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INDLEDNING

Forfatterinden af disse Memoirer, Provstinde Ida 
Anna Helene Johnsen, født den 26. Marts 1844, 

Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Overførster 
J. N. Jessen, vil være bekendt ved sine Arbejder for 
Løsningen af mange sociale Spørgsmaal, og har ikke 
mindst indlagt sig Fortjeneste som en af de første For
kæmpere for Indførelsen af en rationel Sygepleje her 
i Landet. Herom fortælles i hendes her meddelte Erin
dringer, ligesom Forfatterinden i det hele taget har søgt 
at fremstille et Billede af den Periode, hun har oplevet 
mellem den gamle Tid med dens rolige og urørlige soci
ale Forhold herhjemme og den nye Tid, der brød frem 
efter Krigen 1864, og af de Vilkaar, som den enkelte 
havde at kæmpe imod paa Fremskridtets Omraade, ikke 
mindst for Kvindens Vedkommende.

Udg.



Ida Johnsen f. Jessen.















































































































































































































































































































































162

Det kirkelige Liv var saa stærkt udviklet paa de 
Egne, at de hellere saa, at deres Præst udelt hen
gav sig til sin kirkelige Virksomhed. Mig hjalp 
ingen udenom. Produkterne, der kom ind i Huset, 
maatte anvendes. Dels fra Beboerne og dels fra 
min Slægt i Landbostanden Hk jeg imidlertid god 
Vejledning, saa jeg lavede Smør og Ost, slagtede 
og bagte af alle Livsens Kræfter. Det Hele vandt 
min udelte Interesse, og en lille Tid efter gik mit 
Smør sammen med de Andres til Hamborg og fik 
„første Notering“, hvilket mine Læremestre og jeg 
selv naturligvis var meget stolte af. Det, der gør 
Madkunsten interessant at drive, er vistnok de hur
tige Resultater, man udvinder. Ganske anderledes 
langsomt kommer Resultaterne jo afenhversomhelst 
anden Videnskab, enten denne nu er Haandens eller 
Aandens. Efter nogle Aars Forløb maatte vi dog 
bortforpagte vor Jord, da den udendørs Omsætning 
er og bliver den, der fordrer den største Viden og 
Erfaring, for at en Ejendom kan svare sig.

Tildels blev jeg ogsaa skuffet i mine Forvent
ninger om den Ro, Forflyttelsen skulde bringe min 
Mand. De daglige Sygebesøg, der var saa over
vældende i Sundbyerne, fordredes kun sjældent 
her, og tilmed kunde han køre, naar Afstandene 
var for lange, da vi jo paa Grund af Jordbruget 
havde Heste. Men de kirkelige Forhold var den
gang i Sønderjylland et bølgende Hav.

Tre Gange var den herrnhutiske Bevægelse fra 
den lille Flække Christiansfeldt med dens stille og 
vindskibelige Befolkning trængt ind i Jylland og



163

videre ud i Landet. Første Gang i Tyverne og 
Trediverne, da den i stor Udstrækning greb om 
sig og bredte sig saa højt op som til Horsensegnen 
og afsatte de saakaldte „stærke Jyder“, der antog 
sekterisk Karakter, og paa den her omtalte Tid — 
sidste Halvdel af 1870erne — sang de endnu i Kirken 
efter Brorsons Salmebog, selv om der blev sunget 
for af den autoriserede.

Denne Vækkelsesbølge blev imidlertid paa Fre
derik VI’s Tid anset som landsskadelig, og dens 
Tilhængere blev forfulgt, naar de forsamlede sig 
til Møder. Der indtraadte da den Besynderlighed, 
at man kunde komme sammen paa Kroerne for at 
drikke sig fuld og synge Drikkeviser, uden at nogen 
indvendte noget derimod; men kom man sammen 
for at synge Salmer, blev samtlige Tilstedeværende 
kørt til Kolding Arresthus. Denne Fremgangsmaade 
foraarsagede naturligvis ofte den modsatte Virkning 
af, hvad der var tilsigtet.

Paa Egnen omkring Vamdrup levede endnu en
kelte Folk fra hine Tiders religiøse Kampe. Den 
betydeligste af dem var Niels Thomsen, en af de 
største Ejendomsbesiddere i vort Nabosogn Hjarup. 
I sin Ungdom var denne Gaardmand alt andet end 
religiøst sindet; men en Aften, da han kom fra 
Kroen, fik han Lyst til at erfare, hvorledes det gik 
til paa et af de omtalte Møder, da han saa en Del 
Mennesker gaa ind i en Gaard, som han passerede. 
Han fik ogsaa Adgang, men uagtet alle i Forsam
lingen havde været saa forsigtige at slukke deres 
Blændlygter, blev den dog opdaget, rimeligvis efter

u»
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Angivelse, og alle Deltagerne blev under Politi
bevogtning kørt til Kolding. Under denne Kørsel 
slog den Tanke Niels Thomsen, hvor besynderligt 
det var, at han blev ført i Fængsel for den Tros 
Skyld, som han til denne Aften slet ikke havde 
bekendt sig til.

Da han paa Raadstuen blev forhørt, vilde han 
ikke fornægte sin Tilslutning til sine Medfanger, 
men tog sin Straf sammen med dem. Han var en 
udpræget Personlighed, som, da han nu én Gang 
var knyttet til Sagen, blev den en betydelig Støtte 
og Forkæmper. Han blev fængslet 30 Gange for 
sin efter de Tiders Opfattelse kriminelle Tro.

Det var samme Bevægelse, der i 1850—60erne 
mødtes med „Indre Mission“, der blev baaret frem 
af Biædel, Frimodt, Rønne og Vilhelm Beck, og 
som nu fik Overtaget. Især gennem Vilhelm Becks 
mægtige Veltalenhed og hele Personlighed bragte 
„Indre Mission“ en frejdigere Stemning med sig, 
end der fandtes i den gamle herrnhutiske Be
vægelse.

Pietismens store Modsætning, „Grundtvigianis
men“, slog dog ogsaa ned i dette stærkt bevægede 
Hjørne af Landet. Askov Folkehøjskole og dens 
bekendte Lærere samlede mægtige Skarer af Land
bostanden til Undervisning og Oplysning. Den blev 
Foregangssted saavel i grundtvigiansk-kirkelig Ret
ning som i Bondestandens baade aandelige, mate
rielle og politiske Rejsning. Præsterne Knudsen i 
Lejrskov og Sveistrup i Vejen bidrog i høj Grad 
til at støtte denne Bevægelse.
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De to store Partier stod skarpt overfor hinanden. 
Pietismen har til alle Tider strængt og ensidigt 
holdt sig udenfor al Politik. Men det grundtvigi
anske Parti mente, at Rejsningens Tid nu var kom
men for Bonden, og at der nu maatte gives ham 
de bedste Vaaben i Hænde, nemlig Oplysning og 
Kundskaber. Da Arbejderne begyndte deres Rejs
ning, slog den indre Mission dem de samme Vaaben 
af Hænderne og byggede store og smaa Kirker, 
Stiftelser og Missionshuse, og medens Arbejderne 
sled for Brødet, var der ingen, der dengang kom 
dem i Møde i aandelig Henseende paa samme 
Maade som Tilfældet havde været med Landbo
standen. Derfor har denne ogsaa holdt sig til Kirken, 
enten den fremtraadte som Folkekirke eller som 
Frimenighed; men Arbejderne har forladt Kirken.

