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MIT BARNDOMSHJEM
Som: Mindes vi en fuldtro Ven.

INDET er en lille Fugl,
Snart den løfter lydt sin Stemme,
Snart den pipper bly fra Skjul
I det dybe Hjærtegemme;
Kalder dog med Trillens Slag
For os frem den svundne Dag.

M

Faders Favn og Moders Skød,
Barnets trygge, lune Havne,
Deres Hjærters varme Glød,
Deres dyrebare Navne, —
Syng om dem og kald os frem
I sin Glans vor Barndoms Hjem 1

Svandt for os det end på Jord,
Kommer aldrig det tilbage,
Skal dets Sæd, dets Ånd og Ord
Leve hos os alle Dage,
Så vi prøve, i det små,
I de Gamles Spor at gå.
Lys, Gud Fader, selv din Fred
Over Minderne, vi eje,
Lad dem, til vor Sol går ned,
Være Lys på vore Veje!
Tag os da i Jesu Navn
Som de Gamle i din Favn !
1899.

H.P.B.Barfod.
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»Det er enhver alvorlig Mands og Kvindes Pligt at leve
i sine Minder. Ti kun ved at leve i dine Minder, kommer
Du til Klarhed over Dig selv.«
D. G. MONRAD.

FORORD
Sommeren 1919 tilbragte jeg efter et Års hårdt Syge
leje en Tid hos min ældste Datter ude ved Issefjorden.
Gang på Gang dukkede da op hos mig Minder fra min
Barndom og Ungdom, især Minder om kære Skikkelser,
Mænd og Kvinder, der forlængst vare gået bort, og om
deres Hjem, der nu havde lukket sig for altid.
Der er i gode Minder både Glæde og Opmuntring, Vej
ledning og Bestyrkelse. Disse gode Minder bör vi holde
Hævd over, vi bör drage dem frem for os selv, og vi bör
dele dem med andre.
Den Sommer kredsede mine Minder særlig om gamle
Biskop Grundtvig og om den store Kreds, der havde slut
tet sig til ham og stod ham nær. Mange fra denne Kreds
havde jeg kendt fra deres Virksomhed, mange havde
jeg kendt fra deres Hjem, og det var især om disse gode
Hjem, Tankerne drejede sig.
Jeg behøver ikke at udvikle den store Betydning et
godt Hjem, ikke mindst et kristent Hjem har ikke alene
for dets egne Medlemmer, men også udad til, i videre
eller snævrere Kredse, for dem, der komme i Forhold
til det. Det kende vi sikkert alle af egen Erfaring.
Jeg glædede mig den Sommer, som ofte för og siden,
ved alt det, jeg mindedes, og jeg fik Trang og Lyst til at
prøve på at indsamle »Minder fra gamle Grundtvig’ske
Hjem«. Da jeg kom hjem, talte jeg med og skrev til
mange og bad dem stå mig bi ved at nedskrive, hvad de
mindedes fra sådanne Hjem. Hvor jeg henvendte mig,
fandt jeg stor Forståelse. Jeg fik mange Udtalelser af
Glæde over, at et sådant Samlearbejde sattes i Gang, og
jeg fik mange Løfter om Bidrag til den påtænkte Sam
ling. Af de Bidrag, jeg har modtaget, udsendes her et
förste Hæfte.

I

Jeg er nu gammel og skrøbelig og når vel næppe at
udsende mange Hæfter. Da Arbejdet er mig kært, og da
jeg tror, det vil kunne have Værd for mange, burde det
ikke stå og falde med mig. Jeg bad derfor »Kirkeligt
Samfund af 98« om at træde til som Udgiver, idet jeg
derved håbede, at Arbejdet også efter mig vilde være
sikret. Jeg skylder Samfundet en varm Tak for det Sam
arbejde, der finder Sted imellem os, og for, at det vil søge
at fortsætte, når jeg ikke kan mere.
Jeg takker hjærtelig alle dem, der have sendt mig Bi
drag, og dem, der have lovet mig sådanne, og jeg beder
indtrængende alle dem, som sidde inde med Minder fra
gamle Grundtvig’ske Hjem, om at nedskrive dem og betro
mig dem, Minder både fra Præstehjem og fra Lægmands
hjem.
Da Forsøgsleder Leopold Helweg bragte mig det, han
havde skrevet om sine Forældre og sit Barndomshjem,
sagde han til mig: »Det er en udmærket Tanke, De har
fået, og gid det måtte lykkes Dem at få samlet mange
Minder ind. Men det er på aller höj este Tid!
Vi, som have Minderne og kunne nedskrive dem, vi kal
des snart bort, og da forsvinde Minderne med os. Gör,
hvad De kan, for at formå alle til at skrive!« Tre Uger
efter var Helweg død, og hvad man her læser, blev hans
sidste, men så kære Arbejde.
Jeg gör Leopold Helwegs Ord til mine: »Det er på
aller höjeste Tid!« Og jeg gentager min Bön til alle, der
sidde inde med gode Minder, om at nedskrive dem og
betro mig dem.'
Bogen vil udkomme i tvangfri Hæfter, og 2det Hæfte
kommer, om Gud vil, til næste År.
19. April 1921.
Frederiksberg Allé 20.
København. V.

H. P. B. BARFOD.

MINDER FRA N.F.S. OG FRU LISE
GRUNDTVIGS HJEM 1830—50
Af Fru MARIE BLOM, f.BLOM.

de sidste År af Tyverne og indtil Grundtvig blev Præst
ved Vartov Kirke, boede han med sin Familie ude i
den vestlige Ende af Strandgade (Nr. 56, nu Nr. 4) på
Kristianshavn, helt oppe ved Frederiks tyske Kirke. Går
den var det sidste Våningshus i Gaden, men efter det
fulgte endnu et Par temmelig store Pakhuse, der nåede
lige ned til Kirkens meget lave Indhegning. Lige over
for var en Mur med en respektabel Indgangsport, der
førte til Skibsværfter, Reberbaner, Sæbesyderi og Himlen
må vide, hvad mere, der altsammen gik under det fælles
Navn »P 1 a d s e n«, og som tillige med den omtalte Gård
tilhørte »Kongen på Kristianshavn« — d. v. s. Handels
kongen Jakob Holm*). Denne Matador havde sine Konto
rer i Stuen og boede med sine forskellige Sæt Börn, der
vare ligeså mange, som Grundtvigs senere bleve, i BelEtagen, medens det Interiør, som jeg her vil forsøge at
beskrive, var på anden Sal.
Gården, der var anselig, men uden Arkitektur, var byg
get efter den Type, som var bleven almindelig efter de
store Ildebrande. Fagaden til Gaden optoges af tre Væ
relser — en 4 Fags Sal og to Kabinetter —; men da Plad
sen var rigeligere i denne Udkant af Byen, vare de to små
Værelser på Siderne remplacerede her af to rummelige
3 Fags Stuer. Som sædvanlig optoges Forhuset mod Går-

I

*) 1770—1845. Handelsmand og Industridrivende.

Udg. Anm.
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den af den rummelige Trappegang og af et lille i Fags
Værelse, der dannede den egentlige Indgang til Lejlig
heden, medens Rummet over Porten på den anden Side
Trappen gav Plads for et — her to — små Værelser bag
den yderste 3 Fags Stue. I Vinkelen med Sidehuset lå
den såkaldte »Smigstue« med sit eneste Vinduesfag an
bragt i Krogen, efter denne det store Spisekammer og det
meget store Køkken, dernæst Bagtrappen og til sidst
Pigekammeret.
Men på denne reglementerede Måde brugte Grundtvigs
ikke Lejligheden. For det förste ha^de Holms til deres
store Husstand forbeholdt sig de tre omtalte Værelser
på venstre Side af Trappen, dem nærmest Kirken, og des
uden fordrede Husfaderens betydelige Bibliotek allerede
dengang en så stor Plads, at han måtte have det store 4
Fags Værelse, delt med et Skillerum, til sit Brug alene.
Foruden den lille Entré havde Familien altså kun to Væ
relser, der til Gengæld vare meget större, end Folk af
Middelklassen dengang sædvanlig beboede dem. — Gen
nem det omtalte Forværelse, der tjænte »Drengene«, J oh a n og S v e n d til Sovekammer, kom alle, der vilde be
søge Damerne (»Fruentimmerne« kaldtes de altid den
gang), ind i Smigstuen, og således gjorde også jeg min
»joyeuse entré« i dette Hus i Året 1830 eller 31.
Jeg kom der med min Moder, og hvad der har bevæget
denne meget hjemmesiddende Kone til at gå den lange
Vej, og det oven i Købet med mig ved Hånden, kan jeg
ikke huske, men derimod tydeligt mindes, at Fru Grundt
vig var syg og lå i sit Sovekammer, der netop var i denne
Gennemgangsstue. At Sængene vare firestolpede Himmelsænge med rød- og hvidstribet Bomuldstöjs Omhæng, at
Toiletbordet var ordnet på en kolossal Konsol med et lille
ovalt Spejl over, at der foruden en lille Pindesofa, der,
efter at den åbne Side om Aftenen var vendt om mod
Væggen, tjænte den eneste Datter, det yngste Barn,
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Meta, til Soveleje, husker jeg tydeligt. Men desuden
var det rummelige Værelse møbleret med et bornholmsk
Ur, to lige store voksdugsmalede Klapborde, et Skab til
Bordtöj, også flere Stole, end der egentlig behøvedes i et
Soveværelse, ti i samme Rum havde Familien altid sin
Spisestue. Her bragtes Morgen-, Middags- og Aftensmad
ind fra Køkkenet ved Siden af.
Meget syg kan Fru Grundtvig ikke have været. Hun
var vist Rekonvalescent efter en alvorlig Sygdom, men
hun talte rask med min Moder og sin Søster, Jomfru Bli
cher, Tante Jane, og med en anden Dame med en
lille Pige, der kom samtidig. Disse vare den senere så
kendte Spandet s*) Kone og Datter, som fra et andet
Udgangspunkt kort Tid efter bleve mine Venner, til Dat
teren døde, 22 År gammel. Fru Spandet havde taget Marie
med, for at hun kunde sé Metas engelske Dukke**).
Den »engelske« Dukke var åbenbart en fransk Mode
dukke, som. Metas Fader på sin förste Englandsrejse
havde fået foræret der ovre til sin lille Datter; den var
vel således det förste Smigreri, som Meta fik for sin
Faders Skyld. Den kom også frem, og jeg ser den endnu
for mine Öjne med dens Voksansigt, dens Glasøjne, dens
Chevelure af virkelige Hår, friseret å la Titus, og dens
Dragt af hvidt Atlask, overtrukken med Flor af lys Viol
farve, dekoreret med små hvide Blomsterbuketter — et
helt Ideal for de tre små Piger; men til egentlig at lege
med duede jo denne Baldame ikke, og vi så den også uden
Savn forsvinde i sin Æske i Spisekammeret.
Efter dette Besøg har jeg vistnok nogle Gange set de
Grundtvig’ske Börn, rimeligst hos Grundtvigs Svoger,
Grosserer Schmidt i Nyhavn, men jeg tror ikke, jeg var
♦) N. M. Spandet (1788—1858). Dommer. Politiker, gift med Johanne
f. Ipsen (1802—1872).
Udg. Anm.
♦*) Se »Grundtvigs Englands-Breve til hans Hustru«, udgivne af
Birkedommer St. Grundtvig 1920.
Udg. Anm.
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der i Huset tidligere end Juleaften 1832. Dagen för var min
Moder bleven begraven, og jeg og min Broder Vilhelm*),
der under hendes Sygdom vare bievne modtagne af

Fru GRUNDTVIG

Schmidts, vare endnu dér i Huset og fulgte med hele den
store Familie af Schmidter og Glahner, og hvad der ellers
var af løse og ledige Blichere, der ud. Den halvt smigrende,
♦) Faldt 25 Juli 1850 ved Isted. Grundtvig skrev det smukke Digt
over ham: »Sön af Vennen fra de unge Dage«.

Udg.Anm.
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halvt sårende Følelse, som Selskabets deltagende Op
mærksomhed vakte hos mig, husker jeg godt; men da en
af Grundtvig’erne, vistnok den lille Pige, spurgte mig,

N. F. S. GRUNDTVIG

hvorfor jeg havde sort Kjole på, kunde jeg ikke svare for
Gråd, og jeg syntes også, det var rigtig könt af Moderen
at kalde hende hen i en Krog og irettesætte hende.
Den Aften véd jeg, at jeg fik Dagligstuen at se, således
som den næsten ufprandret var til 1840. Væggene lyse-
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blå, oliemalede, men efter den Tids Skik af Lærred, slået
på Rammer mellem Panélværk; tre Fag Vinduer ud til
Strandgade, og på de to Murpiller mellem dem to, så
vidt jeg husker buede, men ikke svejfede, Mahognikom
moder på höje, tynde Ben. På den lange Væg nærmest
Brogade stod Sofaen af temmelig lyst Birketræ; den var,
som alle Sofaer dengang, beregnet til at give Plads for
tre Personer. Betrækket var ganske mørkegront, af et
klædelignende, formodentlig hjemmevævet Stof. Seks
Stole, svarende til den, og foran den stod et MahogniKlapbord, hvorover der om Söndagen og ved anden høj
tidelig Lejlighed var bredt et mørkegront, fint Klædes
tæppe, prydet med en stiliseret Blomsterbort i Orange.
Denne Væg var delt i tre Felter, og i hvert hang et tem
melig stort Oliemaleri, Portrætter af Husfaderen og hans
Kone på Flöjene, og den sidstes Moder, gamle Fru Bli
cher i Midten. Ved Væggen nærmest Kirken stod Kak
kelovnen og dens Appendiks: en vældig Brændekurv med
Bøgebrænde. Der var dernæst Dören ind til »Faders
Stue« og nærmest Vinduet et Chatol af Mahogni med en
buet Skydeklap og øverst tre buede Skabe som Opsats.
Dette Stuens stadseligste Møbel tilhørte Tante Jane. Der
var endnu et Par polerede Småborde, og senere blev Stuen
ikke så lidt pynteligere ved endnu et mindre Maleri, fore
stillende Sorø Sø med Akademiet i Baggrunden, og en
vældig Sofapude, hvorpå Louise Schmidt havde syet en
»Edelfraulein« i Düsseldorfer-Maner, der dengang blev
beundret over al Måde. Tapisseriarbejdet var ganske be
stemt gjort med megen Smag og Kyndighed. Gulvet var,
som en stor Sjældenhed dengang, malet, og om Vinteren
lå der et Gulvtæppe foran Sofaen, Gardinerne vare vist
fra först af de hvide Musselins både Sommer og Vinter;
senere kom der nogle brune og gule, hvis Bund mindede
om Tigerskind, medens Borten bestod af Ornamenter,
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der indrammede menneskelige Skikkelser af 3—4 Tom
mers Höjde.
Men for at komme tilbage til hin Juleaften, så véd jeg
godt, at hele Selskabet i Dagligstuen fik Té og Julekage,
der var til Stede i landlig Overflødighed, men at Juletræet
blev tændt i Sovekammeret. Börnene beundrede, og de
store lode som så, men Husfaderen spasede dog venligt,
fordi der kun var Lys på den ene Side af Træet, den, der
vendte mod Publikum, og talte, om jeg ikke husker fejl,
om en Ellepige, der var hul i Ryggen, og Tante Jane for
svarede lystigt sit Arrangement. Der blev også uddelt
Julegaver, men min utaknemmelige Sjæl har ganske glemt,
hvad der blev mig til Del. Derimod står tre Feltstole,
afpassede efter de tre*) små Drenges Alder, 10—8—6
År, tydeligt for mit Öje. Slige Stole ansås dengang for
et ufejlbarligt Middel til at få Börn til at blive ranke. Se
nere er man kommen på andre Tanker. Stolene bleve
brugte af dem alle tre så længe, til de stode i et alt for
stort Misforhold til deres Personers Höjde. Johan og
Svend bleve ranke, Vilhelm ludede, til Trods for sin mili
tære Løbebane, temmelig meget med Hovedet.
Drengene vare meget tilfredse med deres Mobilier og
stillede dem op og foldede dem sammen i det uendelige.
Svend viste sig allerede dengang for mig som en over
ordentlig livlig ung Person, der var alle Vegne, hvor han
ikke skulde være, og hvor de voksne Fættere og Kusiner
helst vare fri for ham, Johan var velopdragen og artig,
Vilhelm en lille, bleg, sygelig og grædefærdig Dreng,
men som allerede dengang, lige 6 År gammel, ikke alene
kunde læse, men læste, så snart han kunde komme til
det.
I Bagværelset bleve senere Börnene og de unge forsam
lede for at lege Julelege. Det forekom mig, at det ikke
morede nogen af os synderligt, — en Egenskab, jeg finder,
♦) Johan og Svend Grundtvig samt Vilhelm Blom.

