig paa
samme Vis. Men jeg sér ikke rettere, end at disse to
Mænd begaa samme Fejl, idet de henføre Vækkel
ser af forskellig aandelig Art under samme Tanke
form: en Opklaring af Ens Skønhedsbegreb er dog
ikke det samme som en religiøs Vækkelse, og de
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æsthetiske Ideer, der greb Billedhuggeren og Dig
teren, have saa vist Intet at bestille med den dybe
kristelige Tanke, som i hint løftende Moment gennemfo’r den unge Landsbypræsts Sind; de tilhøre
vidt forskellige Sfærer.
Men dertil kommer det
overordenlig Vigtige, at Thorvaldsens og Øhlenschlägers æsthetiske Vækkelse foregaar gennem men
neskelige Medier, henholdsvis: Zoéga-Carstens og
Steffens, medens (ja, jeg vover at paastaa det), den
levende Gud selv gennem sin Helligaand i hint Øje
blik taler til Mynster. Af alle religiøse Vækkelses
historier er h a n s den simplest fortalte, men ikke de
sto' mindre én af de mærkeligste. Med Augustinus’
i hans berømte „Confessiones“ VI—VIII Bog kan
den ikke sammenlignes: mange menneskelige Fak
torer vare her medvirkende: først og fremmest Au
gustinus’ Moder Monikas fromme Sorg og dernæst
Biskop Ambrosius’ Prædikener. Mest Lighed har
Mynsters Opvækkelse med Paulus’ Omvendelse; thi
ikke heller her er der noget Mellemled mellem Gud
og Menneske. Thi det som forbavser mig, ja som
jeg med undrende Betagethed bliver va’r hos Paulus
er, at han rent racemæssig set bliver et andet Men
neske: naar saa man vel en Jøde aabent, inderligt
og frejdigt, blive én af Verdens Mægtige og af hans
eget Folk dødsdømt Forbryders Apostel? — Er dette
Jødisk spørger jeg? — Sér man da ikke Herrens
Aand her omsmelte en Menneskesjæl, som Luen
smelter Metallet?----- Men saaledes bliver Mynster
i et af den hellige Aand gennemlyst Øjeblik for
vandlet fra en ærgerrig, højtstræbende Yngling til
et ydmygt Menneske, hans hede Længsler svales,
hans Attraa vendes i stik modsat Retning. Livets
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store Enten-Eller er i dette Øjeblik traadt ham af
gørende i Møde; Valget mellem Gud og Verden har
været stillet ham, og han har med klar Bevidsthed
valgt det Første. Han, som kort tilforn næsten følte
Afsky ved Tanken om at skulle være Præst, gribes
nu af Glæde over, at han er det. Og endnu som
Olding bekender han for de unge Præster, han vier
til deres Kald: ,,Aldrig vilde jeg vælge et andet, om
det nu stod til mig at vælge!“ — Troen paa hin Besøgelse af Guds Aand gennemtoner hele hans Liv og
Virksomhed: atter og atter hører man den som en
evig Melodi bryde igennem hans Prædiken, og (saa
vidt jeg skønner) skrev han sit Levned for at bringe
dette til sine Medkristnes Kundskab; thi han fandt
det ellers til Tider ,.uhyggeligt at skulle beskæftige
Verden en hel Bog igennem med sin Person.“
Men fra hint Øjeblik af staar Mynster paa Klippe
grund, og kan han end som enhver alvorlig Kristen
bede: „Herre forøg mig Troen!“ den svigter ham
aldrig. Der kommer nu en Frejdighed over hans
Forkyndelse og hans offentlige Liv, som der hidtil
ikke har været. Han vover at træde op mod den alményndede Biskop Boisens rent rationalistiske For
slag til Forandring i vor gammel-evangeliske Guds
tjenesteskik. Han oplæser paa Roskilde Landemode
sin ypperlige Afhandling „Om den Kunst at prædike“, et homiletisk Arbejde, der helt bryder med
den gamle Methode og i Modsætning til Bastholms
evropæisk berømte „Gejstlige Talekunst“ lægger
Vægten paa Prædikantens inderlige Trosliv i Ste
det for paa hans Sind og Sans bedaarende V e 1 tal e n h ed . — Da Mynster kom til Hovedstaden møder
den herskende Rationalisme ham i en af sine bety-
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deligste Skikkelser, nemlig hans Sognepræst, Stifts
provst H. G. Clausen. Men uagtet denne Mand