Uagtet stik modsatte i Anskuelser, som de to 
Partier var, havde de dog én fælles Interesse, nem
lig en uudslukkelig Trang til at „høre“, saa For
samlingslivet blomstrede i høj Grad derovre. Fire, 
fem Møder om Ugen, i Tiden mellem Hø- og 
Kornhøsten, var ingen Sjældenhed med 6—7 Taler 
hver Gang. Men det maa man sige til Jydernes 
Ros, at parlamentarisk retlinede var de. Man hørte 
aldrig Opposition eller Meningstilkendegivelser, selv 
om de mest modsatte Anskuelser blev fremførte. 
Der blev hørt paa de forskellige Talere med uhyre 
Opmærksomhed, og Møderne gik i enhver Hen
seende sømmeligt for sig. Mand og Mand imellem 
kunde de derimod nok disputere sig baade krid
hvide og kobberrøde i Ansigterne, selv de sindig-
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ste af dem. Mig personlig gjorde det Fænomen, 
at se en Jyde „ivrig“, egentlig godt i Hjærtet. Jeg 
besad ikke min Mands rolige Taalmodighed. Det 
stemte mere med min Karakter, naar der, som i 
Sundby, strax var Forstaaelse og Hjælp ved given 
Lejlighed, selv om der faldt nok saa haard en Dyst 
engang imellem, end naar jeg i Vamdrup en enkelt 
Gang forelagde en og anden Sag og fik det Svar: 
„Ja, nu ska’ vi jo tænk’ ower ’et!“ Denne Blan
ding af grundtvigianske og pietistiske Opfattelser 
var uheldig, thi Pietisternes Paabud om Askese 
og Afhold var baade for meget og for lidet for 
Sydjyderne, der vistnok er den mest begavede og 
lærenemme Del af vor Befolkning, hvorimod den 
grundtvigske, særlig historiske, Oplysningsmission 
gav Sjælen større Næring og højere Flugt, og 
derfor blev grebet med Begejstring af den mod
tagelige Jordbund. Men det pietistiske Parti holdt 
en vaagen og skarp Disciplin i deres Kreds mod 
al falsk Lære. Da saaledes en Lægprædikant havde 
meldt sig til at holde Møde i „Indre Mission“, var 
man ikke rigtig sikker paa denne Prædikant. Han 
blev saa afhentet ved Middagstoget. Efter at have 
bespist ham, satte to Mænd sig til at forhøre hans 
Standpunkter, og med Jydens sejge Udholdenhed 
holdt de ham fast til Kl. 4 næste Morgen, saa rø
bede han sig — jeg tror som Tilhænger af en 
Smed Møllers Parti fra Bornholm. Da de to Mænd 
havde faaet Klarhed over deres Gæsts kætterske 
Anskuelser, kørte de ham ned til 6-Toget samme 
Morgen.
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Disse bevægede kirkelige Forhold gav ikke min 
Mand den Ro og Fred, som han i saa høj Grad 
trængte til. Hele hans Sind var anlagt for de stille 
Studier, som han ikke kunde undvære; men store 
Skarer baade af Studerende og af Lægfolk var 
dengang grebne af en „Missionstrang“ imod Ratio
nalismen — alle vilde „forkynde“. Min Mand, der 
helt igennem var et Barn af sin Tid, gik det lige- 
saa, og uagtet han ved sine fremtrædende Evner 
som Lærer var som skabt for en Lærestol ved 
Universitetet, havde han dog valgt Præstegerningen. 
For dog at faa Tid til sine Studier benyttede han 
nu Nætterne for at erstatte den Ro, som han al
drig fik om Dagen, hverken i Sundbyerne eller 
her. Overanstrængelsen blev stadig den samme. 
Han hørte nærmest til det pietistiske Parti, det, 
der havde stiftet „Kirkebladet“ med Elmkvist og 
Th. Rørdam som Førere; men han saa dog baade 
med Forstaaelse og Sympathi paa Grundtvigianis
men. I Vamdrup sluttede ogsaa begge Partier sig 
til ham. Han var en Fredens Mand, og hans hele 
Hu stod til at forlige, for at de stridende Partier 
ikke skulde bringe Forargelse til de Vaklende. 
Hele hans Personlighed virkede stærkt paa hans 
Omgivelser.

Vamdrup var en efter danske Forhold hurtigt 
opvoxende lille By, hvor mange søgte hen, efter 
at den var bleven Stationsby ved Grænsen. Handel 
og Vandel susede 50 Gange i Døgnet forbi med 
Togene, Forretningslivet førte vaagne Nætter med 
sig og deres Følger af Drik og Spil. En Nat var
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det gaaet haardt til i saa Henseende, og en af de 
Spillende sagde da henad Morgenstunden: „Lados 
hellere gaa hjem, for Provsten rejser til Fyen i denne 
Tid og skal med 6-Toget, jeg vil nødig møde ham 
i denne her Tilstand.“

„Ja,“ svarede en Anden, „ham vilde jeg nødig 
skulde se os, som vi er redet til, men véd I hva’, 
det var Grin at møde —og han nævnede en 
bekendt Vækkelses-Prædikant, der var bekendt for 
at fare frem med Sprogets kraftigste Udtryk, naar 
han ikke traf Tilslutning til Kirken.

Min egen Udvikling var udelukkende foregaaet 
i pietistiske Krese, og mit Sind havde indsuget en 
Del Bitterhed mod det grundtvigianske Parti under 
mit Arbejde med det paa Amager. Senere Aar lod 
mig dog indse den geniale Ide i Grundtvigs Op
lysnings- og Kulturarbejde, men jeg har lige saa 
lidt kunnet slutte mig til Grundtvigianernes særlige 
Dogmer som til Pietisternes. Ingen af Parterne var 
derfor naturligvis fuldt ud tilfreds med mig.

En Søndag Eftermiddag sad jeg alene inde i 
Dagligstuen, da der traadte tre Mænd af den mest 
udprægede pietistiske Retning ind til mig. Da jeg 
vilde kalde paa min Mand, bad de om at tale med 
mig alene. Efter lidt Omsvøb kom det da frem, at 
de var saa grumme tilfredse med min Mand og 
hans Forkyndelse og saavidt med mig, at vort Hus 
stod aabent for enhver, der vilde komme; men én 
Ting „forarget“ dem da saa fælt: at jeg „strikket“ 
om Søndagen. Strax forskrækkede Ordet „For
argelse“ mig, men da jeg hørte, hvad det løb ud
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i, maatte jeg betænke mig et Øjeblik, for ikke at 
forraade, at jeg lo, og svarede saa:

„Ja, jeg gaar ind paa Deres Anmodning om at 
lægge Strikketøjet; men noget for noget: hvis jeg 
skal lægge mit Strikketøj til Side om Søndagen, 
maa De lægge Deres Piber til Side samme Dag.“

Nej, nej, det — tyt — de slet ingen Forlig, der 
var i.

„Ja, saa bliver det ved det Gamle,“ sagde jeg, 
„De beholder Piberne, og jeg Strikketøjet.“

Denne Ide med „Forargelsen over Strikketøjet“ 
stammede fra England, hvor Strikkeriet var afskyet 
af alle Damer i Overklassen, baade Hellig og Søgn, 
og da Vækkelsen dér er udgaaet fra Overklassen, 
blev Strikketøjet strax erklæret i Ban. Derimod 
tillod man gerne Skriverier af enhver Art, baade 
— verdslige og religiøse — om Søndagen.

Dermed endte dette lille Mellemværende, og tog 
vi henholdsvis vore Piber og Strikketøj med, og 
havde det ofte gemytligt sammen med disse intel
ligente Mennesker. Vi fik Lyst til engang at besøge 
det lille Christiansfeld, der havde havt saa stor Ind
flydelse paa den Befolkning, vi levede imellem, og 
som, trods dens Lidenhed, har slaaet saa mærk
værdig dybe Rødder i vort Lands Kultur, ja helt 
ned i Tyskland, og endog i andre Verdensdele 
gennem sin Hedningemission, hvilket vi vist egentlig 
aldrig har gjort os rigtig klart.

Den ligger saa venlig i en aldeles flad Egn, der 
fra Naturens Haand ikke har faaet Karakter i nogen 
Retning. Vi gæstede, efter Indbydelse, en Familie
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dernede, som var saa elskværdig ved samme Lej
lighed at vise os om i Kolonien. Alting er ens 
indrettet i Familieboligerne og ensartet i Byg
ningsformen som i Indretningen, samt med en for 
andre Dødelige uopnaaelig Renlighed. Indbyggerne 
er ligesaa ensartede, rolige og noget apatiske. Alt 
er lagt snorligt tilrette i dette Samfund, lige fra 
Troslivet til Rengøringen. Man øjner ikke Tilnær
melser til en Lidenskab, hverken af Kærlighed eller 
Antipathi — de smaa Lidenskaber skal der jo læn
gere Tid til at opdage. Ægteskaberne sluttes som be
kendt ved Lodtrækning.