Udg. Anm.
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de havde tifælles med de fleste senere Julelege, jeg har
deltaget i. Alle spiste vi sammen i Sovekammeret og fik
Grød. Foruden den sædvanlige stille Bordbön var der
slet ingen religiøse Ceremonier.
Som jeg her har forsøgt at beskrive det Grundtvig’ske
Hus, var det vist en Tid lang, og det var næppe för det
næste Efterår, at jeg kom der ud med min Fader og min
Broder en Formiddag og fandt Huset helt omkalfatret.
Fader syntes den Ordning, som Fruen viste os, slet ikke
at overraske, men os des mere. Sovekammeret var nu
kun Spisestue, »Faders Stue« var bleven Sovekammer,
Bagstuen Studereværelse, og — hvor besynderligt — en
Dör, som vi ikke havde anet, var til, da den var skjult
af de store Reoler, havde åbnet sig ind til et ganske ukendt
Rum, den 3 Fags Stue i den anden Ende af Huset, og
som tydeligt nok tjænte det dobbelte Formål: at være
Bibliotek og Drengenes Sovekammer. Her stode de
kendte to Sænge med de stukne Tæpper som Sparelagen,
og langs Væggene de höje Reoler med Bøger, af hvilke
de hvide Pergamentsbind vare uhyggelige nok, men dog
ikke så rædselsindgydende som dem, der undertiden lod
deres med rød Farve trykte Titelblade til Skue; og midt
på Gulvet et Bord med de omtalte Feltstole ved. Men vi
kom endnu længere ind i Mysteriet, ti bag »Salen« åb
nede sig endnu to Sovekamre, og det var först af Fru
Grundtvigs Samtale med min Fader, at vi forstode, at
Huset der ude havde fået tre nye Beboere som Pensionæ
rer: dc da små Baroner Stampe og deres, Johans og
Svends fælles Lærer, Hr. M u u s*).
Hr. Muus var vist hverken agtet eller elsket i nogen
höjere Grad af sine Elever, ellers vilde de dog vist være
bievne trætte af altid at bruge hans Navn som Udgangs
punktet for nærgående Spotterier, der kulminerede, da —
♦) C. A. H. Muus (1796—1885) teol. Kandidat, Kirkehistoriker. Gik
senere over til den romersk katolske Kirkeafdeling.
Udg. Anm.
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efter al Sandsynlighed Svend — fattede den vittige Idé
at stille en Musefælde i Lærerens Morgensko, et Indfald,
som morede os over al Måde, men som jeg tror, at Hr.
Muus var så fornuftig at ignorere. Den ældste Stampe,
Henrik, var en pæn lille Fyr med mere afslebne Ma
nerer, end vi ellers vare vante til hos vore jævnaldrende,
men vist uden större Begavelse; den yngre, Holger,
kan jeg kun huske som en den Gang sövnig, dvask
Klump.
Hvorfor eller hvordan denne Ordning blev ophævet,
er jeg fuldstændig uvidende om, men den synes mig ikke
engang at have varet Året rundt. De to Gårdværeiser til
venstre for Opgangen bleve atter overgivne til Værten,
og Hr. Muus og hans Myndlinge forsvandt; men hvad
der blev, var »Salen«. Til dette Værelse, som nu, vel at
mærke, kun stod i Forbindelse med den øvrige Lejlighed
gennem Sovekammeret og »Faders Stue«, færdedes vi
fem Börn ideligt de Söndage, Bloms Börn tilbragte der
ude. At först Fruen og dernæst den lærde Husherre fandt
sig i denne Farten, forbavsede mig höjlig dengang og er
mig endnu en Gåde, men jeg har aldrig lagt Mærke til en
Ytring, der syntes at røbe, at vi vare til Besvær. De
smukke røde Sænge, den store Konsol, Pindesofaen o. s. v.
vare nu flyttede ind i Værelset til Gaden, hvor de, ord
nede med Fru Grundtvigs Smag, dannede et særdeles til
talende, trods Gennemgangen, yderst pynteligt Rum.
Ikke ganske således Grundtvigs Stue. Her stod en lang,
bred Sofa mellem Vinduet og Dören ind til Salen og
foran Sofaen et Bord med et Virvar af Bøger, Manuskrip
ter, Blækhorn, Penne, Tobakspiber, halvfulde Té- og
Kaffekopper. Ellers vare alle Væggene også her besatte
med Bogreoler og havde kun én Prydelse: et, efter mit
daværende Begreb, besynderligt, lyst Billede, hvor man
gennem Tobaksrøgen skimtede Kristus og Apostlene.
2*
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Billedet har rimeligvis været en Radering efter en eller
anden gammel Mester.
Det var tydeligt nok, at Grundtvigs egentlige Arbejds
plads var i Sofaen bag Bordet, men her har jeg kun sjæl
den set ham. Når jeg og Konsorter, dog dæmpet, fore
gennem Værelset, stod Grundtvig sædvanligvis i Bag
grunden af Stuen med den ene Arm på den ikke höje Kak
kelovns anden Etage, rygende af sin Pibe og stirrende
hen for sig. Han var jo höj og kraftig bygget, men påfal
dende bleg, hvilket jo ikke var sært, ti i disse År var der
vist mange Uger, hvor hans eneste Gang i fri Luft var
den korte Gang hver Söndag Eftermiddag til Frederiks
Kirke, hvor han prædikede til Aftensang. Ellers tilbragte
han hele Dagen uden for Spisetiderne, og Natten som of
test også, i det beskrevne Rum, hvor Bogstøv og hans
eksempelløst stærke, hollandske Tobak dannede en At
mosfære som en tæt Tåge. Inde i sin Familie synes jeg
altid, han havde efter sin Stilling anstændige Klæder på.
I sin egen Stue var han i en broget Sirtses Slobrok. Af
de mangfoldige Portrætter, som eksistere af ham, hvoraf
jeg vist har set de færreste, synes jeg en Pennetegning,
tegnet af Skovgaard i 1845—46, ligner ham bedst. Det
sødligt-fromme, ærværdige, som findes på Marstrands Bil
lede, fandtes bestemt ikke hos ham i min Tid. Han var
en meget alvorlig Mand. I hans Hus var det at sé og lyde
ham ét. Han smilte sjælden, og hans Latter havde ofte en
næsten hård Klang, der, des værre for den, det gik ud
over, blev istemt af hele Familien (»Latterkoret« kaldet
af min Broder og mig indbyrdes). Jeg synes aldrig, jeg
har hørt ham lé af Hjærtens Lyst af noget komisk eller
glædeligt. Dermed være det ikke sagt, at han altid var
mut og utilgængelig. Ved sit Bord var han, om ikke fore
kommende, så dog en venlig og gæstfri Vært, og vare in
gen mere fremtrædende Personer til Stede, underholdt
han sig med Börnene, både med sine egne og med os,