borgerlig set maatte indgyde Agtelse og impone
rede unge Præster ved sin Karaktér og sin Myndig
hed, viger dog Mynster i Trossager ikke paa et ene
ste Punkt for ham. Med Rette kunde han i sin
Afskedsprædiken til Frue Menighed sige: ,,O mine
Tilhørere! Troen paa Gud Fader, Søn og Helligaand er Grundvolden for det kristelige Liv; men
Liv skal Troen være, Liv og Kraft, Aand og Sand
hed... ,,Aldrig har jeg agtet, skal aldrig agte enten
den kolde Spidsfindigheds Leg med det Hellige eller
den falske Følsomheds hule Bjælde eller den vilde
Krafts tomme Bulder. Jeg véd, og jeg har vidnet
det, at i Jesus Kristus gjælder Intet uden et sanddru
og ærligt Hjerte, uden en Tro, som er virksom i Kær
lighed!“
Uagtet den evangeliske Præstegerning, hans
Stilling som Medlem af Universitetsdirektionen og
Prædikeembedet optager Mynster i allerhøjeste
Grad, er han dog straks paa Færde, hvor Troens
hellige Grundvold trues af Fjender eller falske Ven
ner. Saaledes i den Kamp, der rejses af den højtbegavede Læge og Retsmediciner Howitz: om Men
nesket er underkastet den jærnhaarde Nødvendig
hedslov eller besidder en fri Vilje. Her beviser Myn
ster med stor Klarhed, hvorledes Howitz kun halvt
har fordøjet de Filosoffer, han paaberaaber sig, og
hvorledes Gud maa antages a,t have bestemt sin Al
magt Grænser, for at de Væsner han skabte i sit
Billede, kunde handle frit og frit modtage hans
Naade. Han viser, hvorledes det for Kristne uund
værlige Begreb Synd bliver en Umulighed uden en
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fri Vilje, og Straf for Brøden menneskeligt og gud
dommeligt en Uretfærdighed. Det store Problem:
Nødvendighed eller fri Vilje løses aldrig ad filosofisk
Vej; kun Kristendommen overhugger Knuden. —
Senere optages han stærkt af et modsat Problem,
nemlig de danske Hegelianeres Forsøg paa ved
Hjælp af en højere Tænknings Lov at kunne udjævne
Forskellen mellem Tro og Videnskab. I Mesterens
Aand søge de at vise, hvorledes Gud bliver til gen
nem Menneskehedens aandelige Udvikling, og hvor
ledes Kristendommens Læresætninger kun ere filo
sofiske Sindbilleder. Men Mynster, der i sine re
neste og højeste Øjeblikke har følt sig i et person
ligt Gudsforhold, ræddes for en slig ,,vordende“ Gud,
en Gud, der i en Uendelighed opstaar og forgaar,
og udtaler, at ,,en i Spekulationen funden Kristus
forholder sig til Evangeliernes som én af filosofiske
Grunde udledet Ven forholder sig til den Ven, der
hviler ved vort Bryst!“ Naar Hegelianerne fra deres
filosofiske Fugleprospekt stadig anbefaler Mynster
paa deres Vis at sé ,,ovenfra nedad“, saa trøster
han sig med, at „man ogsaa nedenfra kan sé det
Høje og stadig fattende det i Øje stige op imod det.“
Naar man spørger, hvad Virkning Mynsters
Prædiken gjorde i Hovedstaden, saa maa der sva
res, at den fra først af vakte Forargelse. Da Stifts
provst Clausen læste Mynsters Protest mod Biskop
Bojsens rationalistiske Liturgi, erklærede han ham
for en Obskurant, der havde et godt Kald i Kikker
ten. Hans Prædikener mishagede ham. Og i Myn
sters første Tid kunde det hænde, at en og anden
Student, som kom fra hans Kirke, straks skraaede
over paa den anden Side af Gaden, som havde han
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besøgt et berygtet Hus. Sligt fortog sig dog efterhaanden. Efter at Universitetet havde vist Mynster
den Ære at indbyde ham til at disputere for den
theologiske Doktorgrad, og de saakaldte „Spjellerupprædikener“ i 2 Bind vare udkomne, var hans
Anseelse som én af Hovedstadens første Prædikan
ter i Stigen. Men aldrig vilde han have opnaaet
Ry som gejstlig Taler, hvis det ikke havde vist sig,
at der stod en MandbagOrdet, at det, der gav
hans Forkyndelse dens Præg var den Kendsgerning,
at Taleren var en sjælden rén og nobel Personlighed.