Jeg spurgte vor Værtinde, en køn ung Kone, der 
først fornylig var bleven gift, om det ikke var for
færdeligt ikke selv at maatte vælge sin Ægtefælle. 
Hun svarede: „Nej, tvertimod, jeg turde aldrig tage 
det Ansvar paa mig, og de andre Kvinder her heller 
ikke. Det lader vi Herren bestemme!“*)

Jeg foreslog da, om Herrens Hjælp ikke kunde 
hentes ad andre Veje; men hun var fast i sin Over
bevisning, at Lotteri var den eneste Form, hvor
under Vorherre vilde blande sig i denne Side af 
det ægteskabelige Problem.

Min Mand blev alene vist om i Brødrehuset, jeg 
i Søstrehuset, hvor henholdsvis de Ugifte i Sam- 
fundet var bosatte. Alt i Søstrehuset var ligeledes

*) Christiansfelderne benyttede i sin Tid et Bibel
lotteri med Henvisnings-Tal til Skriftsteder istedetfor 
Numre, og slog saa efter i Biblen, for at finde Besked 
i tvivlsomme Spørgsmaal. Om dette Bibellotteri blev 
benyttet ved Ægteskabslodtrækningen, véd jeg ikke.

Forf. Anm.
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ens helt igennem, og alt ens hvidskuret. Dér saa 
jeg levendegjort Forskellen mellem at »gøre“ rent 
og „holde“ rent. Der blev kun skuret én Gang om 
Aaret, og Trapper, Stuer og Sale var saa kridhvide, 
at de skar i Øjnene. Paa mig virkede det under
lig tomt, at alle disse Søstre ikke virkede samlede 
for ét Maal, men at hver arbejdede for at ernære 
sig selv. Maaske har „de smaa Lidenskaber“ ikke 
ladet sig styre efter den samme lige Snor som det 
øvrige Maskineri. Udenfor Ægteskabet var Son
dringen mellem Mand og Kvinde fuldstændig. Baade 
til Søstre- og Brødrehuset var forbunden Opdra
gelsesanstalter for Piger og Drenge, men Samkvem 
maatte dengang ikke finde Sted blandt Børnene, og 
var de saa uheldige at mødes paa Vejene, blev de 
kommanderede til at se til den Side, hvor „Faren“ 
ikke passerede forbi. Man sagde rigtignok, at Brev
korrespondancen var temmelig levende mellem de 
to strængt adskilte Parter.

Kirken var uden Altertavle eller Prydelse af 
nogen Art: hvide Vægge, og paa Gulvet Bænke, 
paa den ene Side for Mænd, paa den anden for 
Kvinder. Kirkegaarden var belagt med Gravsten 
af samme Størrelse, der laa i lige Rader over det 
Hele, uden Prydelser, Kvinder for sig og Mænd 
for sig, — som i Livet. Børnene blev begravet i 
en Afdeling for sig med Stene af samme ensartede 
Tilhugning, kun mindre. Denne Ensartethed gjorde 
i den Grad Indtryk af Død, som jeg aldrig før har 
fornummet det, selv hvor jeg saa at sige har staaet 
med Døden i Haanden.
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Opstandelse synes her ikke at have Plads.
Paa én eneste af Gravene var der sat en lille 

Maanedsrose; men den lille ensomme Stakkel tog 
sig ud som en Karikatur i denne de Dødes Ørken.

En Begivenhed indtraf, der optog alle Partier og 
bragte end mere Liv i de stærke Strømninger, nem
lig Missionær Børresens1) Ankomst hertil fra San- 
thalistan. Første Gang man i Sydjylland hørte Tale 
om ham var efter et Møde hos Pastor Grove-Ras- 
mussen i Paaby ved Kolding2), hvor alle blev be
tagne af Børresens store Virksomhed og hele Per
sonlighed. Fra vor egen ydre Missionsmark var vi 
jo lidet forvænte med Resultater, saa Børresens 
Ry snart løb som en Stormvind over hele Landet.

Fra Askov havde man især Bud efter ham, og 
det blev ét af hans Hovedkvarterer under hans 
Ophold her i Landet; men Pietisterne sluttede sig 
ogsaa begejstrede om hans varme, barnlige For
kyndelse, saa at der paa dette Punkt ikke var Tale 
om Partideling. Hans Forkyndelse var uhyre jævn 
og ligetil, uden nogensomhelst Pathos, Filosofi eller 
Skolastik, som alt laa langt udenfor hans Omraade.

i) Hans Peter Børresen (1825—1901), der oprindelig var Smedesvend, rejste 
1864 tilligemed sin Hustru, Caroline Hempel, til Indien som Missionær, og 
sluttede sig der i 1867 til Nordmanden Lars Olsen Skrefsrud. De begyndte paa 
egen Haand Missionen blandt Santhalerne, hvis Leder Børresen blev. 1876 til 
77 var han i Europa og holdt Møder for Santhal-Missionen i de skandinaviske 
Lande, England og Tyskland, og blev præsteviet 1877. 1889 var han igen hjemme.

2) Andreas Christian Grove-Rasmussen (1836—1904) var efter sin Afsked 
som Præst i Sønderjylland 1870 i nogle Aar Rejsepræst m. m., indtil han fik 
Sognekald i Danmark, sidst 1892 i Odense.
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Alle vilde høre ham, saa han maatte efterkomme 
utallige Anmodninger om at tale.

Efter Møderne var der altid Diskussion, dog mest 
ved de selskabelige Sammenkomster, hvor alle be
gærligt søgte efter Oplysninger angaaende hans 
Virksomhed. Jeg erindrer saaledes en Aften, at der 
blev spurgt: „Hvorledes griber De nu Sagen an, 
Børresen, naar en Santhaler første Gang henvender 
sig til Dem for at blive undervist i Christendommen?“

De fleste af os troede vel, at der ved dette 
Spørgsmaal boredes lige ind i Kærnen af den pæda
gogiske Side af hans saa lykkelige Missionsævne. 
Børresen svarede: „Det første, jeg siger til saadant 
et kært Menneske er: „Vadsk Dig, kære Ven. Thi 
de ere saa forfærdelig grisede, de kære Venner 
derovre.“ Endnu mere udpræget fremstillede hans 
Personlighed sig dog under to Møder i Kolding, 
som han var indbudt til at holde der. Pastor Leun- 
bach, Sognepræsten i Byen, senere Biskop over 
Lolland-Falster1), havde indbudt ham til at bo i 
Præstegaarden. Pastor Ludvig Hertel, en udpræget 
Grundtvigianer2) var under Børresens Ophold her 
i Landet hans Ledsager og hans, om man kan bruge 
Benævnelsen, „Impresario“ i dette Tilfælde. Han 
arrangerede alle Rejserne og havde, Gud véd hvor
ledes, faaet den Ide at føre ham sammen med Biskop 
Kierkegaard fra Aalborg, en Broder til Søren Kierke-

i) Henrik Christian Leunbach (1837—1903) blev 1873 Sognepræst i Kolding 
og døde som Biskop over Lolland og Falsters Stift.