MINDER FRA N. F. S. GRUNDTVIGS HJEM

21

de fremmede. Efterhånden lærte ikke alene min Broder,
men også jeg at finde os i hans Alvor og Satire, og vi sva
rede vist undertiden så djærvt igen, som det kun kunde
tilgives vor Grönhed. Var der lidt Fornuft i denne barn
lige Tale, så indlod han sig villigt med os. Fru Grundt
vig syntes derimod ofte, at disse vore Udtalelser vare for
dristige og intonerede, at »det skulde Vilhelm (Svend,
Marie eller Johan) dog ikke have sagt.«
Store vare de Fordringer, som Grundtvig stillede til
sin Hustru, når hun skulde opfylde hans, just ikke store,
men ufravigelige Pretensioner på personligt Velvære og
Sørgen for alle de Mennesker, han indbød til at dele det
daglige Samliv, ti Grundtvig var en såre gæstfri og en
velgörende Mand. Men det forekommer mig rigtignok,
at han tog sig den økonomiske Side af Sagen såre let og
overlod til sin Kone at bespise de mange med »5 Brød
og 2 små Fisk«. At han imidlertid ikke kunde finde nogen,
der var mere skikket dertil, er sikkert, ti foruden at være
ordenlig og sparsommelig til det yderste, havde hun den
skönne Gave af Naturen at kunne traktere selv med det
aller tarveligste. At hun til den Ende holdt sig de tre
Forskrifter, der langt senere ere bievne skrevne foran i
Md. Mangors Kogebog, efterrettelig, er en Selvfølge. Og
alt dette udsprang af hendes kærlige og i god Forstand
ydmyge Sind, parret med en Ynde, som hun og hendes
Søskende må have fået i Vuggegave. Hvor mange Be
sværligheder hun havde, med at få Lov til at foretage
den nødvendige Rengöring i sin Ægtefælles Værelse, som
han i lange Tider beboede Dag og Nat, ikke at tale om
at få ham til at klæde sig grundigt om i det mindste én
Gang om Ugen, fremgik af Börnenes spredte Ytringer.
Direkte have de aldrig fortalt noget. Fra den store, slet
ikke bekvemt brugte Lejlighed kan jeg ikke huske den
ringeste Uorden af nogen som helst Art, skönt vi så at
sige så os om i hvert Rum, inklusive Tag- og Pulterkamre,
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omtrent hver Gang, vi vare der. Det hele styrede Fru
Grundtvig uden tilsyneladende Travlhed og uden denne
forurettede Martyrmine, ved hvilken enhver Huslighed
forskærtser sin Lön. Skönt hendes Sönner ikke så sjæl
dent sagde hende imod, elskede de vist langt höjere hende
end Faderen. Vilhelm og jeg satte også stor Pris på
hende, men alle fire syntes vi, hun forkælede Meta util
børligt.
Fru Grundtvigs Søster, Tante Jane, var vistnok en
ligeså ædel Karakter og et bedre og livligere Hoved. Hun
gav sig mere af med os Böm og de andre Gæster, der
kom, havde tilegnet sig nogen Dannelse, forstod nogen
lunde Tysk og sværmede for Schiller, hvis Værker hun
ejede, og med hvis Portræt hun, lidt affekteret, påstod,
hun kunde tale. Hun lignede Fru • Grundtvig, men var i
det hele mere storslået, höjere, og havde et mindre fint
Ansigt. Hun bar sine 40 År og ugifte Stand med megen
Anstand, hvilket hun også kunde så meget bedre, som det
var notorisk, at fem Præster havde bejlet til hendes Hånd.
Undertiden fandt vi dog, at hun satte sig selv og sit Kön
vel höjt, og indbyrdes kaldte min Broder og jeg hende
skæmtvis: »Frauenwürde«.
Så var der de tre Böm. Dem bliver det vanskeligt for
mig at fastholde af den simple Grund, at deres Udvikling
i Årenes Løb jo gör Billedet mindre fast. Da jeg kom i
Berøring med dem, var J o h a n en meget kön, höjvoksen
10 Års Dreng, hvis Ansigts Skönhed kun skæmmedes af,
at han aldrig kunde sé eller så lige på Folk. Svend
var mindre kön, men mere livlig og med en Åbenhed i
Udtrykket, der senere fik et noget for selvbevidst, anmas
sende Udtryk. Meta var en kön lille 5 Års Pige, forkæ
let af Faderen, der vist ikke kunde sé Fejl hos hende, og
af Moderen, der så dem, men bar over med dem. Hvad
der særtegnede disse Börn frem for andre, var for de to
Drenges Vedkommende ikke deres Uvidenhed, men deres
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totale Mangel på »Skolekundskaber«. Jeg vil just ikke
påstå, at de allerede i 1832—33 læste Johannes Evange
lium i Grundsproget, men det véd jeg, at de praktiserede
sligt, længe inden man havde forsøgt at bibringe dem »den
lille Tabel« eller lært dem at skrive »Skönskrift« i en reg
lementeret Skrivebog. Da den oven omtalte Hr. Muus og
Stamperne kom i Huset, blev Undervisningen formodent
lig mere regelret, men det varede kun så kort, og en Tid
lang var det i det mindste Metoden, at Drengene, efter at
havde været til Bön hos deres Fader om Morgenen, i en
bestemt Tid bleve indespærrede bag Grundtvigs Værelse
i den oven omtalte »Sal« og dér formanede til af de dem
givne Bøger at lære så meget, som de formåede. Da Fa
deren meget sjældent lindede Dören og endnu sjældnere
kom ind i Salen, og da de bægge vare lærenemme, Svend
endogså i höj Grad, så forstode de den Ting anderledes og
dreve al Slags Tant ved Siden af eller rettere under Læs
ningen. Johans Sysselsættelse kan jeg ikke huske, men
derimod godt alle de små kortlignende Blade, hvorpå
Svend skrev Gåder og Rebus. Han må vist foruden sine
mange andre Gaver have haft Talent for Tegning. Jeg
sér endnu i Ånden disse små primitive, men yderst sikkert
ridsede Figurer, der bleve fremviste om Söndagen som
Frugten af Dagenes Flid.
Nu er det egentlig kun fra om Söndagen, jeg kender det
Grundtvig’ske Hus. Min Broder og jeg droge så den
lange Vej fra Sølvgadens Kaserne ud til Frederiks Kirke
og nåede det Grundtvig’ske Hus ved deres Middagstid
Kl. 4. Hele København var til Trods for, at den strænge
Helligdagsanordning kom langt senere, meget rolig; og
havde man först overskredet Knippelsbro, så kunde ikke
den mest ortodokse Jøde eller den mest pietetiske Præst
forestille sig en mere fuldkommen Sabbatsfred. Den lille
Kirke med dens uforholdsmæssigt höje Tårn for Enden
af Gaden syntes ligefrem at påbyde denne Ro. — Når
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Præsten kom fra sin Aftensang, spiste vi, og der var me
get tit et Par andre Gæster foruden os, Peter Rør
dam således stadig i lang Tid, men aldrig Spor af, hvad
man kalder Gæstebud. Efter den stille Bordbön uddelte
Husfaderen, i Begyndelsen til vor store Forbavselse, tre
små Kugler til hver af Familien, og jeg var ikke fri for at
tilskrive dette en eller anden mystisk, religiøs Skik, indtil
min Nyfigenhed eller Hændelsen omsider bragte mig
Kundskab om, at Kuglerne vare hvide Peberkorn, der vare
bievne anbefalede Husstanden, som tidligere havde lidt af
Koldfeber, som et gavnligt Præservativ. Var Rørdam el
ler en anden lignende tilstede, talte Grundtvig med ham,
og vi andre lyttede meget opmærksomt; men var der in
gen fremmede eller kun Damer, således Madam Grundt
vig og hendes Datter eller en Jomfru ude fra Duebrødre
Kloster i Roskilde, så henvendte Grundtvig tit Talen til
Börnene og hørte meget venligt på vore barnlige Svar
og endog på vore Indvendinger. Hans mindre könne Lat
ter vænnede man sig til efterhånden, og jeg mindes al
drig, at han blev vred ved sådanne Lejligheder. Efter
det meget rigelige, men tarvelige Måltid drak man Kaffe
i Dagligstuen, og var der, som antydet, en af Grundtvigs
egne Gæster, så fortsattes den interessante Samtale dér,
om Vinteren ved Skinnet af en Astrallampe, en modifice
ret korintisk Söjle uden Kannelurer og med dorisk Kapi
tæl, med lillagrå Lak og forgyldte Liséner, hvortil en ny
Kuppel ikke havde kunnet opdrives, da den förste var gået
i Stykker, og som derfor var forsynet med en grön Flor
skærm af Fru Grundtvigs Arbejde; og Börnene lyttede
atter fra Krogene i den halvmørke Stue.
Disse Samtaler drejede sig om meget, som man ikke
skulde have troet i det Hus. Jeg husker således med Be
stemthed, at jeg, ved at høre en Samtale dér mellem den
senere Biskop Kierkegaard og Grundtvig, erfarede,
at »un lion« var Parisernes Navn på en Modeherre, og at
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»un rat« var en stakkels Unge, der blev dresseret til at
danse i den store Opera. Kun en Ting forstyrrede for mig
det tiltalende ved disse Timer, og det var den gyselige To
baksrøg. Hvad mon det dog var for en Urt, Grundtvig
brændte i sin Pibe? Jeg har ellers aldrig ladet mig genere
af sligt, men denne forårsagede mig idelige Hosteanfald.
Det var om Vinteren. Om Sommeren gave vi de berömteste Talere en god Dag og gik på »Pladsen«, hvilket ud
strakte Terræn vi Söndag Eftermiddag havde til vor fuld
komne Rådighed. Hvor mange Tømmerstabler, der blev*e
entrede, og hvordan man viste sin Færdighed ved at gå
på Bolværkerne og engang imellem falde i Vandet, vilde
blive for vidtløftigt at beskrive. Det var egentlig kun
Drengene, der øvede forvovne Kunster, og det endda me
get moderat. Svend var den dristigste, og vi Piger vare
vist to forknytte Stakler, men Timerne gik fornöj eligt i
den friske Luft. Undertiden gik vi til Afveksling over i
Gården og legede Skjul på Pakhuslofteme. O Fryd!
når vi fandt en afskyelig, fortörret Sveske i en Tønde
eller i en Kasse en Mandel, selv bitter! Var der Sne om
Vinteren, kørte vi også i Slæde i den store Gård, hvorved
jeg havde Fordelen af Metas Forsagthed, som forbød
hende at sidde på Slæden, som Drengene trak. For det
meste dannede Drengene og jeg et Modparti mod Meta,
som vi andre fandt »forkælet« og havde mistænkt for at
sladre. Men undertiden bleve Rollerne også anderledes
fordelte. Jeg husker således en Sommerdag, Vilhelm og
jeg traf de to Brødre meget opbragte på Søsteren, som de,
så snart ingen af de voksne kunde iagttage det, hviskende
eller hojrøstet trakterede med de fule Ord: »Væk med
det fæle!« Vilhelm gik straks ind i deres Forbund, men
da jeg så, at det virkelig krænkede Meta, allierede jeg
mig med hende. Da vi ikke kunde være i Fred noget
Sted, tyede vi op på Tagkammeret, hvor gamle Møbler
og gammelt Legetöj gav os Stof nok til Underholdning.
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Men da vi uforsigtigt nærmede os Vinduet, lød straks et
trestemmigt: »Væk med det fæle!« langt nede fra Bun
den af Gården med en Ihærdighed, der kunde have væ
ret en bedre Sag værdig. Jeg kan nok huske, at jeg har
set Grundtvig’eme skændes og slås indbyrdes, men al
drig, at der var noget virkeligt Uvenskab mellem Kristianshavnerne og dem ude fra det fjærne Østen. Deri
mod kunde den fule Gejst, Kedsomheden, nok indfinde
sig imellem, når vi sade om Aftenen i den store Spise
stue, og min Fader lod sig opholde alt for længe af Hu
sets Damer, inden han vilde begive sig hjem med os. Så
gik Diskussionen løs om alt muligt mellem Himmel og
Jord, men dog mest om den Visdom, enhver troede sig
opdragen med. Svend satte sig i en ægte grundtvigsk
Positur med Armene over Kors og påstod, at med »Jer«
bliver det ikke til noget; der kommer intet ud af en så
dan Drivhusopdragelse. »Tror Du,« svarede Vilhelm, »at
der vil komme bedre Frugt af Drivehuset?« Eller også
kom de to Familiers Udtale af Ordene på Tale: at vi ud
talte det meget almindelige Ord Kartofler som »Kartufler«, vidste vi ikke at forsvare på bedre Måde end ved at
lade de andre høre, at de sagde »undt« i Steden for
»ondt«, og »Olle« for »Olie«. Men også på hinandens
Sætningsbygning havde vi uendeligt at rette. Vi sagde,
at Grundtvigs talte »sjusket«, og de påstode, at vi talte
»pedantisk«. — »Jeg skal fortælle Jer et Sagn,« begyndte
Svend. »Da Guderne skabte Verden af Jætten ..Ymers
Krop, var det så heldigt, at inde i hans Hjærne, hvoraf de
dannede Skyerne, fandt de en Ordbog og en Grammatik.
Var det ikke godt? Ti tidligere havde selve de höje Gu
der ikke kunnet tale rent!!!« Jeg ser endnu Svends tri
umferende Mine ved dette Indfald, og vi lode ham have
det sidste Ord.
Skulde jeg i få Ord karakterisere disse tre Börns For
hold til hverandre, så vil jeg sige, at Johan repræsente-
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rede den sunde Fornuft, Svend den poetiske Begejstring
og Vilhelm den reflekterende Kritik — Udtryk, som vist
synes meget besynderlige om en Ungdom, af hvilken den
ældste dengang endnu ikke var 16 År, den næste 14 År
og den yngste ikke 12 År. Men de vare heller ikke som
andre på deres Alder. Hvad mig selv angår, så er jeg
bange for, at min Rolle har været som Momus’ i den
gamle Komedie. Jeg vilde gærne finde det svage Punkt
og lo lystigt, mere end tilbørligt.
Endnu en Person af den kristianshavnske Husstand
bör jeg nævne: »Lotte«, Tjænestepigen. Det bliver
mig så meget lettere, som jeg i alle Måder kan henvise
til Pegotty i »David Copperfield«. Lotte var lige så dyg
tig, lige så hengiven, lige så snaksom som denne Type på
en trofast engelsk Tjænestepige, og hun har ganske vist
også lignet hende i Ydre. Det er umuligt at huske Lottes
Ansigt, uden at tænke på en kæmpemæssig Pigeon, så
dan som disse Æbler sé ud ved Juletid. Lotte havde sit
Aftensæde i Køkkenkammeret lige ved Siden af Spise
stuen; men undertiden kom hun ind i Stuen selv, og så
fortalte hun Æventyr. Måske ligger der hos hende Spi
ren til Svend Grundtvigs Specialitet. Men også hun fandt
sin »Barkis«, som var »villig«. En Spækhøker i Mønter
gade blev Enkemand, og jeg tror, at han, ikke uden Kom
missionærs Mellemkomst, bejlede til Grundtvigs Tærne,
som på sin Side hørte på Torvet, at han var værd at få.
Om deres Bryllup kan jeg intet huske, derimod véd jeg,
at Året efter kom Meta ud til mig og bad mig gå med
hende hen i »Runde Kirke«, hvor Lottes Datter skulde
døbes. Vi traf Baptisøren i fuld Virksomhed. Toogtyve
Kvinder tyssede på toogtyve spæde, skrigende Börn, me
dens Præsten svedende og råbende udtalte Formularen og
efterhånden øste lidt Vand på hver især, medens Degnen
var fristet til at stikke Fingrene i Ørene, når han sagde
Amen. Det hele gjorde et alt andet end opbyggeligt Ind-
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tryk. Men det tilstod Meta ikke straks. Vi havde vist
håbet at komme med i Kareten; men da det ikke lykke
des, gik vi til Møntergade, hvor vi ganske rigtig bleve
ind- eller nedkaldte af Dåbsbarnets Moder. At Manden
i vor Nærværelse klædte sig om og iførte sig sin Butiks
dragt, syntes os underligt, at han erklærede Chokoladen,
som hans Kone bød ham, for »noget Skidt«, syntes vi ikke
var pænt, men værre var det dog, at Lotte fortalte, at
Barnet, som var blevet døbt Elisabeth efter Fru Grundt
vig, egentlig skulde have heddet Meta, men at »Far«
havde erklæret, at han ikke ønskede, at hans Datter
skulde have et Hundenavn. V i søgte ikke mere i den
Kælder.
I Året 1836 vare vi flyttede fra Sølvgadens Kaserne op
i Reverensgade, det Knæ, som dannes mellem Eriksens
Palæ på Kongens Nytorv og Laksegade, og som senere
har måttet finde sig i at dele Navn med den sidst nævnte.
Vi boede i en Stueetage, og de Grun^tvig’ske Böm, som
nu vare voksede til og i stor Udstrækning gik Husets
Ærinder ind til Byen, fik efterhånden den Vane at se
ind til os omtrent hver Gang, de gik forbi; og dette dag
ligdags Samkvem var os i den Tid til stor Förnöjelse.
Grundtvig havde, ligesom de fornemme Franskmænd un
der Revolutionen, fået den Idé, at hans Sönner skulde
lære et Håndværk, og dette var også blevet iværksat for
den ældstes Vedkommende: Johan lærte Bogbinderi og
drev ved Siden af en Æskemager-Industri. Min Fader,
som syntes godt om denne Vindskibelighed, undte den
unge Bogbinder sin Næring, og mange vare de Svinkeærinder, som dette gav Anledning til. Men i øvrigt havde
Forholdene forandret sig i mange Dele. Grundtvig var
fra sin beskedne, tilbagetrukne Stilling som afskediget
Præst, ikke meget læst Digter og Forfatter igen kommen
til Ære og Anseelse, ikke alene blandt sin trofaste, men
ikke ret store Tilhængerkreds, men også på höjere Ste-
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der. Tronfølgerens Hustru, Prinsesse Christian, var ble
ven först hans Tilhørerinde, siden hans Velgörerinde. Jeg
skulde tage meget fejl, om det ikke allerede i 1836 var
hende, der lejede et Landsted til Grundtvigs ude mellem
Skovshoved og Tårbæk, og da dette nok forekom Fami
lien meget besværligt, så fik den næste År en Sommerbo
lig på Østerbro, lige over for Sortedams Søen i et af de
Steder, som lå lavt nede, dengang skilt fra Gaden eller
Vejen ved en Grøft med en Gangbro over. At nogen
kunde finde det formålstjænligt at flytte sit Indbo fra det
yderste Kristianshavn til Østerbro, har jeg aldrig kunnet
forstå, skönt der jo nok var en hel Del landligere den
gang end nu.
Året efter kom Thorvaldsen hjem fra Italien. Ba
ronesse Stampe installerede ham på Nysø og samlede om
ham alle de Berömtheder, hun kunde nå; og dér tilbragte
hele Familien Grundtvig en Tid om Sommeren. De store
gjorde store Fester, og Börnene gjorde små. Elise Stampe
stillede levende Statuer — sine små Søstre — op i Løv
hytter og digtede Sange; Meta og de yngre vare beredte
til at synge og strø Blomster, og jeg tror vist, det var
den modige Svend, der vovede sig op på den godmodige
gamle Thorvaldsens Værelse og fik ham ned i Haven for
at modtage denne Hyldning. Thorvaldsen kyssede alle
Pigebörnene og tegnede en knælende Engel i Metas Stam
bog. På lignende Måde listede man sig — denne Gang i
Flok — til Øhlenschlågers Lejlighed på Gården og fik
ham til at gå ned og plukke en Blomst til hver — en
Scene, som denne sang om i et Digt. Kort og godt: de
Grundtvig’ske Börn kom hjem, berusede af Virak og
Herregårdsliv, og de Blom’ske fandt Englen grim og Dig
tet flovt, og udtalte det. I det sidste havde de ganske
vist ikke Uret.
Omtrent samtidig blev Grundtvig Præst ved Vartov;
snart efter døde Frederik den Sjette, og Prinsessen blev
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Dronning, men ligefuldt. Grundtvigs andægtige Tilhørerinde, der ikke alene drog til Kirken i Longangsstræde,
hvor tidligere kun de gamle Koner havde forrettet deres
Andagt, men endogså var så bevågen at tiltale Meta
på Volden. På den anden Side havde min Broder heller
ikke undgået en stor Selvtillid ved den Smiger, som hans
Lærere i disse År lode ham blive til Del på Grund af
den store Åndsmodenhed, han i denne tidlige Alder lagde
for Dagen» Forholdet til Svend og Johan var i disse År
køligere, indtil det, da de alle tre bleve virkelig voksne,
blomstrede op til et Venskab, som aldrig visnede. Jeg
selv var åbenbart falden betydeligt i Fru Grundtvigs
Gunst. Jeg vég hende ganske sikkert for meget af fra
det ægte kvindelige. Hun anede dengang kun lidt, at
hun skulde blive Stammoder til den ene rette og ægte
Kvindeemancipation.
Da Grundtvig var bleven Præst ved Vartov Kirke,
fulgte det næsten af sig selv, at han ikke kunde bo så
langt fra sin egentlige Menighed, de gamle Folk i Hospi
talet; men det varede dog længe, inden han og hans Fa
milie inde i Vartovs Nærhed fandt en Lejlighed, der var
overkommelig i pekuniær Henseende og som nogenlunde
kunde erstatte den rummelige Bolig, som de nu i så
mange År havde vænnet sig til. Det havde måske endda
varet længere, hvis ikke Jakob Holm, Værten i Strand
gade, havde sagt dem op og forlangt. 2. Sal til et af sine
Böm, der skulde have Bryllup. Grundtvigs bestemte sig
da for en 2. Sal på Hjömet af Vimmelskaftet og Knabrostræde, hvor de fik ret gode Værelser, men hvor den store
Spisestue blev erstattet af en meget lille, og hvor Sönneme i Steden for den dejlige, lyse »Sal« måtte nöjes
med to stygge, lange, smalle, skævvinklede Kamre, så
overfyldte med de store Reoler, at der knap var Plads
til mere. Jeg kunde i øvrigt her afslutte mine Minder
fra Grundtvigs Hus, ti mine Besøg i Vimmelskaftet vare,
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skönt de aldrig ganske hørte op, dog kun sporadiske.
Som oven for antydet, havde Meta fået anderledes glim
rende Forbindelser, end sine forrige beskedne Barndoms
venner, var desuden næsten daglig hos P. C h r.
Kierkegaard på Nytorv, som 1841 var bleven gift
med hendes Kusine, Sofie Henriette Glahn, og
jeg var desuden flere Gange i lange Tider på Fyn
hos mine Bedsteforældre. Også Sönnernes Forhold til
hverandre var jo blevet mindre varmt, hvortil kom, at
min Fader, som langt fra fulgte Grundtvig gennem Tykt
og Tyndt som hans øvrige Tilhængere, var stødt sam
men med ham i en stor Disput hos Schmidts i Nyhavn —
om hvad og hvorledes har jeg aldrig vidst — men der
var kommet dem noget imellem.
Her i Vimmelskaftet udgav Svend Grundtvig, 18 År
gammel, sin förste lille Bog, en Oversættelse af nogle
skotske Folkeviser, dernæst en Pjece om det danske
Sprog på Færøerne, og han begyndte også i en påfal
dende ung Alder på sit store Værk: »De danske Kæmpe
viser«, denne, som han den Gang mente, originale og na
tionale Skat af dansk Digtekunst. Johan hjalp ham tro
ligt med at kopiere de gamle Håndskrifter, hvilket nok i
Længden ikke var noget morsomt Arbejde. Til Afveks
ling lavede Johan en Gang selv en Folkevise og lagde
den mellem de andre, og han var også så heldig, at Svend
gik i Töjet, henrykt over det nye Fund. Men snart efter
så han jo på Broderens Ansigt og af en mindre adækvat
Vending, at han havde ladet sig narre. — Vilhelm var
imidlertid i 1842 bleven Officer, og bægge Parter havde i
Fællig stiftet Bekendtskab med andre unge Mænd, hvori
blandt Malerne Frølich, Skovgaard og Lund
by e, desuden med Høgsbro og en sønderjysk Stor
bondes Sön, Knudsen. Disse unge Åndsaristokrater,
der jo ellers vare yderst frisindede, gjorde Ture i Omeg
nen, og blandt andet Tidsfordriv stiftede de også en »Vel-
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talenhedsklub«, ti det parlamentariske Liv stod jo den
gang for alle som noget, hvortil enhver måtte søge af
bedste Ævne at uddanne sig. Hvor de andre Møder
havde fundet Sted, véd jeg ikke, men kun, at Turen en
delig kom til min Broder, der med stor Ivrighed indret
tede sit Værelse til Brug for disse Svadas udkårne. Jeg
var på Fyn dengang, men min Fader, der tillige med sine
to yngste Sönner havde anbragt sig i Sideværelset for at
nyde godt af Talen, fortalte, at Skovgaard skulde holde
den. Han lagde for med at fortælle, at han vilde pro
stituere sig (Nej! Nej!) »Jeg har i Sinde at tale om den
tyske Kunst.« (Ja! Al vor Fortræd er tysk!) »Den tyske
Kunst, mine Herre, forekommer mig som en stor, broget
Paddehat.« (Bravo!) »Ja, mine, Herrer, jeg har egentlig
ikke mere at sige om den tyske Kunst!« Resultatet:
Skovgaard var större Maler end Taler.
Ved samme Tid må det have været, at Svend beslut
tede at tage Artium, og Vilhelm har vist været den, som
hjalp ham at tilegne sig den Stump Fransk, Tysk og Ma
tematik, der var nødvendig. Jeg kan huske, at Svend kom
daglig ud og læste på Kasernen, hvor vi atter boede fra
Efteråret 1842. Når han og Broderen lode sig immatri
kulere i »den sorte Skole«, kan jeg derimod ikke min
des*).
Da jeg kom hjem fra min Rejse i Sommeren 1844, var
Meta bleven forlovet med Peter Boisen, af en Fa
milie, som jeg nok havde hørt nævne, men hvem jeg kun
havde set en eneste Gang. I de tre År, Meta var forlovet,
så jeg hende kun meget sjældent; men da Boisen og hun
i Efteråret 1847 havde Bryllup i Dronningens og mange
menige Venners Nærværelse, var jeg også gået hen at se
til, men hørte ikke större af Talen end Ordet »Præstehus«, der blev gentaget flere Gange.
*) Johan blev Student 1842 og Kandidat 1846, Svend blev Student
1846, Magister 1860, Docent 1863, Professor 1869.
Udg. Anm.
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Så kom det minderige 48! At alle, der tidligere havde
haft den mindste Godhed for hinanden, måtte finde hin
anden igen, forstår sig af sig selv, og således også med
Grundtvigs og os. Og endnu nærmere kom vi jo hinan
den, da Johan og Svend Grundtvig tillige med Eduard
Blom, Lundby e, L ü t k e n og Carlo Dalgas be
sluttede at følge min Fader, da han blev udkommanderet
den 19. eller 20. April. I Dagene för Afrejsen var vort el
lers så tillukkede Hus åbent for disse og mange andre Men
nesker, der kom og gik. Skovgaard og Peters teg
nede de Frivillige; Folk, vi aldrig havde set, kom og delte
vore Måltider, uden at nogen tænkte på at göre Anstal
ter; selv vore Tjænestefolk færdedes mellem os som de
andre. Og da endelig Timen kom, og vi alle fulgte dem
ned til Kvæsthusbroen, hvor de skulde indskibes på et
Dampskib, var der vist ingen, der tænkte på Afskedens
Bitterhed, men alle vare de betagne af den Begejstring,
som fik Korsfarerne til at tiltale hverandre med: »Dieu
le veut!« På Kvæsthusbroen måtte der væntes længe —
vist et Par Timer — på et Kompagni Artilleri, men Tiden
faldt ingen lang, ti en Sang af H o s t r u p til de Frivilliges
Ære var bleven afsungen i Studenterforeningen Aftenen
forud, den kom til Stede, og med Kammersanger
Schram som Forsanger stode Soldater og Tilskuere
på åben Gade og sang: »I gæve Musasönner, hvad vil I
vel i Krig?« — En Proklamation blev oplæst, og lige på
det sidste kom der et Bud med en stor Pakke: en ny
Vise til de danske Soldater. Den nye Vise kom lige fra
Bogtrykkeriet den Dag, og den blev en gammel Vise:
»D en tapre Landsoldat«. -— I Løbet af de næste
Dage kom vi så til Kundskab om det ulykkelige Slag
ved Slesvig og bleve en Dag eller to senere måske dy
bere grebne af at høre om det ulykkelige Vådeskud, som
gjorde Ende paa Lundbyes så lovende Løbebane.
3
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Vilhelm Blom blev ikke udkommanderet för midt
i Sommeren, og jeg tror, at han aldrig på Krigsskueplad
sen traf sammen med Johan eller Svend Grundtvig, der,
som bekendt, bægge bleve Officerer. De vare alle tre
borte i Sommeren 1849, da jeg kun husker én Aften hos
Grundtvigs, hvor jeg traf den norske Fru Stenersen
og hendes tre Börn. Datteren Mina*), der senere blev
Johans Hustru, og de to smukke Drenge, hendes Sönner. Det har vist også været det Efterår, at jeg en Aften
var formelig bedt til Grundtvigs. Både Fru Grundtvig
og Frøken Blicher toge imod mig i den forreste Stue;
de vare meget venlige, men tydelig nok forstemte. Det
tilskrev jeg en Meningsforskel mellem Grundtvig og en
anden Rigsdagsmand, der Dagen forud havde ført til
skarpe Udtalelser. Dören til Dagligstuen stod på Klem,
men jeg hørte ikke en Lyd der fra. Hvad skildrer min
Forbavselse, da jeg kommer der ind og finder over en
halv Snes Mennesker der inde. I Sofaen Grundtvig i en
Kreds af Damer, som jeg havde set anden Steds, blandt
andre Fru Toft og hendes to Søstre Franziska
og Jutta Carlsen, deres Moder, Fru Carlsen,
og deres Svigerinde Fru Carlsen, født F r i j s. Ved
et andet Bord sad Meta og Frøken Spang (den
senere Fru Rump). En dæmpet Samtale førtes af Grundt
vig med Fru Toft, og senere gav Meta og vi to andre
nogle spredte,Ytringer til bedste — ellers var der Tavs
hed. Sönnerne, Boisen og nogle andre unge Herrer kom
ind fra Sönnemes Værelse og førte en stilfærdig Samtale
med os unge Damer. Der blev serveret Té og skåret
Smørrebrød, som Fru Grundtvig og hendes Søster bøde
om. Den Toft-Carlsen’ske Familie brød tidligt op og
bragte derved det øvrige Selskab til at ånde friere. Vi
♦) Oline Vilhelmine Christiane Stenersen. De bleve gifte 1855.
Udg. Anm.
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andre talte endnu lidt sammen, men bleve der heller ikke
længe. Det hele var mig lidt fremmed.
I Julen 1849 vare bægge Grundtvigs Sönner og Vilhelm
på Besøg i København, Vilhelm for sidste Gang. De tre
Venner færdedes meget sammen uden Anelse om, hvad
det næste År vilde bringe. I Vinterens Løb vare Eduard
og jeg nogle Gange hos Grundtvigs, én Gang sammen
med Frederik Barfod, husker jeg; men der
hændte intet mærkeligere. Grundtvigs havde atter haft
det Uheld at skulle flytte. De måtte give Plads for den
daværende Værts egen Husstand. Værre var det endnu
— hvad den Gang var et Særsyn — at Huslejlighed næ
sten ikke var til at opdrive. De underhandlede mange
Steder, men det var dog lige ved, at de vare komne i
Forlegenhed, hvis Fru Toft ikke havde tilbudt dem den
Lejlighed, som hun havde lejet til Aftrædelse, på en
i. Sal i Longangsstræde. Denne Bolig var alt andet end
elegant. Jeg husker det meget forkludrede Indre i dette
Hus, hvor blandt andet to Værelser kunde betegnes som
Kældere på 1. Sal; men Dagligstuen havde, skönt den
var lidt mindre, en umiskendelig Lighed med den gamle
i Strandgade, og Møblerne og Billederne vare anbragte
på samme Måde som der ude. I denne Lejlighed havde
jeg min sidste Grundtvig-Dag. Fader var kommen hjem
fra Als, kort för Våbenhvilen var udløben, og var en 3—4
Uger hos mine Brødre og mig. Den antydede Misstem
ning mellem ham og Grundtvig var der ikke Tale om
mere, og Fader, Eduard og jeg bleve bedte til Middag
der ude. Eduard blev hindret ved Hospitalstjæneste. Fa
der og jeg vare der alene en yndig, varm Junidag. Er det,
fordi jeg nu i så mange År har vidst, det var den sidste
Gang, at jeg synes, at der midt i al dens hyggelige Glæde
var noget vemodigt? Meta var endnu ikke kommen ud
efter at have fået sit förste Barn, men var ellers oppe og
rask; og om Eftermiddagen gik Svend og jeg over på
3*
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Møllen*) og så til den Nyfødte**) og hendes Moder.
Boisen og hans Kone vare yderst glade og venlige, og
Svend var på Færde som sædvanlig, var stolt af sin On
kelværdighed, vilde se den lille til Bedste, lægge hende til
Rette og spurgte med Ivrighed, om hun havde »knirket«.
Hermed er min Fortælling fra det Grundtvig’ske
Hus også til Ende. En Månedstid efter faldt min Broder
Vilhelm ved Isted, og Tante Janes svære Lod blev det
at meddele mig det sørgelige, — jeg kan endog sige: det
for mig ufattelige Budskab — og det vilde være umuligt
ikke altid at mindes den Skånsomhed og Følelse, hvor
med hun skilte sig fra dette Hverv.
Grundtvig skrev et smukt Digt over min Broder, som
det imidlertid fra först af var mig ligeså umuligt at læse
som det var mig umuligt at deltage i Jubelen over Sej
ren. I Oktober sagde jeg, midt i deres Flytnings-Uro, Far
vel til Fru Grundtvig og hendes Søster i deres nye Lej
lighed et eller andet Sted bag Slottet***) og rejste derpå
til Eduards Forældre, hvor vi havde Bryllup i November.
I Januar næste År fik jeg den bedrøvelige Efterretning, at
Fru Grundtvig var død. I Årenes Løb havde min Mand
og jeg den Glæde, at alle de tre Søskende Grundtvig be
søgte os i Odense. Disse Besøg have været os meget
kærkomne, og for mit Vedkommende opfriskede de Min
det om de smukke Barndomsdage i det Grundtvig’ske
Hjem.
Assens, 1888.
MARIE BLOM, født BLOM.