Til Trods for, at Mynsters Organ næppe var sonort,
gjorde hans Foredrag dog et stærkt Indtryk. Jeg
kunde i saa Henseende anføre Venners og begavede
Yngres Udtalelser; men jeg vil holde mig til én af
hans Uvenners, der ogsaa med Hensyn til theologi
ske Anskuelser differerede fra ham: Den bekjendte
theologiske Professor H. N. Clausen, Stiftsprovstens
Søn, siger i sin Avtobiografi: „Højt har jeg beun
dret Mynster som Tankens og Ordets Mand. En saadan Forening af kristelig Dybde i Tanke og Følelse
med ædel Simpelhed i Sproget og apostolisk Høj
hed i Foredraget, har jeg ingen Sinde fundet hos
nogen anden Prædikant.“ Men naar en Mand, der
aldrig kunde fatte Hengivenhed for Mynster, ud
talte sig saaledes, hvad Betydning maa hans Præ
diken da ikke have haft for dem, som til Stadighed
hørte ham. Jævne Folk og brave Borgere søgte hans
Kirke; højtbegavede Mænd kom der: Digtere som
Øhlenschlåger og Hauch; Filosoffer som Treschow
og Sibbern; Jurister som Ørsted; Historikere som
Molbech, Kalkar og Engelstoft; vordende Bisper og
Prædikanter som Brammer, Laub og Paulli; speku-
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lative Theologer som Mortensen og Zeuthen; Treklø
veret, de udmærkede Brødre, Caspar, Frederik og
Jens Paludan-Muller; den geniale Arkæolog Brønd
sted; stærkt aandelig bevægede og højtbegavede
Kvinder som Kamma Rahbek og Johanne Luise
Heiberg o. m. fl. — Ja selv Fremmede følte sig dragne
af den Mynsterske Forkyndelse: den berømte Hi
storiker og ivrige Slesvigholstener Dahlmann maatte
tilstaa: „Saadant have vi slet ikke i Tyskland.“ —
Sandt er det, at Mynster i vor Prosaliteratur spiller
samme Rolle som Øhlenschlåger i vor Poesi. Naar
Provst L. Koch i en Anmeldelse benægter Mynsters
literære Betydning, saa kompromitterer han sig blot.
Mynsters indholdsklare og formfuldendte Prædike
ner ville lyse frem i Foryngelsens Glans, naar In
gen mere gider læse Kochs flade og flove Prosa.
Jeg har i dette Foredrag ikke berørt Mynsters
kirkelige Polemik, og af flere Grunde ønsker jeg det
ikke heller. Men undgaas kan det ikke, at jeg et
Øjeblik dvæler ved det rasende Angreb, der blev ret
tet mod den døde Mynster af Søren Kierkegaard.