2) Ludvig Vilhelm Hertel (1844—1909) blev 1875 Kapellan i Seest i Kolding. 
Han var en af Santhalmissionens ivrigste Forkæmpere i Danmark. Han døde 
som Sognepræst i Brænderup paa Fyen.
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gaard1). Ogsaa Biskoppen fik Bolig under Leun- 
bachs gæstfrie Tag; men mere modsatte Poler 
kunde ikke huses under ét Tag: Lægmanden i per
sonificeret Umiddelbarhed, og den inkarnerede Sko
lastiker, Dogmatiker, Filosof og Reflektor. Hvis Hen
sigten var, at Biskop Kierkegaard skulde have baaret 
Børresen, som den fremtrædende Arbejder i Her
rens Vingaard, frem for den danske Menighed og 
sætte ham som en Prik over i’et, blev man skuffet. 
Biskoppen stod fra første Dag aldeles uforstaaende 
overfor Hensigten med denne „Føren dem sammen“, 
og blev vist endog lidt fornærmet, da han endnu 
havde den gamle Opfattelse af Forholdet mellem 
Overordnede og Underordnede, især naar det galdt 
de guddommelige Embeder, og Børresen jo var 
Lægmanden uden nogensomhelst Theologi. I det 
offentlige Møde, der fandt Sted om Aftenen, var 
Børresen første Taler, og skulde her føre sin egen 
særlige Mission frem for Forsamlingen. Om han 
havde følt noget Kuldegys fra Biskoppens Side, 
eller andetsteds fra havde mødt nogen mindre 
Tilslutning, nærmest i pekuniær Henseende, end 
han havde troet sig berettiget til at vente, er jeg 
ikke inde i, men han blev ved, under sin Tale, 
stærkt at fremhæve, hvad Englænderne havde været 
for ham, hvor højt han elskede dem og stillede 
dem som Nation, „formedelst deres store Offer
villighed overfor hans Mission“. Her stødte Børresen 
imidlertid mod en patriotisk Taarnbygning, rejst

i) Peter Christian Kierkegaard (1805 —88) var Biskop over Aalborg Stift fra 
1856 til 75. Han var Kultusminister fra 1867 til 68.
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af Grundtvig med det Dogme som Grund, at Dan
mark er Landet Nr. 1 med Mottoet: „Herren kan 
ikke undvære Danmark“, hvilken Opfattelse var 
fastslaaet i hele den grundtvigianske Tilhængerkres, 
til hvilken jo ogsaa Biskop Kierkegaard hørte.

Efter Børresen fik saa Biskoppen Ordet. Med sin 
fastmejslede Form og stringente Tankegang gjorde 
han i sin Tale gældende: at Tiden var forfejlet for 
Mission, undtagen den, der udgik ved Forkyndelsen 
indenfor ens eget Omraade, og fremfor alt paa 
fædrene Jord, selv om man følte sig misfornøjet 
eller forurettet (jfr. Børresens Slaaen paa Englæn
dernes Offervillighed). En saadan Kærlighed havde 
drevet Apostlen Paulus til endog at fremføre den 
Bøn: „At blive en Forbandelse for sit eget Folk, 
om dette kunde gavne det.“ I alle Tilfælde blev 
der gjort for megen Ophævelse af denne enkelte 
Foreteelse: „Børresen“. — Biskoppen gik endog 
saa vidt, at han lod det grundtvigianske Parti for- 
staa, at det forholdt sig for ukritisk overfor Begiven
heder og lod det blive ved Begejstring.

Det heldige ved denne Situation var, at Biskop
pens Tale var svøbt ind i saa megen Videnskabe
lighed og i saa mange af de ham ejendommelige 
Parenthesers Parentheser, at Lægfolket, som Plu
raliteten af Tilhørerne bestod af, ikke forstod det 
allermindste afTalerens skærende Kritik—Børresen 
allermindst. Man var jo allerede dengang, som Følge 
af den grundtvigianske Bevægelse, kommen ind 
paa det aldeles jævne og folkelige i Forkyndelsen. 
Den naive og intetanende Børresen gik op paa Taler-
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stolen, tog den lille magre Biskop om Livet, og 
takkede „den kære Ven“ for „de kærlige Ord“.

Efter Mødet kom jeg tilfældigvis til at være alene 
i Stuen med Biskoppen hos Leunbachs. Under 
den Samtale, der fandt Sted i det Øjeblik, ytrede 
jeg: „at det forekom mig, Biskoppen havde givet 
Børresen en meget haard Medfart.“ — »Har jeg?“ 
svarede han og rejste sig op og gik op og ned ad 
Gulvet, idet han gned sig i Hænderne. ,Ja, men 
Grundtvigianerne fik da ogsaa det glatte Lag!“

En af de nærmeste Dage derefter havde Pastor 
Grove-Rasmussen samlet alle de tilrejsende og sted
lige Præster tilligemed Biskop Kierkegaard og na
turligvis Børresen. Her holdt Kierkegaard ved Bor
det en Tale, der vel nærmest skulde forklare hans 
Stemning under hele Mødet. „Hvorfor,“ sagde han, 
„har jeg spurgt mig selv flere Gange, kan Du ikke 
se med samme Øjne som de andre i Dag? Jeg kan 
sige om mig selv, at jeg vel, næst min Broder Søren, 
er den største Sofist, der har levet i Danmark.“ 
Derefter kom en lang filosofisk Udvikling af Per
son og personligt Resultat.

Der syntes da endelig at opstaa Forstaaelse hos 
Børresen, og han svarede med det smukkeste, jeg 
hørte fra ham: „Om Garnet, der lægges ved Strøm
men for at renses, og de stærke Vande gaar over 
det og de sagte ligeledes. Garnet bliver liggende, 
som det laa, hvordan Vandene saa komme; men 
om det nu var de stærke eller de sagte Vande, 
der foraarsagede Rensningen og gjorde det hvidt, 
vidste ingen. Resultatet for mig eller Resultatet for
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min Gerning véd jeg ikke, kun at Herren udret
tede det, der blev udrettet.“ Børresen stod i det 
Øjeblik egentlig saa stor og ydmyg i Modsætning 
til den lille Biskop, men store Skeptiker.

Trods dette Slags Forlig endte Mødet dog ikke 
i idel Gammen. Ved den endelige Afsked, da Bi
skoppen rejseklædt ventede paa Vognen hos Leun- 
bachs, gik han op og ned ad Gulvet med Børresen 
og gav ham den sidste Overhaling.

Den taknemmelige Børresen tog atter Kierkegaard 
om Livet: „Jeg skal aldrig glemme Deres Højær
værdighed!“

„Det kan saamænd være det samme, Børresen“ 
svarede Biskoppen, idet han rystede Omfavnelsen 
af sig, „naar De blot vil huske, hvad jeg har sagt 
Dem!“

Der var forholdsvis faa, der oplevede disse smaa 
Divergenser, saa de fik ingen Indflydelse paa den 
almindelige Opfattelse af Børresen og hans Mission. 
Det store ved Børresens Personlighed var, at men
neskelig Dom ikke berørte hans Sind.

Inden hans Tilbagerejse til Santhalistan var der 
berammet et Afskedsmøde i Vamdrup Præstegaard. 
Gennem Aviserne var dette Møde bleven bekendt 
viden om. Skarer af Mennesker strømmede til og 
i hundredevis samlede de sig i vor Præstegaard, 
for at hilse paa ham for sidste Gang. Men Børresen 
var ude af Humør. Breve var lige indløbet fra hans 
Hustru og Skrefsrud, at de ikke ønskede, at Mis
sionær Jensen, der havde meldt sig til at følge med 
ham, maatte gifte sig. Men dette var allerede sket

12
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efter Børresens egen Tilladelse, og det unge Par 
mødte ogsaa i Præstegaarden, for næste Dag at 
slaa Følge med ham.

Pastor Hertel var aldeles oprevet: „Børresen er 
syg og taaler ikke at tale i Dag, — han taaler det 
ikke.“ Med denne Besked kom min Mand ind til 
mig, fulgt af en Mængde Præster. Alle talte de for
færdede i Munden paa hverandre.