♦ ) Stora Kongens Mølle på Volden ved Vesterport, hvor Boisens
boede.
Udg. AnmElisabeth Boisen, død Juli 1919.
Udg. Anm.
♦ ♦*) Stormgade Mtr. Nr. 199, nuværende Nr. 17.
Udg. Anm.

FRU LISE GRUNDTVIG
Uddrag af Fru LAVRA GRUNDTVIGS »Udkast til Levneds.skildring af Svend Grundtvig« (efterladt, utrykt Brudstykke)
med vedföjede Oplysninger af H. P. B. Barfod.

Om Anledningen til at Fru Marie Bioms Minder
fra N. F. S. Grundtvigs Hjem bleve nedskrevne, kan jeg
meddele følgende. Efter Grundtvigs anden Sons, Pro
fessor Svend Grundtvigs pludselige Død d. 14.
Juli 1883 syslede hans Enke, Lavra, f. Bloch (1837
—91), med Tanken om at give en Skildring af hans Liv
og Gerning. Vel mindedes hun meget af, hvad hendes
Mand havde fortalt fra sin Barndom og om sine Foræl
dre og sit Hjem, men hun vidste også, at Fru Marie
Blom som Barn og ung var gået ind og ud i det gamle
Hjem, og hun bad hende derfor om at nedskrive nogle
Minder der fra. Dette gjorde Fru Blom med Glæde, og
om Fru Lavra Grundtvigs Taknemmelighed, da hun
havde modtaget og læst Minderne, vidne hendes Ord i
et Brev, hun skrev til Fru Blom d. 16. Marts 1888, og af
hvilket jeg her skal gengive nogle Sætninger. De kende
tegne Brevskriverinden og de give Udtryk for hendes
Glæde over Fru Bioms Skildring:

»De skulde have set, med hvilken Henrykkelse Deres
Pakke blev modtagen, åbnet og dens Indhold slugt —
skönt jeg havde en större Hovedpine den Dag —, og
De vilde have forstået, at min Påskønnelse og Taknem
melighed var lige så stor som Deres egen Godhed og
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elskværdige Imødekommen mod Ønsker, som De kunde
have haft al Grund til at finde ubeskedne og tåbelige.
Skönt Sne og Is for Tiden spærrer Vejen mellem os, kan
jeg dog ikke opsætte at sende Dem min hjærtelige Tak.

Professor SVEND GRUNDTVIG og
Fru LAVRA GRUNDTVIG.