Psykologisk lader der sig i dette Tilfælde paavise en
Regel: den bratte Overgang nemlig, der finder Sted
hos nervøse, sygelige Individer fra dyb, hengivelses
fuld Sympathi til hadefuld Antipathi. Hos Kvin
der finder man det tit og hos hysteriske Mandfolk
ikke saa sjældent; men hos disse er det rigtignok
ogsaa mest uhyggeligt og grænser til Galskab eller
dæmonisk Besættelse. Kierkegaard paastaar, at han
fra sin Fader havde arvet en dyb Veneration for
Mynster. Dette forholder sig vel nok saaledes; men
at der ogsaa har været en stærk Sympathi for denne
Mand til Stede hos Søren Kierkegaard selv, beviser
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blandt meget andet hans første Samling „Opbygge
lige Taler“, som aabenbart har den Mynsterske For
kyndelse til Forbillede. Forholdet mellem den ældre
og yngre religiøse Forfatter er da ogsaa indtil 1845
fortræffeligt. Men paa den Tid bliver Kierkegaard
udsat for Vittighedsbladet „Corsaren“s Spot, en
Spot, han selv havde draget ned over sig, ved at
spytte det i Ansigtet, da det roste ham. Jeg mener
nu at have paavist i 2den Bog af mit Skrift om
Mynster, at Kierkegaard gjorde dette, fordi han
følte sig overbevist om, at den talentfulde Kritiker
P. L. Møller, som han paa Forhaand nærede en dyb
Animositet mod, var ,,Corsaren“s egentlige Redak
tør. Omtrent paa den Tid havde P. L. Møller skre
vet en fin og smuk Karakteristik af Mynster i „Dansk
Pantheon“, og her havde han (i ingenlunde nedsæt
tende Betydning) alluderet til Mynsters „Verdens
klogskab“. Dette, at en Mand, der var Kierkegaard
saa modbydelig som P. L. Møller, for det Første
havde vovet at rose den, han havde valgt sig til Be
undringsobjekt, og dernæst, at han havde omtalt
ham som „verdensklog“, tror jeg har givet Anled
ning til det første rasende Udfald mod Mynster,
som vi læse det i Kierkegaards nu udgivne Privat
optegnelser. Thi skønt Kristus (som bekendt) selv
anbefaler Verdensklogskab, vilde Kierkegaard som
oftest være mere kristelig end Kristus selv: rent
digterisk, uden selv i mindste Maade at gennem
leve en slig Situation, blev Idealet af en Kristen for
ham den verdensfjendske og verdensflyende Asket.
Men fra nu af er Bitterheden mod Mynster vokset
med en Lavines Hurtighed og øget ved Mynsters
tiltagende Sympathi for Mårtens en, Kierkegaards
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theologiske Modstander. Mynster, som havde haft
al mulig Grund til at tro, at Kierkegaard, der stadig
sendte ham sine Skrifter „med dyb Hengivenhed og
største Højagtelse“ og stadig besøgte ham, skulde
blive ham et gavnligt „Komplement“, mærkede længe
ikke Noget til Kierkegaards Nag, skønt det Dag for
Dag uddybedes. Men hans Interesse for Kierke
gaards literære Virksomhed forandredes til Uvilje,
da han for hvert nyt Skrift, han modtog, saa For
fatteren spænde Kristendommens Fordring til Men
neskene op til en unaturlig Højde, medens det om
Kierkegaards Privatliv kunde gælde, hvad Kristus si
ger om Farisæerne: „Vé Jer! I binde tunge Byrder og
lægge dem paa Andre, selv løfte I dem ikke med den
mindste Finger.“ Og da Kierkegaard tilsidst stil
lede Tro og Videnskab lige overfor hinanden som
stejle Klippetinder, mellem hvilke ingen Overgang
er mulig, udgav Mynster et polemisk Skrift, der dog
havde en anden Adresse end Kierkegaards, hvori
han apostroferede ham og advarede ham alvorligt.
Men mest forarget følte Kierkegaard sig dog over
Mynsters Forhold i Tidsrummet 1848—50. Medens
Kierkegaard harmedes over de Udbrud af sund og
skøn Nationalfølelse, som denne Tid bar Vidne om,
omtalte Mynster i sine Prædikener vore brave Sol
daters og det danske Folks Offervillighed med dybSympathi. Dette kaldte Kierkegaard „at smigre N ationalforfængelighede n“. — Man erindre,
at de politiske Bevægelser herhjemme, der dog forløb
roligt og værdigt, i god Forstaaelse mellem Konge og
Folk, havde et mørkt Sidestykke i Frankrigs, Tysk
lands og Østerrigs Revolutioner: voldsomme sociali
stiske Bevægelser ledsagede disse. Nu synes det
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som Kierkegaard under alt dette Røre ganske har
mistet Besindelsen og følt sig om Bord paa Statens
Skib som den énlige Passagér, der tydelig sér det
forfærdelige Uvejr nærme sig. Men ingen af hans
Medrejsende bekymrer sig derom: de holde sig ly
stige nede i Kahytten, og Kaptejnen selv bryder sig
Pokker om det Hele; han pokulerer med Passage
rerne og modtager Skaaltaler. Kaptejnen er Myn
ster. Men atter her er Kierkegaard fikseret af sin
dæmoniske Fantasi. Mynster var i disse Tider som
altid paa sin Post og talte beroligende og advarende
Ord offentlig og privat, til sin Menighed og de Yngre,
som vare grebne af Tidens Bevægelser. Saaledes
fortæller Fr. Hammerichy der dog som ivrig Grundt
vigianer var lidet sympathetisk stemt mod Mynster,
hvor dybt Indtryk dennes faderlige Tiltale gjorde
paa ham, da han som ung Præst søgte ham i Bispegaarden. Men Tidsbølgens vældige Dønninger mod
Danmarks Strande kunde han, den ene Mand,
ikke standse. Frækt og aabenlyst traadte Atheismen
frem i Skrift og Brochurer, baade ude og hjemme.