„Dette bliver en Skandale, der vil høres langt.“ 
„Maa jeg et Øjeblik raade,“ bad jeg.
Jeg tog et Par af Præsterne til Side, bad dem 

finde Hertel og gaa ind med ham i min Mands 
Studereværelse. Da jeg i Frastand havde obser
veret, at dette var sket, aflaasede jeg Dørene til 
Kontoret udefra, gik derpaa ind til Børresen, der 
i vor største Stue stod omringet af en Menneske
mængde, saa man knapt kunde trænge sig igennem. 
Til alle disse vendte jeg mig nu og sagde, at Børresen 
trængte til Ro, og derfor vilde jeg bede dem gaa 
ud i Haven, hvor de vilde træffe min Mand, samt 
flere andre Præster. Da Stuen var tømt, gik jeg 
hen til Børresen og sagde, at nu ventede alle disse 
Skarer som sultne Børn efter et godt Ord, de 
kunde leve af i og efter Adskillelsen. Disse Men
nesker stolede ligesaa sikkert paa hans Løfte som 
paa Vorherre selv, saa det gik ikke an at narre 
dem. Børresen lovede mig da at tale, og da jeg gik 
bort, for at lade ham faa ubetinget Ro, laasede jeg 
ogsaa hans Dør udefra. Jeg bad min Mand, naar 
det ringede til Forsamling, ikke at lukke op for 
Pastor Hertel og hans Medfanger, førend jeg var
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naaet ind i Kirken med Børresen. Mødet gik ud
mærket. Tilhørerne og Børresen selv var begge 
glade ved, at det ikke var blevet afbrudt.

Efter et Par Aars Forløb blev vi nødt til at for
pagte vor Jord bort. Som sagt, Landbruget paa de 
mindre Ejendomme er for dyrt, naar man maa holde 
Folk til Driften. Personlig havde jeg egentlig Inter
esse for Landhusholdning.

At dele Naturens mangehaande Glæder og Van
skeligheder med Naboer og Genboer er Hjælp for 
en Præstekone og et Bindeled med Landbo-Hus
mødrene, som letter Forstaaelsen for hende, der 
ofte kommer uden Forudsætninger, til at leve med 
dem. I Byerne er man næppe nok et enkelt Num
mer, men man er kun ls", 2den, 3die, 4de Sals Be
boere og bliver hverken nævnte eller betragtede 
som mere. Jeg hørte endog engang en Dame sige: 
„Dér kommer 4de Sal gaaende.“ Paa Landet der
imod er Mennesker, Dyr, Jord og Planter én sam
menhængende Kæde, som man deler med hver
andre, saa man føler sig som sat paa Døren, naar 
man ikke tager Del i denne Kædegang.

Vort Faktotum, Avlskarlen, Mikkel Tulesen, over
tog Forpagtningen.

Han havde med stor Dygtighed og Troskab be
stridt Præstegaardsavlingen fra den Dag, vi kom 
til Vamdrup, og var omhyggelig og paapassende 
overfor alt med hele Jydens sejge Udholdenhed, 
fra Hestene og Kostalden med Tilbehør, til min

12*
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Mand og mig. Han ledsagede ofte min Mand paa 
dennes Rejser til Syn i Provstiet, og da jeg altid 
har været en ængstelig Natur, og hans Helbred 
ikke var stærkt, klagede jeg paa dette og mange 
andre Punkter min Nød til Mikkel, men han sva
rede med stor Tilforladelighed: — „Te — Fruen 
haar jo da mæ.“

Rigtignok røbede min Mand i et Øjeblik, da han 
var irriteret over den megen Indpakken, som jeg 
foranstaltede til Værn mod den barske jydske Luft 
paa aaben Vogn, at Mikkel hjalp ham med at befri 
sig fra det ene Stykke efter det andet, naar Præste- 
gaarden var ude af Syne. Men trods dette lille For
ræderi vidste jeg, at vi havde vor bedste Støtte i 
ham, og han bevidnede det tydeligt ved, uden vort 
Vidende, at vaage 4 Nætter i Træk sammen med 
Andenkarlen, da de havde faaet Vished for, at der 
blev stjaalet af vort Brænde, der i store Kvantiteter 
(det fulgte med Embedet) blev leveret os og op
stablet ved en af Laderne. Den fjerde Nat fangedes 
Tyven, og først da fik vi det at vide. Der blev 
intet gjort ved Sagen, da han hørte til selve Sognet, 
og han lovede at holde sig derfra i Fremtiden.

Mikkel giftede sig, da han overtog Forpagtningen, 
og Brylluppet stod i Præstegaarden. Der blev holdt 
mange Taler, mest over „Elieserskikkelsen“, men 
det forekom mig ikke, at Sammenligningen passede. 
Mikkel havde, som udpræget Type paa Jyden, der 
i den Grad elsker og hæger om Husdyrene, ikke 
for Alverdens Guld tilladt fremmede Piger at vande 
hans Heste, især efter en længere Rejses Strabadser.
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Det var nu da ogsaa en særlig intrigant Brud, Elieser 
bragte den blide Isak! Sørgeligt, at vi altid maa 
6000 Aar tilbage, naar vi vil finde en Tjenerskik
kelses Type. I Aarenes Løb blev Mikkels Børne
flok os til stor Glæde, den løb ud og ind hos os 
og bragte Liv i den barnløse Præstegaard. Tiden 
med alle dens aandelige Omvæltninger havde i høj 
Grad forandret Præstekonens Stilling i Menig
hederne, især i disse bevægede Egne. I gamle Dage 
var hun en Slags „Moder“ i Sognet, og egentlig 
fordrede man ikke meget af hende udover hvad 
Spisekammeret kunde præstere for de daarligst 
stillede, og hendes Vægtskaal i Sognet gik op og 
ned efter Spisekammerets Elasticitet til at yde. 
For det meste var der et vist Standsskel, der frem
bragte en Afstand; men dette var et overstaaet Sta
dium dernede paa den omtalte Tid. Den megen 
Oplysning havde slettet ethvert Spørgsmaal af den 
Art. Saavel Forældrene som Ungdommen var al
deles jævnbyrdige med ethvert andet dannet Men
neske i Samfundet, kun var Formen noget ander
ledes. Paa visse Felter, f. Ex. i deres eget Fag og 
i Religionsspørgsmaal vilde faa Lægfolk, helt op 
paa Rangstigen, kunne staa Maal med dem, og gav 
de sig af med Politik, var de ligesaa hjemme i 
enhver Afskygning og ethvert Spørgsmaal, der var 
for. Kvinderne var ogsaa i den Retning langt videre 
end Hovedstadens Kvinder dengang. 1 Literaturen 
blev der ikke saa stærkt fulgt med som i Storbyen. 
Her tog det grundtvigske Parti dog Teten. Da 
Ibsens „Dukkehjem“ kom frem, blev der ogsaa
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her Røre i mange Krese, der viste, at en ny Tid 
brød frem og fandt Jordbund derovre. De unge 
Piger, der havde været paa Højskole, læste vore 
hjemlige Klassikere flittigt. Endog Shakespeare 
havde sine Tilhængere.

En Høstdag besøgte min Mand en større Gaard- 
ejer og fandt ham siddende paa en Trillebør ved 
Kostalden, hvor han holdt Vagt, studerende Mar- 
tensens Ethik, medens alle Folkene var ved Høst
arbejdet i Marken. Min Mand satte sig paa den 
anden Side af Trillebøren, og de diskuterede da 
Biskoppens dengang verdensberømte Skrift. Min 
Mand sagde, at han vilde skrive til Biskoppen og 
fortælle ham denne lille Begivenhed, da han maaske 
næppe havde nogen Ide om, hvor dybt hans Tanker 
var trængt igennem.

Forholdene derovre faldt mig personligt ikke altid 
lette. Hele min Hu og min Udvikling var jo gaaet 
ad de sociale Problemers Veje: Hjælp i Arbejder
standens Nød; men det var der ingen Interesse for 
derovre. Man havde slet ikke sat sig ind deri, men 
paa mange andre Punkter var de jo saa meget mere 
forud for mig. For det meste stillede Forholdet 
mellem Menigheden og mig sig saaledes, at Pie
tisterne kom med deres Sorger, Grundtvigianerne 
derimod med deres Glæder.