Gid den kunde komme til Dem lige så varm, som jeg fø
ler den! Jeg blev straks ganske ulykkelig, da jeg så De
res Manuskripts Störreise, over al den Ulejlighed, jeg
havde forvoldt Dem, men jeg har trøstet mig med, at
det kunde ikke være så 'morsomt og fortræffeligt gjort,
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uden at De selv må have haft Förnöjelse af Arbejdet.
Mig har hvert Ord levende interesseret.«

Noget af den samme Interesse og Taknemmelighed vil
vel føles af hver den, der læser Fru Bioms Minder. Så
vidt jeg véd, findes der ingen anden Skildring af Biskop
Grundtvigs förste Hjem, og næppe vil nogen nulevende
have Minder, der gå så langt tilbage, at han kunde
skildre det.
Fru Lavra Grundtvig nåede ikke langt med sin Skil
dring af Svend Grundtvigs Liv. Hvad hun skrev, egner
sig for störste Delen ikke til Optagelse i denne Samling.
Et Par Uddrag bör dog fremdrages her som en Fuld
stændiggørelse af Fru Bioms Minder.
Jeg tænker först på Udtalelser om Fru Lise
Grundtvig. Hendes hele Navn var Elisabeth
Christine Margrethe Blicher, født d. 28. Sep
tember 1787, død d. 14. Januar 1851. Hun var Datter
af Provst D. N. Blicher og ægtede Grundtvig d. 12. Av
gust 1818. Med stor Uret er hun i manges Bevidsthed
kommen til at stå i Skygge for Grundtvigs anden og
tredje Hustru. Hun var ingen ubetydelig Kvinde. Hun
var tvært imod sin Mands gode, trofaste, man kan vel
sige heltemodige Støtte og Medhjælp under de alvorlig
ste Forholde, således da Grundtvig 1826 stod i sin hårde
Kamp og tog sin Afsked som Præst, tvungen dertil af
sin Samvittighed. Jeg henviser til Birkedommer Ste
ner Grundtvigs Omtale af hende i »N. F. S.
Grundtvigs Breve til hans Hustru under Englandsrej
serne 1829—1831.«
Om Fru Lise Grundtvigs Holdning under og Forstå
else af den Kamp, hendes Mand stod i, skriver Fru
Lavra Grundtvig:
»Da hun så, hvor meget han led og hvor hård hans
Kamp var, inden han kunde tage den afgørende Beslut
ning om at nedlægge sit Embede, gik hun en Aften ind
til ham og sagde: ’Jeg ser godt, hvad der piner Dig,
Grundtvig, og at Du ængstes for Kone og Börn. Men
glem os og gör trøstig, hvad Vorherre byder Dig. Han
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vil nok vide, hvordan han vil give os Brødet’. Disse Ord
af hans fromme og hojhjærtede Hustru gjorde også Ud
slaget. Og som Modet ikke svigtede hende i Afgörelsens
Stund, således bar hun også siden med Tålmodighed og
stille Kraft trolig sin Del af Følgerne af dette Skridt. At
fri sin Mand så meget som muligt for alle materielle Tryk
og Savn og tage alle huslige Bekymringer og Besværlig
heder alene på sig — det var, hvad hun vilde og også
kunde som få.«

Videre skriver Fru Lavra Grundtvig:
»Hun var en sjælden dygtig Husmoder, der ikke alene
holdt sit Hus, så der var ordentligt og skinnende rent og
blankt i hver en Krog, men som også forstod, trods de
knappe og meget tarvelige Kår, at göre Hjemmet i en
ganske særlig Grad smukt og tiltalende. Og på en stille
og yndig Måde, uden Uro eller Travlhed, udrettede hun
sin Gerning.
Alle, der så hende, bleve slåede af hendes Skönhed og
stille, yndefulde Væsen. Gamle M o 1 b e c h*) fortæller
i et af sine Breve til Fru Rahbe k**), at han tilfældig
havde truffet Grundtvig og hans Kæreste hos deres fæl
les Ven Povel Don s***) : ’Jeg glædede mig’, skriver
han, ’over at finde så megen Elskværdighed hos hende
som jeg tror, et halvt Dusin Grundtviger kunde have nok
af .... Jeg havde grumme meget at skrive om denne
indtagende Pige med de smukke Öjne’. Og herpå sva
rede Fru Rahbek på sin spøgefulde Måde: ’Det for-

♦) Chr. Molbech, 1783—1857, Historiker, Sprogmand.
Udg. Anm.
♦♦) Kamma Rahbek, 1775 — 1829.
Udg. Anm.
♦♦♦) Povel Dons, 1783—1843, Forfatter. Det var Novbr. 1813, Året
efter at Grundtvig og Molbech vare bievne Uvenner.

Udg. Anm.
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nöjer mig meget, at Grundtvigs og m i n Kæreste har
vundet Deres Yndest’. Og i et andet Brev truer hun
ham med at ville gå over til »Krønike-Partiet«*), ’hvilken
mørke Tale ikke vil sige andet, end at jeg i Söndags
blev endnu mere indtagen af Grundtvigs Kæreste, — der
sikkert er en sød, velsignet Pige —, end jeg tilforn har
været .... Kender De hende, så fortæl mig, hvad De
ved, for hun interesserer mig i höj Grad’.
Var hun yndig som ung Pige, gjorde hun et ikke min
dre smukt og tiltalende Indtryk på dem, der först så
hende som gift Kone og Moder. Jeg mindes således,
blandt mange andre, afdøde Professor H ö y e n s*) be
gejstrede Skildring af hende. Det var engang, han var
ude at besøge Grundtvig på Kristianshavn, at han så
hende for förste Gang. Han kunde aldrig glemme, hvor
dejlig hun havde set ud, da hun trådte ind i Stuen, hvor
han og Grundtvig sade og talte sammen. Det stærke Ind
tryk, hun gjorde på hans skönhedselskende Sind, stod
endnu på hans gamle Dage lyslevende for ham. Hendes
lette, ranke Skikkelse, hendes fine Træk, de skönne blå
Öjne, den snehvide, hvælvede Pande, omgiven af små,
brune Krøller, de tykke, blanke Fletninger, der lå som
en Krone på hendes Isse, og Dragten: den mørkeblå, tæt
sluttende Kjole med den brede, klare, rynkede Halsstrim
mel; — alt beskrev han på sin livlige, varmhjærtede Må
de, som det kunde være et Kunstværk, han lige havde
set for sine Öjne. Det var jo også muligt, at hans Kend
skab til Maleriet af Fru Grundtvig, som hans Skildring
så levende mindede om, kan have blandet sig med Min-

♦) Hentydning til Grundtvigs Skrift: »Krønikens Genmæle«,
der nærmest var et Svar på Molbechs Kritik af Verdenshistorien 1812.
Udg. Anm.
*♦) N. L. Höyen, 1798—1870, Kunsthistoriker, Professor.
Udg. Anm.
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det om hende selv. Men det kunde jo også tyde på, at
hans förste Møde med hende falder på den Tid, hvorpå
det blev malet; og den blå Kjole på Billedet kunde endda
godt være den samme som den, han havde set hende i,

Fru GRUNDTVIG som gammel.

om der end lå År imellem hans Besøg og Billedets Til
blivelse ; ti på den Tid, og særlig i d e n tarvelige Kreds,
skiftede jo Dragterne, der vare af et solidere Stof, ikke
så hyppigt som nu, så man godt kunde få Tid til at knyt
te Tanken om en Person til en bestemt Klædning.
Dog, hvem der kendte hende nöjere, de vidste, at, som
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Frederik B a r f o d*) siger: at ’hendes sjælelige Yn
de var ikke mindre end hendes store legemlige Skön
hed, og at der hos den stille, bly Kvinde var Kraft i Vil
jen, Liv og Höjhed i Tanken’.
I sit lille Skrift om Dronning Caroline Amalie kom
mer Barfod også til at omtale Fru Grundtvig, hvor han
fortæller om Dronningens ’kvindelige Idealer’. ’Dron
ningen har’, skriver Barfod, ’flere Gange sagt mig, —•
sidste Gang et Par År för sin Død. — ’Der er tre Kvin
der, som jeg altid særlig har set op til, det er den förste
Fru Grundtvig, Dronning Marie og Grevinde Reventlow,
f. Rantzau’, altid Navnene, så vidt jeg mindes, i den Or
den. Hvad hun således gentog med Års Mellemrum, var
da ikke noget Mundsvejr, fremgået af en øjeblikkelig
Stemning; det var en sand og virkelig Følelse’.
Fru Grundtvig var, da Dronningen lærte hende at ken
de, allerede langt ude over den förste Ungdom. Dog,
hendes Skönhed var af den ægte Art, som Tiden vel kan
forandre, men ikke tilintetgöre, fordi den er et Genskin
af »Hjærtets skjulte Menneske«, af den stille Ånds ufor
krænkelige Skönhed.
På samme Tid som Fru Grundtvig, således som oven
for er fortalt, trofast stod sin Mand ved Siden og stræbte
at göre, hvad der da hvilede så tungt på hans Sind, let
tere for ham, lå hendes egen Moder syg, og det var kun
to Uger efter, at Grundtvig havde indgivet sin Ansøg
ning om Afsked, at hun havde den Sorg at miste hende.
Grundtvig skriver derom til Ingemann: ’Lise og hen
des Søstre sørge over al Måde over deres Moders Død’.
Det fortælles, at Døtrene, så længe de levede, klædte sig
i Sørgedragt på deres Moders Dødsdag. Dette Dødsfald
havde til Følge, at den ugifte Søster, Jane, kom i Huset
hos Grundtvigs, hvor hun siden havde sit Hjem. »T a n*) Povl Frederik Barfod, 1811—96, historisk Forfatter.

Udg. Anm.
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te Jane« var et fortræffeligt Menneske med en god
Forstand og ikke liden Åndsdannelse .... Hun var mere
livlig end Søsteren, indlod sig en Del med hvem, der
kom i Huset, og gav sig meget af med Börnene«.