Sjællands Biskop undgik ikke Beskyldninger for at
være Præstedespot; og den Tids Liberale sendte ham
hadefulde Sideblikke. Dog han stod fast paa sit Dæk,
trodsede Faren med en god Samvittigheds Ro, ind
til det Øjeblik, hvor Døden rev den trætte Olding Fø
rerstaven af Haanden.
Imidlertid var Naget hos Kierkegaard vokset til
ustyrligt Had, og man véd, hvorledes han med sine
Skandskrifter søgte at besudle Mynsters Minde.
Dette lykkedes ham dog ikke, og dette vil aldrig
lykkes, skønt man i senere Tider nu og da fra kirke
lige Partigængeres og aandløse Fanatikeres Side
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har hørt en Genlyd af rustne Vaaben fra det Kierkegaardske Arsenal.
Jeg har omtalt Mynster som Prædikant, som
saadan er og bliver han (hvad Kamma Rahbek med
sikkert Instinkt kaldte ham) ,,den klassiske11 i vor
Literatur. Men ogsaa som Theolog staar han me
get højt; det Vidnesbyrd modtog han efter sin Død
af sin gamle Modstander, Dr. Rudelbach, som i en
lang Periode gjaldt for den lutherske Protestant
ismes lærdeste Præst. Og saa sent som i 1881 erklæ
rer Dr. theol. F. Andersen, at med Undtagelse af
Eksegesen gives der indenfor den danske Theologis
Omraade ikke et eneste Enemærke, hvor Mynsters
Granskerflid ikke har baaret betydelige Frugter.
Hvis j e g tør have nogen Mening om disse Ting, vilde
jeg nævne to Afhandlinger, som vor ansete Theolog
ikke omtaler; men som hos mig, hver for sig, har
efterladt et uforglemmeligt Indtryk. Den ene er
den store filosofiske Afhandling „Om Drifterne11, op
taget i Videnskabernes Selskabs Skrifter. Her ud
vikler Mynster med sædvanlig Klarhed og stor Dyb
sindighed, at enhver uudslukkelig Attraa og dyb
Drift i Menneskets Indre maa have en Genstand,
hvorpaa den gaar ud, selv om denne Genstand ikke
findes i dens Nærhed eller er usynlig.
For det
Hjerte, der elsker, maa der et Sted findes den Gen
stand, som er adækvat med dets Længsel, ellers var
al Følelse, Lidenskab og Drift meningsløs og illu
sorisk. Nu vel da, slutter Mynster sin Afhandling:
føler Dit Hjerte en dyb Trang til Gud, kan det ikke
undvære ham, vær da ogsaa vis paa: der er en Gud!
----- Fyrretyve Aar efter Fremkomsten af Mynsters
Afhandling har en engelsk Psykolog ad empirisk
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Vej paavist, at en saadan Attraa er til Stede hos
Dyrene, inden de endnu kunne vide det Allermindste
om Genstanden for deres Attraa. Men skulde Men
nesket i sit Følelsesliv være mindre fintmærkende
end Dyret; og skulde vi i et højst vigtigt Spørgsmaal,
hvor Intet med Bestemthed kan vides, ikke have Lov
til at hjælpe os frem ved Analogislutninger?