Udenfor de egentlig store Forsamlinger var der 
ofte selskabelige dito, hvor en og anden ofte holdt 
et lille Foredrag eller fortalte et og andet, men for
resten underholdt man sig som i ethvert andet Sel
skab. Vi sad saaledes engang i et Selskab i Niels
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Thomsens store prægtige Gaard. En Mængde Kvin
der sad for sig i et Værelse, medens Mændene røg 
Tobak i et andet. Der kom et Par Præstekoner paa 
Tale, som var bondefødte. Der lød en meget stræng 
Kritik over dem. Jo mere de udsatte paa Stak
lerne, jo mere forbavset blev jeg, og udbrød til- 
sidst: „Jeg begriber Jer ikke; er der noget, jeg har 
ønsket, efter at være kommet hertil, er det at være 
bondefødt, saa vilde jeg jo have ganske anden For- 
staaelse af, hvad I egentlig fordrer.“

Men Niels Thomsens Kone svarede: „Bliv De 
kun den, De er, vi forlanger noget helt andet af 
Dem; men én af vort eget skal ikke lave sig til.“

De tog mig altsaa, som jeg var, og det gjorde 
mig godt.

En Eftermiddag tidlig paa Sommeren blev jeg 
overrasket med et Besøg af flere af mine gode Ven
inder — Kvinder der mest tog Del i Livet fra den 
grundtvigianske Lejr. Jeg blev naturligvis glad for 
Besøget, men det forundrede mig, at de kom uden 
deres Mænd, hvilket skete meget sjældent, og tænkte 
mig derfor, at de havde et eller andet paa Hjærte. 
Da Kaffen var drukket og forskellige Themaer først 
var drøftede, kom det da frem, at de gerne vilde 
se den Dragt, jeg skulde iføres til min Søsters 
Sølvbryllup paa Tjele, hvilken Fest havde været 
omtalt i alle Aviserne, hvorfra de havde erfaret den; 
selv havde jeg ikke omtalt den. Jeg har altid havt 
Tilbøjelighed til at klæde mig tarveligt, sommetider 
maaske lidt for meget, og det var da en vis Æng
stelse derfor, der havde foranlediget dem til Visiten.
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„De har da vel ikke spart altformeget?“ indskød 
en af dem. „Hos saadanne Mennesker maa man jo 
være pænere end hos os,“ tilføjede en anden.

Jeg blev saa rørt over deres ængstelige Omhu, 
saa ægte kvindelig under en saa hjærtelig Form; 
men jeg var jo ogsaa Kvinde og vilde drille dem 
lidt, inden jeg gav mig, og svarede: „Ja, jeg synes 
nu dog ikke, at jeg vilde anskaffe mig en ny Kjole, 
derfor har jeg ladet en Kjole farve, som jeg havde!“ 
Tavshed og lange alvorlige Ansigter. „Men,“ til
føjede jeg, „jeg har skrevet til min Søster derom 
og sagt, at jeg haabede, det ikke vilde gaa mig, 
som „Anders Tikøb“s Kone, der kom til Begra
velse og smittede hele Familien, fordi hun græd, 
og Farven ikke var ægte, saa jeg bad min Søster 
at sørge for at more mig, saa Taarerne ikke skulde 
forraade Hemmeligheden med Kjolen.“ Hele Sel
skabet var skuffet til det yderste. Men de vilde dog 
nok se den Kjole. — Det var en meget kostbar 
Dragt, der havde tilhørt min Stedmoder, men ikke 
kunde bruges som den var, og jeg havde sendt den 
til Berlin for at farves. Et sandt Udbrud af fryde
fuld Overraskelse brød løs fra mine Venner, da 
den kom frem, og en af dem sagde: „Véd De, hvad 
Deres Søster har sagt, da hun fik Brevet? — „Sø
ster Ida bliver den samme alle sine Dage“.

Mærkværdigt nok er det, men vel politisk sundt, 
at man dernede ved Grænsen aldrig hørte Tale om 
de to forskellige Nationaliteter. Der var Fred og 
venskabeligt Samkvem mellem de danske og talrige 
tyske Funktionærer ved den umaadelig stærkt trafik-
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erede Station, hvor begge Parter arbejdede. Hoved
sagelig skyldtes dette vel en aldrig svigtende Takt 
fra de Overordnedes Side i Jernbane- og Told
væsenet. Man søgte gerne ned til de dejlige Skove 
og Søer ved Jels, da Naturen jo kun har behandlet 
Vamdrup stedmoderligt. Ved de sorte og hvide Pæle 
maatte vi da fremvise den medbragte Rødgrød og 
Steg, som Gendarmerne stak deres Lanser i, samt 
nogle lystne Blikke efter Lækkerierne; men dette 
var egentlig den eneste Ulempe, man mærkede.

I de første Aar af vort Ophold derovre sendte 
Folk sydfra hyppigt Konfirmander til min Mand; 
men dette blev forbudt af de tyske Øvrigheder.

Men saa en Dag blev der stærkt Røre, da det 
forlød, at et stort Antal Slesvigere vilde gæste det 
aldrig forglemte Fædreland.

Da vi Danske saa det mægtige Tog med vore 
Landsmænd fra hinsides Grænsen komme ind over 
vor Grænse, blev Mængden saa betagen, at ingen 
kunde mæle et Ord. Ikke en Lyd hørtes, kun hist 
og her en stille Hulken. I flere Minutter holdt de 
Kommende i Toget ligesaa tavse og uden at røre 
sig. Denne stille Jammer tog saa stærkt paa Folk, 
at flere besvimede; men saa fik Spændingen og 
Betagelsen Luft i den mest jublende Begejstring, 
hvor Tale og Sange afløste hverandre, til Toget 
kørte forbi med dem. Lidt længere nordpaa havde 
nogle Tørvegravere plantet Flag om deres Tørv og 
stod og vinkede med deres Huer. De fik natur
ligvis et dundrende Hurra fra Toget. Denne saavel 
som de andre Demonstrationer var visselig hjærte-
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gribende, men de var dog vistnok allesammen fejl 
Taktik fra begge Sider, som vi paa denne Side — 
udenfor Nødsstanden — med et roligere Overblik 
burde have raadet fra, uagtet vi jo sørgede med 
dem over Adskillelsen. Erfaringen viser jo, hvor 
de kan skade.

Da det grundtvigske Partis store Høvding var 
død, indtraadte der ligesom en Slappelse mellem 
hans Tilhængere. Askov Folkehøjskole blev da efter- 
haanden det naturlige Samlingssted, hvor de her
efter tyede hen, især naar der opstod særlige Spørgs- 
maal, der fordrede samlede Forhandlinger.

Der var jo af Grundtvigianerne fra først af rørt 
ved de snærende Baand, der binder Kirken til Staten. 
Paa den Tid, vi var i Vamdrup, var Sognebaands- 
løsningen kommen som en stor Lettelse baade for 
Præsterne og for Sognebørnene, og der opstod og- 
saa Frimenigheder omkring i Landet. Men Friheds
kravene blev stærkere. De to Spørgsmaal, der 
brændte stærkest, var „Kirketugten“, som den indre 
Mission ved mange Lejligheder forgæves havde søgt 
at føre igennem, og „Præsteløftet“, der har været 
den Orm, der vel har gnavet stærkest paa Stats
kirken, og som det grundtvigianske Parti rejste en 
vældig Kamp imod. I Begyndelsen af 1881 blev 
der holdt Møder rundt om i Landet, især af den 
begavede og begejstrede Pastor Leth fra Middelfart1),

i) Andreas Peter Martin Leth (1822—1905), der havde været Præst i Aabenraa, 
var fra 1870 til 1894 Sognepræst i Middelfart.
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og der blev agiteret for den Frihedsbevægelse, der 
havde givet sig Udslag i Lovene om Sognebaands- 
løsning og Valgmenigheder og andre Omordninger 
af mange kirkelige Spørgsmaal.