SÖNNERNES UNDERVISNING.
Grundtvigs Skoletanker have, især i tidligere Tider,
været Genstand for megen Omtale og Kritik. Der
har stået Kamp om dem. Nogle have hævet dem til Sky
erne, andre, og vel de fleste, have fordomt dem som gan
ske ødelæggende for den opvoksende Slægt og derved
for det hele Folk. Der hersker dog vel både hos Tilhæn
gere og Modstandere så megen Uklarhed over Grundt
vigs Stilling og Krav til Borns Undervisning, at det vil
have sin store Interesse at få et Indblik i, hvad der i
den Henseende bødes og krævedes af hans egne Börn.
Vi ville da se, at de begyndte Skolegangen i en tidligere
Alder, end Börn i Almindelighed begynde den, og at
der stilledes betydelige Krav til deres Flid og Ævner, selv
om Planen for Undervisningen var en anden end den, der
fulgtes og følges i de store Skoler. Vi ville derfor lade
Fru Lavra Grundtvig fortælle:
»Efter Grundtvigs Tankegang hørte Börnene Hjemmet
til. Undervisningen skulde knytte sig til det hjem
lige og kendte. Börnene skulde have Magt over M odersmålet, inden de førtes ind i det fremmede. Det
Herredomme, som det fremmede på Modersmålets Be
kostning havde i Skolerne, var i hans Öjne Unatur,
som han til det yderste bekæmpede.
En fædrelandsk Oplysning på Moders
målet var det Mål, han stræbte efter.
Det var ikke hans Mening, at Börn intet skulde lære.
Tvært imod mente han, at Börn skulde lære meget, når
Lærdommen kun blev lagt således til Rette for dem, at de
kunde have Förnöjelse af den. Det gjaldt kun om ikke
at give Börnene andet, end hvad der passede for deres
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Alder, således at de med Lyst kunde tage derimod. ’Selv
de bedste Börn blive uartige, når de kede sig’, sagde
han altid. Kedsomheden var i hans Öjne en Rod til alt
Ondt. I Modstning til den Tids Skole vilde han frede
om Barnligheden, om en sund og naturlig Udvikling af
Barnets Ævner og åndelige Liv. Det lå ham derfor på
Hjærte at fri sine Börn fra ’Drengevidenskabeligheden’,
som han kaldte Skolens Forsøg på i Barnealderen at
sammentrænge al den Kundskab, et Menneske senere
hen i Livet kunde få Brug for: ’Kun Spiren frisk og grön
i tidlig Vår — og Blomsterfloret i den varme Sommer’.
Grundtvig vilde vise sig selv og Verden, at boglig Kund
skab og sand Dannelse og Dygtighed kunde nås uden at
følge den slagne Landevej gennem Skolen med dens
’Dødbideri’ og Eksamensvæsen. I Håbet om, at dette
vilde lykkes ham, tog han sig på at være sine Sönners
Lærer.
Hvorledes gik det da Grundtvig som praktisk Pæda
gog? Var han en god Lærer?
De fleste ville vel svare nægtende på dette Spørgsmål,
og rimeligvis have Ret. Hvem der har kendt ham, må
vel sige, at det ej lå for ham at gå ind på andres
Tankegang. At sætte sig på Barnets Stade faldt ham
vist ej naturligt, hvor meget han efter sin Teori end
ønskede at göre det. Praktisk, i det små at udføre sine
egne, poetisk store Tanker, lå sikkert uden for hans
egentlige Opgave. Kun Kærligheden til sine Börn og til,
hvad der for ham var både en Hjærte- og Samvittigheds
sag, tvang ham til at påtage sig dette besværlige Arbej
de. Men også som Lærer var han sig selv.
Hans mægtige, idéfyldte, af höj Alvor prægede Per
sonlighed måtte virke fængslende på Svends beslægtede
Natur, opdragende og tugtende på hans modtagelige
Sind. Faderens uhyre Flid og Arbejdsomhed krævede
Flid hos Sönnerne. Eksemplets store Magt påvirkede
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dem umiddelbart i denne Retning. Der spurgtes ikke,
om de havde Lyst til at bestille noget, kun om det, de
læste, var noget, de kunde interessere sig for og have
Gavn af.
Mange af Grundtvigs Venner og Disciple, der havde
følt sig hjærtelig tiltalte af hans poetiske Betragtning af
Bömeundervisningen, have siden på hans Ord brudt med
»den sorte Skole« og prøvet på at lægge denne hans Tan
kegang til Grund for deres Borns Undervisning i en Fri
skole eller i Hjemmet. Men skönt den Sandhedsmagt, der
lå i Grundtvigs Skoletanke, vel uimodsigeligt i n d i r e kt e har hjulpet til at bringe mere Lys og Liv ind i den
af ham så forhadte Skole, så er det dog iøjnefaldende, at
de direkte Bestræbelser, som af hans Venner ere
bievne gjorte for at göre hans Idéer til Virkelighed, ofte
have båret ringe og umodne Frugter. Grunden hertil
turde vel være den, at Disciplene nok have fulgt i Meste
rens Spor, for så vidt det gjaldt om at fri deres Böm
fra Skolens Tryk og Tvang og i deres Bestræbelser for
at göre Undervisningen så fornöjelig for Börnene som
muligt, hvorimod de ikke i samme Grad have stræbt efter
at lære deres Börn to Ting: at arbejde og at lyde.
Det lærte Svend og Johan i deres Faders Skole, hvad
der så ellers kunde være at sige på den.
At give en i det enkelte gående Skildring af den Un
dervisning, Grundtvig gav sine Sönner, vilde nu, efter
mere end et halvt Århundredes Forløb, ikke være muligt
uden at gætte sig frem. I det følgende vil man derfor
kun finde, hvad der af pålidelige Efterretninger har kun
net samles til Supplering af Svends mundtlige Meddelel
ser om sine Skoleerindringer.
Svend har nok skyndt sig svært med at komme igen
nem ABC’en hos Moder, for at komme til at læse hos
Fader sammen med sin store Broder. Ti at han allerede
i Foråret 1829 havde begyndt sin Skole hos Faderen,
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kan nemlig ses af et Brev til Peter Fenge r*), hvori
Grundtvig skriver, at han håbede at få Ludv. C h r.
Mülle r**) til at læse med Drengene, medens han selv
den Sommer var i England, ’så meget, at de ikke skulde
glemme, hvad jeg allerede havde lært dem’. Svend var
da först i sit femte År, så det har været i god Tid, Grundt
vig har ladet sine Sönner begynde Hjemmeskolen.
Undervisningen foregik i Faderens Studereværelse og
begyndte med Morgenbon. Grundtvig fremsagde Tros
bekendelsen, bad Fadervor og læste derefter et Stykke
af det gamle eller ny Testamente. Da Drengene bleve
större, lod han også dem tage Del i denne Oplæsning.
Af Salmer lærte de en Del udenad, men Salmesang var
der ikke. Det var der vel i det hele taget ikke meget af
på den Tid, selv i kristelige Hjem; og den musikalske
Ævne var også kun svag i den Grundtvig’ske Familie.
Lige så lidt som Undervisningen gik efter en forud
fastslået Timetabel, lige så lidt begyndte eller endte den
på et bestemt Klokkeslet. Den måtte jo rette sig lidt efter
Præstens Tid og Lejlighed, men gik dog i det hele tem
melig stadigt og regelmæssigt og begyndte gærne tidligt
om Morgenen.
Som Undervisningen i det hele havde en overvejende
historisk Karakter, således var det også særlig gennem
den mundtlige Fortælling af Bibelhistorien, at
Drengene fik deres Religionsundervisning. Når Præsten
der i den stille Stue med Ånd og Troens Varme i al En
foldighed fortalte sine Börn den hellige Saga, måtte det
nok kunne fængsle en Barnesjæl og göre et dybt og ufor
glemmeligt Indtryk.
Til det fortalte knyttedes bibelhistoriske Salmer, som
*) P. A. Fenger, 1799-1878, Præst.
Udg. Anm.
) Ludv. Chr. Müller, 1806 51, Præst, Seminarieforstander, histo
risk Forfatter.
Udg. Anm
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tildels lærtes udenad efter Hagens Samling*), og i
Grundtvigs lille Bibelkrønike havde de et kort Udtog
af, hvad der mundtligt var blevet dem fortalt.
Historie og Geografi læstes under ét. Grundt
vig begyndte med på Kortet at lære dem at kende: först
alle de historiske Lande rundt om Middelhavet,
som Skuepladsen for den gamle Verdens Historie, og
dernæst Landene .omkring Østersøen, som de Ste
der, hvor Nordboerne og særlig de Danske havde deres
Verden.
Når de så vare bievne godt hjemme i disse Egne, for
talte han dem temmelig udførligt Hovedbegivenhederne
i det historiske Liv, som dér havde udfoldet sig, hvor
imod de mindre Begivenheder med de mange Årstal og
Navne kun flygtigt eller slet ikke berørtes.
Hvor meget det har ligget Grundtvig på Hjærte, og
hvor megen Flid han har gjort sig for at give en levende
Fremstilling af Historien, afpasset efter Barnets Tarv,
kan man se bl. a. af Fortalen**) til »Krønikerim«, hvor
han giver en såre interessant Fremstilling af denne sin
Metode.
Det var jo også for at udfylde det formentlige Savn
af passende Lærebøger til at understøtte den mundtlige
Undervisning, at han på den Tid — i Løbet af 1829 —
udgav »Krønikerim« samt »Kort Udsigt over Verdens
krøniken« og den historiske Udsigtstavle, som han
kaldte »Tidens Ström«.
Hensigten med Krønikerimene: på en fornöjelig Måde
at fæste det mundtligt meddelte i Hukommelsen,
blev for Svends Vedkommende fuldkommen løst. Han
*) »Historiske Salmer og Rim til Børnelærdom«. Udg. af L. C. Ha
gen. F. 1808, 1837 Adjunkt i Sorø, 1840 — 67 Præst i Sønderjylland,
dér forjaget af Tyskerne. 1868—76 Valgmenighedspræst i Kerteminde.
Død dér 1880.
Udg. Anm.
♦♦) Trykt förste Gang i Svend Grundtvigs Udgave 1872. Udg. Anm.
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lærte dem udenad med stor Förnöjelse, og dem af dem,
som han som Dreng havde fundet særlig morsomme og
könne, kunde han endnu på sine gamle Dage udenad.
Svend holdt også meget af »Tidens Ström«; han havde
også fra Dreng af det Indtryk, at den ganske udmærket
opfyldte sit Formål: at anskueliggöre den historiske Ud
viklings Gang gennem Tiderne.
Af fremmede Sprog lærte de da kun ét, nemlig Græsk.
Der læstes Herodot og Homers Odyssé og
Iliade. Grundtvig læste for og lod dem læse efter på
Græsk, og oversatte da meget omhyggeligt det læste for
dem på Dansk. Om nogen grammatisk Forklaring var der
endnu ikke Tale. Grammatiken var og blev dem som Börn
et fuldstændigt terra incognita. Men hvad han således
efter moden Overvejelse gav dem som den efter hans Me
ning bedste Oversættelse, krævede han også ordret igen
af Drengene; og bomrede de, når de skulde op med Lek
tien, så blev Grundtvig vred og gav Synderen én på Øret,
som især, når den med Bagen af höjre Hånd blev given
den, der sad til Höjre for ham, kunde komme med sådan
Kraft, at den undertiden kostede Tårer. De læste også
Æ sops Fabler, og disse skulde de oversætte skriftligt,
Johan i Prosa, men Svend på Vers. Svend viste tidlig
en Lethed i at göre Vers, som Faderen meget opmuntre
de. Der findes endnu et Par Hæfter fra 1837, hvori disse
rimede Oversættelser af Æsops Fabler ere sirligt af
skrevne og forsynede med Anmærkninger og Registre.
Skoletiden indskrænkede sig dog ikke til den kortere
eller længere Tid, Grundtvig selv læste eller talte med
Drengene, men når den var forbi, toge de Plads ved de
res eget Bord inde i »Salen«, hvor de så i et vist Tal Ti
mer skulde sidde stille og læse. De fik ikke noget
bestemt for, men kun et almindeligt Tilhold om at læse, så
langt de kunde nå i den givne Tid. Dér læste de så videre
i Sakse og i Snorres Heimskringla, hvoraf de gær4
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ne daglig læste noget höjt for Faderen, og dér bleve de
oven omtalte, af Faderen udgivne Lærebøger gennem
læste og Versene lærte udenad.
Da Salen lå inden for Faderens Stue, hvortil Dören stod
på Klem, vare Drengene jo nødte til at blive på Pletten
og forholde sig rolige, den bestemte Tid. For Resten
vare de ganske overladte til sig selv. Det var kun sjæl
den, at Faderen, stående i Dören, kastede et flygtigt Blik
ind til dem. Det kunde jo hænde sig, at disse stille Læse
timer kunde falde både Svend og Johan lidt trættende,
og de kunde længes efter at slippe ud til deres Lege i
det Fri. Johan siger, at han tit kedede sig ganske grue
ligt. Svend forstod bedre at holde sig den af Grundtvig
så stærkt frygtede Fjende, Kedsomheden, fra Livet. Blev
han træt af at læse, så snød han sig til at lave Vers, eller
han fandt på Gåder og tegnede Rebus, som han var me
get stærk i. Disse Produkter bleve opbevarede i Bord
skuffen til om Söndagen, når Vilhelm og Marie Blom
kom. Så bleve de nydte i Fællesskab og i störste Hem
melighed på et Pulterkammer eller på et af Pakhuslof
terne, og de bleve gærne meget beundrede.
Lejlighedsvis fik Grundtvig lidt Hjælp til Drengenes
Undervisning af en og anden af de yngre Teologer, der
på den Tid hørte til hans stadige Tilhørere i Kirken, og
som også personlig sluttede sig til ham og søgte ham i
Hjemmet, hvor de altid fandt den venligste Modtagelse.
Således var L. C. Hagen en Tid Lærer i Skrivning, og
Chr. Sigfred Le y*) regnede med dem og fortalte
dem også et og andet. Ludvig Chr. Müller var
også en Tid deres Lærer, særlig under Grundtvigs Eng
landsrejser.«
♦) C. S. Ley, f. 1806. 1857—70 Lærer i Sønderjylland. Slæbtes der
af Preusserne, sammen med Hans Krüger og tre andre, som Fange
til den polske Grænse. Død 1874.
Udg. Anm.
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Så vidt Fru Lavra Grundtvigs Optegnelser. Om den
Vægt, Grundtvig lagde på sine Borns Undervisning, om
den Alvor, hvormed han vågede over deres Skolearbejde,
mindes man også stadig ved at læse hans Breve til hans
Hustru under Englandsrejsen. Han krævede Flid, Ud
holdenhed og Lydighed af dem, og hans Vej
ledning var ikke en Leg, således som det fejlagtigt er
blevet troet af mange. Denne Misforståelse har vel været
til Skade for mange Börn, særlig i tidligere Tid.

MINDER FRA PRÆSTEN GUNNI
BUSCKS HJEM
Af Fru AVG. PEDERSEN, f. BUSCK

u vil, at jeg skal fortælle Dig' lidt om vort Barn
domshjem! — Hjemmet hos Fader og Moder, —
det blev for os tre yngste Piger Brøndby-Hjemmet og for mig lille Efternøler Barndommens Hjem.
1844 vare Gunni Busck og Julie, f. Bech, flyttedé ind i
Brøndbyvester Præstegård med en lille to Års Pige og
en Flok större Drenge. Fader var da 46 År. Fra 1824
havde han været Præst i Stiftsbjærgby og Mørkøv. Dér
havde han jordet sin förste Hustru og to små Böm, dér
fandt han sin anden Hustru, og dér havde han taget nid
kært og ærligt fat — »under Sang og Suk og Bön« — på
Arbejdet, der var lagt for ham, og dér tog han med varmt
Hjærtelag og åben Sans imod det Lys, der ved Grundtvig
var begyndt at stråle ud over det danske Kirkefolk.
Dér ude, i den smukke, skovrige Egn havde Grundt
vig også jævnlig gæstet ham, og det både i Lyst og Nød,
og mellem Bjærgby og København førtes den rige Brev
veksling mellem de to gode Venner, hvoraf den ene sær
lig ævnede at give med fulde Hænder og den anden at
modtage til levende Brug.
I Brøndby Præstegård voksede vi yngste Börn op. Dér
strømmede vore Paradis Floder, og dér groede både Li-
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vets og Kundskabens Træ for os. Det er ikke let at fatte
sig kort om sin Moder og Fader. De omslutte jo hele
Ens eget Liv, de ere både for og bag og til alle Sider.
Men hvad Du vil høre, er jo, hvad der især prægede vort
Hjem. Jeg tror, jeg kan betegne det med tre Ord. Hjem-

Præsten GUNNI BUSCK, 46 År gammel.

mets förste Taktslag: det var Arbejde. Der var
selvfølgelig nok at tage Hånd i. Husets Tarv og den
store Börneflok for Moder, Præstegerningen for Fader.
Ja, og så måtte han jo straks til at plante. Der var
så bart på den Roskilde Hede! Et vældigt Stykke Jord
blev lagt til Haven, som med sin Æblehave, Birkelund
og Bøgeskov, hvor der var en gådefuld »Løvens Hule«,
syntes os Böm at strække sig til Verdens Ende. Jo, vi
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Börn lærte tidligt at kende Glæden ved Arbejdet og efter
hånden dets store Velsignelse.
Der var noget ved Moder, der gjorde, at der aldrig
var Jag eller Hastværk. Anderledes med Fader: »Storm
vind for ingen Ting!« havde hans förste Hustru smilende
kaldt ham. Men Fader blandede sig ikke ret meget i
Moders Sager. Derimod hørtes ofte et rask Greb i Dör-

Brøndbyvester Præstegård.

låsen og et: »Hvor er Moder?« Og så måtte hun ind i
hans Stue for at høre til og være Medhjælp i, hvad han
arbejdede med.
Jeg vil nødig sidde her og forherlige Fader og Moder!
Det vilde de engang kun give mig Utak for. Nej, de
vare nok ikke bedre end så mange andre gode Forældre.
Men der var det, at de trængte så inderligt til Gud fra
de unge Dage, og med voksende Styrke gennem hele Lev
nedsløbet tyede de ind til Ham med deres Suk over Hjærtets Hårdhed, Hjærtets Kulde, og toge hver Dag imod
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Hans Nåde. Derfor blev det Hjem, som omgærdede os
Böm, så lykkeligt, så trygt, så muntert og dog så al
vorsfuldt.
Det andet, jeg tör sige, der gav vort Hjem Præg, var
de mange gode Ord, der løde i Tale og i Sang. Fader
og Moder følte dybt, hvad Ord har at betyde. De
brugte dem så redeligt, og derved hjalp de os Börn, og

Brøndbyvester Præstegård.

Tjænestefolkene med, til at agte på, hvad vi selv sagde,
og hvad vi hørte andre sige.
Vi fik Ærbødighed for Ord og en Følelse af,
at vor Tale — Efterklangen af Guds Skaberord — er
givet os til at udtrykke Gudsbilledet i os. Sansen herfor
må tidligt være vakt, når jeg mindes den Gru, hvormed
jeg engang som lille Pige hørte om Talleyrands Udråb,
at Ordene vare givne Menneskene for at skjule deres
Tanker.
Det tredje, der som en frisk Ström gennemrislede
Brøndbyhjemmet, var Grundtvigs folkelige og kristelige
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Livssyn, der netop i de Åringer fæstnede sig i mange
Præstegårde og andre Hjem. For det folkelige havde
Fader tidligt åbent Øre. Også i Bjærgby-Tiden havde
han prøvet af få Folk i Tale ved Møder i Skolen. Men,

Fru BUSCK.

»hver nyde, som han nemmer«. Det var ingenlunde ens,
hvordan endog hans egne Börn havde Sans herfor, og,
skönner jeg ret, var det först, da han hos de yngre i
Kuldet mødte Genklang og Varme, at det rigtigt kom til
at leve i Hjemmet.
Torsdagene vare herlige, syntes vi. Så fik vi Efter
middags Kaffe, og om Aftenen talte Fader ovre i Skolen.
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Han tog sine Æmner fra Myter og fra Danmarks Histo
rie, og vi sang af fuldt Bryst de nye Sange: »Er Lyset
for de Lærde blot«, »Kongehånd og Folkestemme«. »Hvad
Solskin er for den sorte Muld, er sand Oplysning for

Pastor GUNNI BUSCK.

Muldets Frænde« og mange andre. Af og til kom Ernst
Trier og andre unge ud fra København for at hjælpe
til. Trier spruttede jo af Liv. — »Trier, Trier, De har for
mange Jærn i Ilden på én Gang!« sagde Fader en Tors
dag Aften, — til m i n store Undren, da jeg opfattede det
bogstaveligt.
Mørkningen i Dagligstuen!! Der blev småsnakket, og
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der blev sunget, og det Ordskifte, vi dér lyttede til, som
også ved Måltiderne og når gode Folk gæstede os, blev
en Skolegang, der var mange Gange mere værd, end den i
Skolestuen. Efter Nutidsmening lærte vi ikke meget, —
måske for lidt —, men vi fik Lyst til at spörge, til at
vide noget og — til at leve!
Om, hvad det nye Lys over Dåbsordet bragte Fader
og ved ham Moder og os Börn af Lykke og Glæde og
Fred, kan jeg ikke skrive. Det kan Du, om Du vil det,
få Kendskab til i Brevene mellem Fader og Grundtvig.
Vore Forældres Onsdags Kirkegang i Vartov, hvor
Fader tog Grundtvig til Alters, bragte Genskin hjem
til os, ligesom også Faders jævnlige Besøg.hos og Sam
taler med Grundtvig. Denne var også nogle Gange i
Brøndby, og af Sangen: »Syvsoverdagen«, som han skrev
efter et Besøg der ude, hvor der den Dag ingen var
hjemme, kan høres lidt af, hvad deres Ordskifte ofte
drejede sig om:
Dér vilde frit jeg tale
I Lys, som Ven med Ven,
Om Dug i dybe Dale,
Om Død — og Liv igen!
Om alle Guds Vidunder,
De store med de små,
Som Engle ej udgrunder,
Men Støv kan stole på.