En Afhandling af Mynster er jeg først i den aller
sidste Tid bleven bekendt med og har derfor ikke haft
Lejlighed til at omtale den i 2den Bog af mit Skrift,
hvor en Skitse af Mynsters theologiske Anskuelse
er givet. Noget jeg beklager. — Den er skreven paa
Tysk, fordi den indeholder en Polemik mod den be
rømte Schleiermachers Dogmatik. Mynster hævder
her Betydningen af hvad der theologisk kaldes ,,Kristus' almindelige Rige11 i Modsætning til det Rige, han
stiftede her paa Jorden, og som benævnes hans
,,særlige'1. Mynster mener, at som Frelseren (efter
Trosbekendelsens Ordlyd) nu sidder ved Faderens
højre Haand, saaledes har han (som Johannes-Evangeliet vidner) ogsaa været fra Verdens Begyndelse,
været ét med den levende Gud. Men i Kraft af denne
Stilling har han ogsaa virket fra Evighed af, og in
tet Godt, intet Stort, intet Ædelt eller Skønt er sket
eller fremstillet, uden at han har paatrykt det sit
Ejendomsstempel.
Med andre Ord, Mynster kan
ikke være enig med Kirkefaderen Augustinus, naar
han kalder Hedningernes Dyder „glimrende La
ster“; tværtimod de ere rensede for Jordlivets Støv
ved Kristi hellige Beaandelse.
Mellem 100’er af
Eksempler anfører Mynster den lille unge Pige Kon
gedatteren Antigone, hvis Karaktér, hvis Fromhed
og Blidhed, Sofokles har skildret saa vidunderlig

23

skønt. Det er om hende, han lader hendes Fader,
den ulykkelige, skæbnetyngede Oedipos sige:
»— - —------— Hun knap
er vokset frem fra Barnets Tugt til kraftig Mø.
før hun den gamle Fader paa hans vilde Vej
utrættet leder, vandrer paa den bare Fod,
med Sult og Nød, igennem vilde Skoves Krat,
forfulgt af Begnens Byger og af Solens Brand,
den Stakkel! heller ikke Hjemmets milde Bo
hun ænser, naar kun Faderen sin Pleje faar.' —

Og da den gamle, blinde, ulykkelige Konge er
dod, klager Antigone:
»Selv i Sorgen fandt jeg Lyst,
selv hvad aldrig var kært, blev mig kært,
naar jeg blot havde ham i min Favn!« —

Hvis en slig Datterkærlighed ikke er kristelig,
udraaber Mynster, hvad er den da?i —
Kan man nu forstaa, hvorfor Mynster afskyede
en fanatisk Orthodoxis Skrig mod det, man har kaldt
Forstandskristendom; ogsaa den mente han
havde ,,sin usynlige Kirke“. Saa orthodoks og supra
naturalistisk han selv var, fandt han dog den levende
Herre Jesu Kristi Præg ogsaa hos den ædle, retsin
dige Mand, der ikke havde faaet Naade til at tro
paa Frelserens Guddom, og efter hans Søn Ludvigs
Sigende fandt han ogsaa mere Behag i saadanne
Menneskers Omgang end i de Præsters, der stadig
slaa i Prækestolen og raabe: ,,I skal tro paa Je
sus!!!“. Al Agitation indenfor Kristi Kirke, al Fa
risæisme, alt Partigængeri indenfor de Troendes
Kreds, var ham af Hjertet imod. Atter og atter har
han i sin Prædiken gentaget Johannes’ III, 16: ,,Saa
har Gud elsket Verden, at han har givet den sin Søn,
den Enbaarne, saa at hver den, som tror paa ham
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ikke skal fortabes, men have det evige Liv.“ Men at
ter og atter kom han ogsaa tilbage til hine Ord af
Herrens Bjergprædiken, Ord, der ogsaa indleder
hans Forkyndelse: „S alige ere de Rene af
Hjertet; thi de skulle sé Gud!“
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Der gives os i dette Skrift en smuk, indgaaende
og helstøbt Skildring af en betydelig Mand, der i
en død og aandløs Tid bliver en ny Banebryder
for det gamle Evangelium, som hele sit Liv igennem,
i alle Kampe og trods alle Angreb, stod støt og
sikkert paa den Grundvold han havde valgt. — Vi
som agte, elske og beundre ham, glæde os over,
at hans Minde er faldet i Hænderne paa en Mand,
der har haft Hjerte og Forstand nok til at se ind
i det centrale i Mynsters Liv og Gerning, og saa at
sige give os ham tilbage, som en af den danske
Kirkes bedste Mænd, der hverken maa
eller skal bringes i Glemsel.«
(Berl. Tid).