I det store Møde paa Askov i August 1881 var 
der forsamlet 700 Præster og Lægfolk for at dis
kutere Formen for en Opposition. Omtrent 80 af 
dem enedes om at indsende den saakaldte „Askov- 
Adresse“til Lovgivningsmagten. Dens vigtigste Punk
ter vedrørte „Præsteløftets Ophævelse“, „Børns 
Altergang“, „Lægprædikanters Ordination“, „Fri
menigheders Adgang til Kirken“ osv. Resolutionen 
vakte stor Opsigt i den kirkelige Verden og megen 
Forargelse, ikke mindst i den indre Mission. Kultus
ministeren (Scavenius) gav imidlertid de Præster, 
der havde underskrevet Adressen, en alvorlig Til
rettevisning, fordi denne var sendt direkte til Rigs
dagen, hvorved man havde forbigaaet ham som 
Kirkens Primas. Denne Tilrettevisning nægtede 
imidlertid flere af Præsterne at modtage, og samt
lige Præster, der havde underskrevet Adressen, 
blev da indstævnede for en Provsteret.

Da Askov laa i min Mands Provsti, dannede han 
tilligemed Jurisdiktionens Herredsfoged „Under
retten“. Da der blev Tale om en Retssag, var min 
Mand strax af den Mening, at Præsterne efter hans 
Overbevisning ikke kunde dømmes paa Grund af 
Adressens Indhold, da Staten havde tilladt Religions
frihed, og Præsterne var stillede som Landets andre 
Borgere. Men Præsternes Protest mod Kultus
ministeren, „Kirkens Øverste“, mente han at være
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kriminel. Dette Syn paa Sagen vakte stor Mis
fornøjelse hos mange, og han modtog mange mis
billigende Erklæringer baade gennem Pressen og 
fra private Folk.

Hans Meddommer i Underretten, Herredsfogden, 
saa vel som i Overretten, Biskoppen og Amtmanden, 
var alle tre uenige med min Mand i hans Opfat
telse af Sagen, og han indgav derfor et „dissen- 
tierende Votum“, i hvilket han frikendte Præsterne 
med Hensyn til Adressens Indhold, men foreslog 
en Bøde for deres Protest mod den af Ministeren 
afgivne Reprimande. Højesteretsdommen faldt 1885, 
— den stadfæstede min Mands Dom.

Nu strømmede det ind med Lykønskninger og 
Tilslutninger, naturligvis mest fra Jurister og blandt 
dem ikke faa, der var ham ganske ukendte.

I Begyndelsen af 1880erne, da Bølgerne gik højt 
i den theologiske Verden, blev der en skønne Dag 
stor Jubel i Præstegaarden, da vort barnløse Ægte
skab blev velsignet med en lille Pige. Da jeg første 
Gang holdt hende i mine Arme, var der to Stem
ninger, der trængte sig frem i mig: Ønsket om at 
have kendt min egen Moder, og en Følelse af Lin
dring i det aldrig lægte Saar i mit Hjærte efter 
Skuffelsen over „Distriktsplejen“, mit „Smertens
barn“, der, for tidligt født, blev kvalt i Vuggen.

Lykken blev i de Aar, vi endnu levede derovre, 
saa meget rigere, som Menigheden paa den mest 
rørende Maade delte vor Glæde og i den Grad
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syntes, at de havde Part i Barnet, at jeg ofte spø
gende gjorde opmærksom paa, „at det var dog mit!“

Men Livets Lykke er saa forfærdelig kort.
Min Mands Helbred gav altid Aarsag til Æng

stelse. Efter den for alle Parter egentlig godt over- 
staaede Askovsag tabte hans Udseende sig paafal
dende, og han taalte ikke mere de mange Embeds
rejser i alskens Vejr og Nattelejerne i de kolde 
Gæstekamre. Selv maa han have havt en Følelse 
af, at Kræfterne svandt, thi han afslog at overtage 
to betydelige Embeder, der blev ham tilbudt, det 
ene i Nordvestjylland, det andet i Kjøbenhavn.

En Dag sagde min lille Pige: „Fader kalder!“
Da jeg kom ind i hans Studereværelse, fandt jeg 

ham liggende bevidstløs paa Gulvet, med Blodet 
strømmende ud af Munden. Lægerne derovre er
klærede det strax for Kræft. Min Broder sendte 
den dengang berømte Specialist Professor With over 
til os. Han saa noget lysere paa Sygdommen, men 
ønskede at faa Patienten ført til Kjøbenhavn, hvilket 
da skete ved Menighedens og min Broders Offer
villighed. Alt hvad menneskelig Hjælp kunde ud
tænke, blev sat i Værk for hans Helbredelse, men 
det var og blev den frygtelige Sygdom, som Læge
kunsten endnu ikke har funden Lægedom for.

Trods hans Lidelser var det dog et forunderligt 
lyst og skønt Sygeleje. Hans mange Venner besøgte 
ham stadigt, og han var altid den livligste og gla
deste af dem. Mærkværdig aandsstærk fulgte han 
med til den sidste Dag saavel i kirkelig som i 
anden Literatur, og da han syntes, at hans latinske
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Kundskaber var gaaet tilbage, studerede han den 
sidste Maaned, han levede, hver Dag et Par Timer 
i Madvigs Syntax, saavelsom i andre Hjælpekilder.

Næsten daglig spillede den da bekendte Chopin- 
spillerinde, Professorinde Melbye f. Matthison-Han- 
sen, for ham, og Billedhuggeren, Professor Saabye 
indbød ham til sit Atelier, hvor vi kunde køre ham 
ind i hans Sygevogn. Den netop fuldførte „Susanne 
for Raadet“ stod dér i al sin Renhed og Skønhed.

Hele Sommeren kunde vi gøre lange Udflugter 
med ham i hans Sygevogn, og Sommerluften og 
de afvexlende Indtryk hjalp til hans Opmuntring. 
Men da Efteraarskulden kom, forhindrede den jo 
al Friluftsadspredelse. Saa hændte det sig, at Kunst
neren Zacho, der boede i samme Hus, skulde flytte, 
og det ene store Lærred blev bragt ned til Flytte
vognen efter det andet. Da han erfarede, at min 
Mand nede i Stueetagen gerne vilde se dem, bar 
han dem efterhaanden ind til ham, saa at han laa 
som i en stor Skov, hvor Aaløb og Sol knitrede 
gennem Løv og Stammer. Han vendte sig til mig 
med det frydefuldeste Smil og sagde: „Saa kom jeg 
dog i Skoven for sidste Gang!“ —

Inderlig Tak skylder jeg disse herlige Kunst
nere. Hver af disse Nydelser hjalp i lange Tider 
og lettede mange tunge Timer.

Henad Julen 1887 udaandede han med Hilsen til 
hele Menigheden, som til mange enkelte Venner, 
og forlod en Tilværelse, hvor han kun har efter
ladt de reneste, fineste og kærligste Minder.



REGISTER
Alexander II, Czar af Rus

land, 150 ff.
Andersen, H. C., Digter, 19 f.
Arendrup, Emil Peter Ussing, 

Overlæge, 132 f.
Baggesen, Jens, Digter, 14. 
Bauer, tysk Geistlig, 150,152. 
Beck, Joh. Vilh., Præst, 116, 

164.
v. Bismarck, Otto, tysk Stats

mand, 152.
Biædel. Nic. Gotti., Præst, 

116, 164.
Boisen, Fr. Engelhardt, Præst, 

61.
Brandes, Geo., Prof., 148 f. 

— Ludv. H., Prof., 110— 
125, 130,137—142,146, 154, 
157.

Bredsdorff, Niels Chr., Sko
lebestyrer, 115.

Brix, Anna Marie, f. Nöschau, 
133. —Jens Bøgild, Præst, 
133.

Børresen, Caroline, f. Hem
pel, 172. — Hans Peter, 
Missionær, 172—179.

Caroline Mathilde, Dronning 
af Danmark, 10.

Christian IX, Konge af Dan
mark, 12, 70.

Christiani, Ant. Carl Emil, 
Præst, 29 ff., 39, 42.

Clausen, Johs. Carl Emil, 
Præst, 71.

Conring, Louise Martinié Lau
rette, Forstanderinde, 82, 
86 f., 99 f., 154.