Kan Du nu ikke nok ud fra, hvad jeg her har fortalt
om Brøndby, selv slutte, hvordan alt, hvad der i Årets
Løb mødte af Omskiftelser og Oplevelser, blev modtaget!
De mange gode Venners Besøg, de ypperlige Præstekonventer med den jublende Sang, Julen med dens Varme og
Lys og de mange Småböm fra Byen om Juletræet, Påske
Morgen, når »Af Höjheden oprunden er« blæstes på Horn
ud fra Kirkens Glughuller, og vi i Haven hørte Tonerne
og vi så de förste Spirer af de gule Påskelilje Knopper!
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Somrene med de glade Gæster, — og så de lange, her
lige Ophold på det dejlige, lille »Strandlyst», ude
ved Øresund, hvor Fader altid drog Vejret så frit —
Astmaen plagede ham jo en Del, og hvor hans Længsel
efter Skov og Strand rigtig kunde få Svar.
Hvor Alvor og Gammen dog boede tæt sammen hos
Fader! Hans Munterhed var så velgörende i Hjemlivet.
N. J. T e r m a n s e n, der gennem flere År var som hjem
me hos os, talte derom, da han lå på sit sidste Syge
leje. »Kan Du huske«, sagde han, »hvor glad og livlig
din Fader kunde være! Jeg husker ham en Söndag ved
Morgenbordet, han priste de varme Hvedeboller, og Ta
len var munter. »Nå, nu er det snart Kirketid«, sagde
han og rejste sig fra Bordet. Lidt efter så jeg ham gå
ad Havegangen hen til Kirken. Der var sådan Höjhed over
ham, syntes jeg, så lys og mild, — og, Du! Jeg syntes
næsten, jeg hørte Småklokkerne ringe! Du ved, at så
danne randede Ypperstepræstens Klædning«.

Da jeg sidst så Brøndby Præstegård med Haven og
Kirkegården, hvor Faders og Moders Grav under det
store Birketræ er dækket af en stor Sten, hvorpå han
under sit Navn havde ønsket indristet: »Jeg lever,
og I skulle lev e«, og Moder under sit Navn de
Ord, hun elskede: »Siger Gud og Faderen Tak
for alle Ting i vor Herres Jesu Navn« —
da lå alt i den strålende September-Sol. Og netop således
lever Mindet om Barndomshjemmet i os. Der hvælver sig
höj Himmel der over, stærke, klare Farver, varmende Sol,
men også September-Dagens bratte Afslutning, der mæl
der om, at Dagene kortes af og Vinteren stunder til. Men
efter den kommer »Dagen, da Våren bli’er evig«, som
vi så ofte sang i Mørkningen der inde i Dagligstuen.
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Ja, alle de Salmer og Sange, der endnu ligge os friske i
Mindet fra de Dage! Aldrig 1 æ r t e vi dem, langt mindre
Trosordet og Fadervor. Det lyttede vi os til, når
vi Söndag Morgen stode med Moder inde i Faders Stue.
Da skönnede vi, at nu vare vi inde ved Hjemmets
inderste Kærne.

MINDER FRA PRÆSTEN VILHELM
BIRKEDALS HJEM
Af Fru GEORGIA LANGE, f. BIRKEDAL, med Indledning og
Slutning af H. P. B. Barfod.

ilhelm Birkedal, min Morbroder, blev født d.
7. December 1809 på Ålebækgård i Borre Sogn på
Møen. Hans Fader var Forpagter Ludvig Harboe
Birkedal, f. 27. April 1772, f 8. November 1819, hans
Moder Agate Johanne Husum, f. 18. November
1775, t 20. Marts 1864.
Birkedal var således knap 10 År gammel, da han mi
stede sin Fader, men dermed blev ikke det trygge Barn
domshjem opgivet, ti Moderen blev endnu i fem År på
Gården og drev den ved Hjælp af sin tro og dygtige Avls
karl Hans Ottesen, der var hende og Bömene inder
ligt hengiven, og som de altid bevarede Mindet om i stor
Kærlighed. Jeg mindes således et Møde imellem min Mo
der og ham, vist i Sommeren 1850, 26 År efter at hun sidst
som Barn havde set ham. Mine Forældre havde taget
min yngre Søster Agate og mig med på en Rejse til
Møen. Da vi kørte ind på Ålebækgård, stod der i Stalddören en gammel Mand med rød Tophue, kort Tröje,
Knæbukser og lange, hvide Strömper i Træskoene. Det
var Hans Ottesen. Moder kendte ham straks, sprang af
Vognen, endnu för den holdt, flöj hen til ham, faldt ham
med Genkendelsens Glædestårer i Öjnene om Halsen og

V
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kyssede ham på hans .gamle, furede Kind. Han kendte
ikke hende, men da han havde fået at vide, hvem hun var,
blev han lige så glad ved Mødet, som hun var det. Han
kaldte hende »lille Mille«, og det blev for os alle en for
nöj elig Eftermiddag ved at høre de to opfriske alle de
kære Minder fra længst forsvundne Dage. Lige så höjt
som min Moder, elskede Vilhelm Birkedal altid sit Barn
domshjem.
Livet på Ålebækgård har Birkedal flere Gange skildret
både i Vers og Prosa. Det stod altid for ham og hans
Søskende omstrålet af Skönhed, Poesi og rig indbyrdes
Kærlighed.
På disse Blade skal Birkedals Liv ikke skildres. Om
det og hans betydningsfulde Gerning i Kirke og Folk
findes fyldige Oplysninger mange Steder. Kun nogle en
kelte Ting kunde der måske være Anledning til at nævne.
Efter sin Konfirmation kom han over til sin ældre Bro
der, Lavrits Birkedal (f. 25. December 1800, f 27.
November 1834), der var Læge i Århus. Han tog med
Vilhelm til København og satte ham i Lære på Kong
Salomons Apotek. Efter seks Dages Forløb var den fem
tenårige Dreng klar på, at dette var ikke den Vej, han
skulde frem ad. Han sagde det til sin Broder og ønskede
at komme til Grækenland for at tage Del i Grækernes
Frihedskamp mod Tyrkerne. Det opnåede han dog ikke.
Lægerne Professor, Hofkirurg Christian Fenger
og Hans Ben jam in Gram toge sig af ham og satte
ham i Borgerdydskolen på Kristianshavn, hvor især hans
Religionslærer, den senere Præst Peter Andreas
Fenger, fik den störste Indflydelse på ham og kom til
at sætte Præg på hans åndelige Liv og Udvikling. Han
blev Student 1829 og teologisk Kandidat 1834. I de fem
Studieår havde han den Lykke at blive optagen i en
Kreds af udmærkede Venner, af hvilke flere, foruden ham
selv, gennem deres Liv og Gerning have sat dybe Spor i

MINDER FRA VILHELM BIRKEDALS HJEM

63

vort Folks Udvikling. Alt tegnede således lyst og godt
for ham.
1837 blev han kaldet til Kateket og Førstelærer ved
Borgerskolen i Ringkøbing, og samme År ægtede han
Emilie Christiane Meyer, f. 11. Marts 1815,
f 27. December 1889. De to levede i over halvhundrede

VILHELM BIRKEDAL 1823, 14 År gammel.

År et sjælden rigt og lykkeligt Samliv indbyrdes og med
deres store Børneflok.
1840 blev Birkedal Sognepræst i Sønder Omme og
Hoven, og 1849 kaldtes han til Sognepræst for Ryslinge
Menighed på Fyn. Fra dette Embede afskedigedes han
den 22. September 1865, uden Lov og Dom, på Grund af
politisk Forfølgelse. Herom kan man læse i hans Rede
gørelse: »Kongen har dömt, Folket skal domme«. Det er
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dog nok en ret misvisende Titel, denne Bog har. Ti vor
Forfatning, således som den praktiseres, medfører, at det
slet ikke er Kongen, men den tilfældigt siddende Rege
ring, der i Virkeligheden har Ansvaret for, hvad der göres
og undlades.

Præsten VILHELM BIRKEDAL 1837, 27 År gammel.

Det gik med Birkedals Afskedigelse som i gamle Dage
med Josef og hans Brødre: »De tænkte det til det onde,
men Gud vendte det til det gode«. Ryslinge Menighed
kunde og vilde ikke slippe sin kære Præst, der var ét
med den. Efter dens indtrængende Bön og Begæring
holdt Birkedal efter sin Afskedigelse först Gudstjæneste
i Husene, senere i den store Lade ved Boltinggård, der
blev indrettet til kirkeligt Brug. Menigheden tog dog
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straks fat på at bygge en Kirke, denne indviedes Onsdag
den 8. Avgust 1866 og blev kaldet Nasaretkirken.
Samtidig flyttede Birkedal ind i den nye Præstegård, der
var rejst til ham. Den lå lige ved Kirken og han kaldte
den K i r k e 1 y. Hverken Præst eller Menighed ønskede

Fru EMILIE BIRKEDAL 1837, 22 År gammel.

at skille sig ud fra Folkekirken, lige så lidt som denne
kunde ønske eller havde Magt til at udelukke dem. Efter
mange Overvejelser, og Modstand fra højkirkelig Side,
gennemførtes den 15. Maj 1868 Valgmenighedsloven, i
Følge hvilken Birkedal søgte og fik kongelig Udnævnelse
som den nye Valgmenigheds Præst. Om hans fortsatte
Virksomhed udad til, skal her ikke tales, den kendes jo
tilstrækkeligt. I Hjemlivet får man et lille könt Indblik
5
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gennem hosstående Brev fra hans Datter Georgia, f. i
Sønder Omme 25. Juni 1842, gift 14. Juli 1865 med A1bert Lange, Sognepræst på Inderoen ved Trondhjem
i Norge. Brevet er, i Anledning af et Brev fra mig, skre
vet til Søsteren Fru Julie Speyer i Otterup på Fyn,
da denne ikke troede at kunne nedskrive sine Minder:

»Kæreste Søster!
Tak for dit Brev her nys! Det kunde jo uden Skade
været en bitte længer, men Du mente kanske, at Erstat
ning gaves i Hans Peters Brev? Det gjorde det nu ikke
netop, men. megen Tak skal Du have, som sendte det!
Fornöjeligt at høre fra ham, den kære, gode Fætter, og
at han vil samle Minder fra de dejlige gamle, Grundtvig’
ske, danske Hjem. Den Bog glæder jeg mig til at skaffe,
dersom den da ikke kommer for sent for mine gamle
Glugger. Ja, Lulle, sæt Dig straks ned og skriv op, hvad
Du så ofte i fortrolig Samtale har fortalt om Minderne
fra Hjemmet, Du har dem klart i Hukommelsen; Du har
været så hjært eligt med i alt Hjemmets Liv fra först til
sidst, har oplevet den store Tid, da Valgmenigheden dan
nedes, véd, hvordan Fader og Moder og Småkrattet deres
levede både Striden og Freden og deres Følger for Præst
og Menighed igennem; Du levede både som en ægte
Faders og Gud Faders Datter.
Om det almindelige daglige Liv er der jo ikke meget
at fortælle. Når Fader og Moder om Morgenen havde
spist, satte Fader sig i sin Lænestol og Moder sig på
Forhöjningen i Stuen, og dér fra lød så Faders kraftige,
klare Opsang for Dagen over hele Huset. Dermed sam
ledes alle frivillige Sjæle, som Fugleunger på Kviste, for
at være med, og skamfuld følte sig enhver, som kom for
sent, ude i Forstuen. Efter Andagten gik vi hver til sit
og stolede på Guds Nåde for Dagen: Fader til sit Stu
derekammer, Moder til sit »Købmandskab«, og vi havde
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vore små Pligter, der som oftest udførtes under Nynnen
på en Vise, vi havde lært udenad. I Mørkningen kom Fa
der altid ind og hvilede sig på Sofaen med sin lange Pibe i
Munden og vilde da gærne høre på Sang og Musik, som
vi da — somme Tider med lidt Ulyst —, præsterede. Han
/ bad os ofte »synge hans Sjæl til Ro«.

Boltinggårds Lade indrettet til Kirkebrug.

Hans — i indre og ydre Kamp — ofte stærkt bevægede
Sjæl havde sin store Hjælp hos Moder, som med sin dybe
Forståelse af ham, sit lyse Håb og sin faste Tro og Kær
lighed har hjulpet at bære hans Byrder, mere end nogen
aner. Men bægge strede de, for at »Slagskyggen« ikke
skulde falde over Börn og Hjem. Vi mærkede det kun
gennem de uvilkårlige dybe Sukke fra Faders Hjærte.
Men slige Stunder vare ikke de overvejende. Den Sejr,
som følger efter ærlig Kamp, fyldte den ydmyge Glæde,
som genneströmmede Hjem og Kirke.
5*
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Fader talte ofte spøgende til os, hvad vi Börn ikke
altid kunde helt besvare; men Moder løb aldrig fast, hen
des kvikke, kloge Svar fremkaldte da Faders smittende,
hjærtelige Latter.
Moder var Hjemmets økonomiske og — om jeg så må
sige — pædagogiske Kraft. Under hendes milde Hånds
Varetægt og Pleje voksede Småkrattet triveligt op i
Hjemmets frie Luft og rige, vekslende Liv.
Hvor var det ikke herlige Stunder, når Venner kom til
Gårds fra nær og fjærn, være sig Peter Larsen
Skræppenborg, som engang kom kørende i fuldeste Trav for Dören, stående i sin uendelige Længde op
rejst i en stor Postvogn, syngende så det klang i vide
Kredse: »Hvor er det godt at lande i Himlens søde
Havn!« Eller det var den stille, dejlige Svejstrup,
eller den sprutlivlige Melby e, »B u d s t i k k e - B o is e n« eller B 1 æ d e 1 — hvem nævner dem vel alle, hver
med sit ejendommelig Præg, som i ubunden Frihed, i
Alvor og Gammen gave sine rige, varme Hjærter og Tan
ker Luft i Vennehjemmet! Det var rene Helligdage.
Og dejlige vare de lange Ture, Fader med Moder og
nogle Börn gjorde med Heste og Vogn til andre Vennehjem. Engang gik Turen tværs over Lille Bælt til Vest
jylland. Först gennem Vejle til Fogs i Skjolde, så over
Silkeborg og Himmelbjærget til Møller i Sejling og
til alle kendte Præster på Vejen til Sønder Omme. Alle
Steder glædelig modtagne, trods to Heste, Kusk og femseks Personer.
Men mine mest levende Minder fra Barndoms- og Ung
domshjemmet ere i Grunden fra den yndige Ryslinge
Præstegårds Skov. Var Du med, Lulle, da K o e f o e d,
som den Gang var vor Huslærer, samlede alle Elever,
som kunde løfte Hakke, Spade eller Rive, og drog ud i
den syngende Skov for at lave Gange der? Det gik med
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Liv og Lyst, og Arbejdet blev efterhånden til det mest
idylliske Anlæg i det bakkede Terræn.
Husker Du den lige Gang mellem de slanke Furutræer?
Den var for Resten mere norsk interessant end egentlig
skön. Så slyngede Gangen sig til det store Bøgetræ med
Bænken omkring, ud mod Træskomanden og det lille
Hus, som Menigheden havde bygget til de to fattige Folk,
som Sehested-Juul havde kastet ud, fordi de havde løst
Sognebånd til Fader. Så gik Gangen ned i Dal og op ad
Bakke til en Krydsgang, hvor der stod en lang Bænk,
som kunde rumme os alle. Da vi troede, ingen lurede på
os dér, istemte Fader pludselig: »Velkommen i den grönne
Lund, hvor Fuglene de sjunge« — alles Stemmer vare
naturligvis med —, og Ordene: »Vor Konge er vor fuld
tro Ven, som Guld hans Ord må skattes« fyldtes med Liv;
og dem: »Kan Munden vi få ret på Gang til andet end
at spise, hvert andet Barn i Danevang forstår halvkvæ
den Vise« med stolt Glæde. Så bar det ned ad Bakken
igen til Skovens jævne Bund, så op på den anden Side
til »Dronningestolen« med Græsbænkene og de to store
Bøgetræer og den vide Udsigt over Marker, Gårde og
rislende Enge til Ravnholt og Töjstrup Skove. Dér havde
vi mangen dejlig Stund både i ensomt Sværmeri og i fest
lig Glæde. På Uffes Dåbsdag husker jeg således, at vi
vare samlede om Eftermiddagen på den fri Plads på
den anden Side af Gangen. Blandt Gæsterne var den dej
lige Peter Fenger, og Glædestemningen steg i den
Grad til Barnlighed, at selv den dybt alvorligt prægede
Peter Fenger lystede at slå Kolbøtter, men det blev nok
kun Hatten, som fik Kolbøtterne.
Og husker Du alle de muntre Kartoffelkogninger i Sko
ven? Og når vi lejrede os på Skrænten ved Hulvejen,
som førte til Ravnholt, hvis Beboere somme Tider kørte
forbi, henslængte på kryds og tværs i en fladbundet, pol
stret Vogn? Vi lode dem fare og nøde med god Samvittig-
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hed Pillekartofler, og ofte endte det med en lille gemytlig
Strid mellem Fader, — som altid vilde have mere, og Mo
der, som var ræd, det kunde blive for meget. Vi droge
ud i Flok, Drengene med Danebrogs-Flag i Spidsen, så
kom Fader og Moder og Pigebörnene bag efter.
Og husker Du de herlige Folkefester, som hver Sön
dag Eftermiddag — et Par År vist — holdtes i Skoven?
Dér holdt Holger Danske Møde med sine brave
Mænd! Foruden Fader talte ofte tilrejsende Gæster, og
Åndens Vingeslag gik höjt, mens Folket jublede med Bi
faldsrøst og Sange höjt mod Sky. Ja, der var mange rige
Timer i Hjemmets Skov!
Du kan ikke tro, hvor glad jeg er, fordi vi tre Søstre
fik den vemodig rige Stund i Skoven, sidst vi vare sam
men i Kirkely. Dér følte vi tilfulde den dybe Tak til
Fader og Moder for Ryslinge- og Kirkely-Hjemmet, hvor
Livsrosen blomstrede i Sol og Skygge.
Jeg har aldrig set noget Åsyn så præget af Vemods
glæde som Faders, når han gik på Prædikestolen for at
vidne om den korsfæstede Sejrherre. Sejrsglæden tog
aldrig Overhånd, han følte vist altid, at Sejren hvilte på
Korsets Grund. Og derfor fik vel hans Ord den bløde,
stærke Klang, som Ånden kunde bringe. Ja:
Korsbanneret løfted den djærve Præst
Höjt over sit Hoved med ydmyge Hænder,
Og Åndens Luftninger folded det ud
Til Fylkning og Kamp for Livets Gud!