Dahl, Vibeke Adelhaid, 113 f.
Danner, Louise, Lensgrev

inde, 67. r
Dirckinck, Arnold Chr. Leop. 

Edler v. Holmfeld, Søoff., 
20 — Slægten 4.

Dolgorukof, Katharina, Fyrst
inde, 150.

Dorph-Petersen, J. F. S., Skue
spiller, 115.

Elmquist, Thorv. Jørgen Ad., 
Præst, 167.

Ewaldsen, Chr., Præst, 149.
Fick, Andr. Gabriel, Præst, 

85, 89
Flindt, Erasm. Chr., Forstan-



192

derinde, 114 f., 127, 134, 
136, 139, 142.

Fog, Am. Sophie f. Eccard, 
62, — Carl, Præst, 62.

Frederik VI., Konge af Dan
mark, 11.

Frederik VII., Konge af Dan
mark, 12, 66 f.

Frederik II., Konge af Preus
sen, 18.

Frimodt, Jens Chr. Rud., 
Præst, 97 f., 106 f., 109, 
116, 131, 139, 142, 164.

Frølich, Lorenz, Maler, 62 f. 
— Vilh. Pauline f. Tutein, 
62 f.

Geleff, Poul Johs., Socialde
mokrat, 147.

Gortschakoff, russ. Minister, 
152.

Grove-Rasmussen,Andr.Chr., 
Præst, 172, 176.

Grundtvig, Nic. Fr. Sev., Bi
skop, 32, 147, 151,168, 186.

Hage, Hother, Herredsf., 61. 
Hansen, Alvilda, Lærerinde, 

98 f.
Hertel, Ludv. Vilh., Præst, 

173, 178.
Hohlenberg, O., Præst, 115.
Hjardemaal, Slægten, 115 f.
Holck, Joh., Christ., Præst, 

156.
Holm, Joh. Peter, Konf.raad., 

118.
Holmblad, Laur. Peter, Etatsr., 

144, 154, 156.

Howitz, Frantz Johs. Aug. Carl, 
Læge, 94, 96.

Jensen, Missionær. 177.
Jessen, Carl Arn. Edwin, Dr. 

phil., 56 flf. — Carl Vilh., 
Guvernør, 16 f. — Carol. 
Vilh. f. Jessen, 4 f., 8, 10, 
20, 27 f., 39-47, 53 f., 59 
f., 65, 71, 76-80, 105. — 
Fr. Chr., Overkrigskomm., 
8, 15 f. — Joh. Vilh. f. Wil- 
denradt, 11 f. — Juliane 
Marie, Forf., 13 f. — Nic. 
Jac., Overførster, 4, 6, 27, 
32, 35 f., 41, 51, 66, 69, 72 
—80. — Nic. Jac.. Etatsr., 
13. — Peter Carl, Kabi- 
netssekr., 11 f. — Petrine 
Carol., 56 f. — Regine Margr. 
f. Wildenradt, 11 f. — Sel
ma Henr. f. Baronesse 
Dirckinck-Holmfeld, 4. — 
Sophie, 56 f. — Sophie 
Fransine Müller, 8, 17. — 
Tycho, Oberst, 17. — Slæg
ten 13 f.

Johnsen, Anne Joh. f. Thue- 
sen, 127, 137 f. — Joh. 
Vilh., Præst, 115, 127 f., 
136, 147, 158, 161, 167 f., 
170, 178—181, 182—190.— 
Vilh. Ferd., Geh.konf.raad, 
127, 138. — Ida Anna He
lene f. Jessen, Bogens Forf., 
1-190.

Juliane Marie, Dronning af 
Danmark, 10 f., 13 f., 17.



193

Kanitz, tysk Geistlig, 150,152.
Kierkegaard, Peter Chr., Bi

skop, 174—178. — Kierke
gaard, Søren, 32, 116, 151, 
173.

Knudsen, Jens Lassen, Præst, 
164.

Koch, Johs. Geo. Elias, Præst, 
131.

Kruse, Nic. Eeg, Præst, 43 f. 
Kögel, tysk Hofpræst, 150.
Laub, Hieronymus, 125,134 f. 
Leth, Peter Martin, Præst, 186. 
Leunbach, Henr. Chr., Biskop, 

173 f., 176 f.
Levinsen, Carsten, Præst, 42.
Lüttichau, Chr. Ditl., Hof- 

jægerm., 40 f., 48. — Hans 
Helmuth, Hofjægerm., 4.— 
Idalia Fr. Poul., f. Baronesse 
Dirckinck-Holmfeld, 4, 6, 
19-37, 48—52. — Margr. 
Th. Petrine Malvina f. Jes
sen, 40 f., 48.

Melbye, f. Matthison-Hansen, 
190.

Mette, Diakonisse, 84 f., 87, 
89, 94 f., 103 f.

Meyer, Hans Vilh., Læge, 
106 ff.

de Meza, Chr. Jul., General, 
67 ff.

Monrad, D. G., Biskop, 61. — 
Emmy f. Tutein, 61.

Müller, Bodil Marie f. Jensen, 
8 f. — Wilh. Andr., Minia
turmaler, 8, 17 f.

v. Münster-Meinhövel, pr. Ge
neral, 72.

Møller, Jens Leth, Præst, 106. 
— Nathalie f.Nöschau, 106 f. 
— Smed, 166.

Nielsen, Fr. Chr., Biskop, 156.
Oehlenschlæger, Adam, Dig

ter, 14.
Olrik, Anna Margr. Jacobe, 

Forstanderinde, 110.
Peter, Gaardskarl, 84 f., 91 f.
Petersen, Parmo, Skuespil

ler, 1.
Pio, Louis, Socialdemokrat, 

147.
Pontoppidan, Dines, Præst, 78.
Povelsen, Emma, Forstander

inde, 110, 128 f., 159.
Rønne, Chr., Fr., Præst, 164.
Rørdam, Th., Præst, 167.
Saabye, Aug., Vilh., Billed

hugger, 190.
Scavenius, Jac. Brønnum, Mi

nister, 187.
Saint Aubain (Carl Bernhard), 

Andr. Nic. 13, 60 f., 64 f.
Salomon,Nota, Stabslæge, 157.
Servais, Adrien François, Vio

loncellist, 65 f.
Siboni, Guiseppe, Syngeme- 

ster, 59.
Skrefsrud, Lars Olsen, Mis

sionær, 172, 177.
Sorterup, Chr. Fr., Præst, 127.
Steffens, Henr., Filosof, 14.
Stephansen, Anders, Forstan

der, 96.



194

Struensee, Joh. Fr., Minister, 
10.

Sveistrup, Hans Kr., Præst, 
164.

Sødring, Julie, Skuespiller
inde, 115.

Theilade, Peter Andr., Præst, 
144, 153.

Thomsen, Niels, Gaardmand, 
163 f., 183 f. — J., Præst, 115.

Trandberg, Hansine Chr. Gott- 
holdine f. Lüttichau, 32. — 
Peter Chr., Præst, 32, 37— 
43, 133.

Trap, Jens Peter, Geheime- 
raad, 12, 16.

Tscherning, Ant. Fr., Oberst, 
105 f.

Tulesen, Mikkel, Forpagter, 
179 ff.

Tutein, Anna f. Eccard, 61 f. 
— Ferd., Grosserer, 59, 65. 
— Josepha f. Siboni, 59 f., 
— Peter Ad., Hofjægerm., 
61 f.

Valdemar, Prins af Danmark, 
127.

Valløe, Knud, Forf., 62.
Wilhelm I, tysk Kejser, 150, 

152.
Willemoes, Peter, Søoff., 16. 
Wimmer, Skuespillerinde, 1. 
With, Carl Edv., Prof., 189. 
Vogel v. Falkenstein, Ernst Fr.

Ed., pr. General, 76.
Zacho, Peter M. Chr., Maler, 

190.
Zahrtmann, Sophie, Forstan

derinde, 158.
Ziegler, Gerichtsrath, 151.