Se, søde Søsterlil, her har jeg glædet mig ved at friske
op nogle af de kære Minder, takket være H. P. og Dig.
Kan det bruges sammen med dine Optegnelser, så gærne
for mig.«

Til disse Barnets Minder fra det kære Ryslingehjem
vilde jeg gærne föje lidt af, hvad jeg mindes fra Birkedals
og hans Hustrus Hjem.
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I Sommeren i860 besøgte jeg på en Fodtur gennem
Fyn og Jylland også min Morbroder Birkedal i Ryslinge
Præstegård. Jeg var der dog kun en Dag eller to, men
alligevel længe nok til at få et levende Indtryk af, at her
levedes et sjælden rigt og fyldigt åndeligt Liv, der i al
sin dybe Alvor dog var så friskt og fornöjeligt, at Tiden
dér aldrig kunde falde lang.

Nasaretkirken og Kirkely.

Mit længste Besøg hos Birkedals faldt i Sommeren
1868 og strakte sig ud over henved tre Uger. Jeg har
næppe kendt noget Hjem, hvor en Gæst blev modtagen
med större Hjærtelighed og Varme, end man blev det
af Birkedal og hans elskelige Hustru, ja ikke alene af de
to, men også af hele Börneflokken. Man følte sig straks
som hjemme, optagen i en Kæde, hvis enkelte Led vare
fast og inderligt sammenknyttede.
Birkedals Sind var en forunderlig Blanding af Lys og
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Skygge, af Vemod, der stundom kunde grænse til Tung
sind, og af lys, sprudlende Glæde og Friskhed, der ofte
et Öjeblik kunde slå ud i Kådhed. Det kan måske lyde
underligt, men, trods denne Bølgegang, var der dog over
ham en velgörende Harmoni, så at man altid følte sig
tryg hos ham. Det kom af den rige Kærlighed, der boede
i hans Hjærte, og som gæme vilde favne alle Mennesker.
»De dybe Sukke«, hans Datter taler om, hørte vi vel ofte,
men Sukket åndede Vemoden bort og gav atter Plads for
Lyset og Glæden, som var hans egentlige Natur,
Birkedal trængte til at udtale sig om alt det, der boede
og rørte sig i hans Sjæl. Han favnede med dyb og tro
fast Kærlighed sit himmelske og sit jordiske Fædreland
og alt, hvad der angik dem. Der var derfor nok at tale
om, og Samtalerne med ham vare rige. Det var ikke over
fladisk Tale, ti som få kunde han lodde Dybderne. En
Samtale med ham bragte altid Tankerne i Bevægelse, man
gik altid beriget fra ham.
Fru Birkedal, »Tante Mille«, som vi unge Slægtninge
kaldte hende, var endnu op i sin höje Alderdom ikke alene
ualmindelig smuk, men havde over sin Skikkelse og Fær
den en sjælden og indtagende Ynde. Hun var mild og
glad og kærlig, fin og sjælfuld, klog og klar. Sammen
med mange var hun nærmest stille og tilbageholdende, ti
hun var en meget bly Kvinde. Hun var dog aldrig bange
for at træde i Skranken for, hvad der for hende var Sand
hed og Ret, og hendes Ord havde da Vægt. Hun var sin
Mand en stor og uundværlig Støtte i hele hans bevægede
Liv, i Freden som i Kampen, i Sorgen som i Glæden, og
få forstod ham vel som hun. Tillige var hun, i Modsæt
ning til ham, et meget praktisk Menneske med stor øko
nomisk Sans. Trods de ofte små Kår, en Præst lever
under, og trods den store Börneflok, vidste hun ikke alene
at få de beskedne Indtægter til at slå til, men kunde endog
lægge til Side til muligt trangere Tider, ja hun efterlod
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sig til alles Overraskelse en mindre Kapital. Det var en
virkelig finansiel Bedrift, ti med den udstrakte Hjælpsom
hed over for andre og med den storslåede Gæstfrihed, det
Birkedal’ske Hjem alle Dage udfoldede, hørte der, næst
Guds Velsignelse over det, hun havde at råde med, gan
ske særlige Gaver til at lægge alt dette til Rette. Selvføl
gelig var den daglige Levefod jævn, men jeg tror ikke,
at nogen med Rette kunde føle noget Savn. Og bød Fru
Birkedal til Fest, var der sandelig ingen knappe Steder.
Samlivet mellem de to, Birkedal og hans Hustru, var
for os, der levede med dem, som en fortsat Trolovelse
lige op i »de grånende Dage«. Pastor Peter Rørdam be
gynder et Brev til sin Hustru således: »Kæreste Jutta!
Du skal elske din Mand, for det er dit Embede«. Mange
Gange ere disse Ord rundne mig i Hu ved at se Vilhelm
og Emilie Birkedal leve og færdes med hinanden. De
røgtede hver for sig dette »Embede« med Glæde, Flid og
Troskab, til Døden skilte dem ad. Man kunde Dagen
lang se sig glad på disse to, således strålede den indbyr
des Kærlighed altid ud af deres Öje, Ord og Omgæn
gelse.
Som Datteren skriver, begyndte Dagen i Hjemmet med
Morgenandagt, som Birkedal holdt og hvortil alle sam
ledes. Den var ganske kort, Troens Ord og Fadervor og
en eller to Salmer. Så gik hver til sit. Der lagdes intet
Bånd på Gæsterne. Når man kun mødtes til Måltiderne,
havde hver sin fulde Frihed til at göre og lade, som han
vilde, inde og ude. Af og til i Dagens Løb kom Birkedal
fra sit Studerekammer ind i Havestuen eller ud i Haven
og fik sig en frisk Passiar med en eller flere. Han havde
altid med sig den lange Pibe, lige så lang, som han selv
var höj. De to vare uadskillelige. Det var ham meget
svært, da Lægen en Tid forbød ham at ryge. Sin Pibe
kunde han ikke slippe, den fulgte ham, uden Tobak og
Ild, og han kunde se meget nedslået ud, når han sad med
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den kolde Pibe i Munden. »Det smager dog af Fugl«,
sagde Kællingen, hun kogte Suppe på den Gren, hvor
Kragen havde siddet. Hvor forfalden Birkedal var til at
ryge, erfarede engang Pastor Frits Boisen, som ved
et Bryllup delte Værelse med ham. Næste Morgen bad
Boisen om at få en anden Sovekammerat, ti Birkedal
havde hele Natten holdt ham vågen ved i Drömme at
bakke på Piben, som om han havde haft den hos sig.
Bordene vare meget livlige, ti altid havde Birkedal en
eller anden Ting, der opfyldte hans Tanker og som han
bragte på Bane. Om Aftenen samledes man gærne til
Sang og Musik, og især når Svigersönnen, Pastor Mor
ten Bredsdorff, var i Besøg i Præstegården, kunde
disse Aftentimer være meget indholdsrige. Han var gennemmusikalsk, spillede udmærket Klaver og havde en
god, kraftig og klangfuld Sangstemme, som det var hans
Lyst at bruge og en Nydelse at høre. Weyse, Hartmann,
Gade, Heise, Folkeviser og Kæmpeviser sang han med
Liv og Lyst. Især glædede Birkedal sig ved Holger Dan
skes Sange, og af disse igen vel mest, når Bredsdorff
sang: »Vær hilset mit gamle Fædreland!« Han sang den
med en Kraft, så at Ruderne næsten kunde klirre, og
Birkedals Öjne strålede af Glæde. Bredsdorff var som
gammel Kandidat gået frivillig med i 1864. Han lignede
med sit store Skæg ganske Bissens »Tapre Landsoldat«,
som den står i Federicia. Man skulde tro, han havde stået
Model til den. Birkedal elskede ham og var stolt af ham,
og hans Öjne kunde stråle, når han så på ham og kaldte
ham »den tapre Landsolat«. Mange i Nutiden, også af
dem, der kalde sig Ungdommens Førere og Lærere, kunde
have godt af at se sig i Spejl på en Mand som Morten
Bredsdorff. Det var Aftener, fyldte med så megen Rig
dom og Skönhed, at jeg aldrig vil kunne glemme dem.
Ofte kom der en eller flere af Menigheden for at tale
med Birkedal, også Præster eller andre Venner fra Om-
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egnen. Foregik Samtalen da i Dagligstuen, hvor vi andre
kunde følge den, måske endog tage Del i den, var det
altid lærerigt, snart opbyggende, snart fornøjeligt. Jeg
tror, at Birkedal altid var oplagt til Samtale og selv for
friskedes derved. Da jeg i Sommeren 1868 var et Par
Uger i Kirkely, kom flere Gange om Ugen Birkedals
Eftermand i Ryslinge, den udmærkede Pastor Johan
nes Clausen over til ham, i Reglen om Formiddagen.
Han var sammen med Vilhelm Beck Fører for »Indre
Mission« og indtog jo et andet kirkeligt Stade end Birke
dal. Men han droges ikke alene til Birkedal, men der
var dengang også en stærk Dragen hos ham mod d(en
Grundtvig’ske Opfattelse af Trosordet som Vorherres
eget Ord til os. Det var ham dog vanskeligt ret at få
Klarhed og Ro, og han søgte at forlige hægge Stand
punkter. Jeg husker en Dag, da en meget lang Samtale
mellem dem sluttede med, at Birkedal sagde: »Nej, véd
De hvad, min gode Pastor Clausen! Det går virkelig i den
åndelige Verden ganske som i den legemlige. Har De
fået Deres Bukser bagvendt på, så kan det ikke nytte, at
De står og piller ved dem i den Tro, at De nok får dem
i Lave. Nej, De må tage dem helt af; forst da kan De
vende dem om og få dem rigtigt på. Sådan også her.
De må komme helt bort fra Deres gamle Betragtning, för
De kan tilegne Dem en ny.«
Om Söndagen kom mange langvejs fra kørende til
Kirke, ti Birkedal havde Sognebåndsløsere fra hele Fyn.
Gården var da fuld af Vogne, og efter Kirketjænesten
fyldtes Stuerne, Haven og den lille Skov af kære Gæster,
der ikke alene forfriskedes med Kaffe og friskbagt Jule
kage, men også med Samtale og Sang. Det var et helt
Folkeliv, der på sådanne Dage her udfoldede sig om
kring Birkedal.
De förste År henglede for Birkedal og den unge Valg
menighed i Lys og Lykke. Men snart skulde der sænke
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sig en Skygge over dem. Den kom ikke inde, men ude
fra, fra Politiken, der har sat så mange sørgelige og dybe
Skel mellem Mennesker, også de gode. Birkedal var alle
Dage en god, varmt følende dansk Mand. For ham stod
Arbejdet for Fædrelandets Lykke og Udvikling indad til

VILHELM BIRKEDAL, efter Maleri af Jerndorff.

og dets Sikring mod fjendtlig Vold udad til som en Pligt
og en Æressag for alle gode Borgere. Han måtte for
domme det selviske Partivæsen, der især efter Dannel
sen af »Det forenede Venstre« i 70 erne tog Fart. Dette
store Parti var sammensat af så uligeartede Dele, at han,
som Termansen og mange andre, måtte se på det som
»en falsk Alliance«, og derfor tage Afstand fra det og be
kæmpe det, skönt han selv kaldte sig Venstremand. Han
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måtte fordomme de Midler, Partiet greb til i Kampen
mod Konge og Regering, og frem for alt dets Modstand
mod enhver betryggende Ordning af Landets Forsvar.
Han fandt, at Lands og Folks dyrebareste Interesser for
rådtes i Partiformåls Tjæneste. Skönt han selv ingen
lunde ønskede igen at blive Rigsdagsmand, måtte han dog
for sin Samvittigheds Skyld vidne om, hvad der for ham
stod som Sandhed og Ret og Pligt. Han stillede sig der
for til Valg over for en af Venstres Forstemænd, Sofus
Høgsbro, men uden at opnå at fælde ham. Også i Skrift
og Tale gav han sin ærlige, danske Følelse Udtryk med
Kraft og Varme.
Men disse År åbenbarede en stærk Modsætning mel
lem Birkedal og hans Menighed, af hvilken en stor Del
fulgte »Det forenede Venstre«. Især kom Modsætningen
frem under »Riffelbevægelsen«, i hvilken Birkedal så en
Stilen hen imod åbent Oprør mod Kongen og al lovlig
Orden. Trods alt, hvad der kunde og måtte skille, holdt
dog endnu det kirkelige Samfundsbånd Præst og Menig
hed lige inderligt forenede. Birkedal kunde ikke tænke
sig at opleve også at se dette briste. Han besluttede der
for at trække sig tilbage, inden det måske var kommet så
vidt. Efter tunge Overvejelser tog han derfor sin Af
sked 1885, 76 År gammel, og flyttede til Gentofte, hvor
han levede sine sidste År, omfattet af sin gamle Menig
heds usvækkede Kærlighed, Hengivenhed og Höjagtelse.
Det var en skön, landlig Bolig, Birkedals fik på V æ 1d e g å r d i Gentofte. Fra Havestuen og den lille For
have havde man en vid Udsigt over de frugtbare Mar
ker, og lige op til Gården ligger Bernstorff Slotspark,
til hvilken der var Adgang. I Gårdens Hovedbygning var
der Højskole, og i en Sidebygning fandtes en stor Gym
nastik- og Foredragssal. Det varede ikke længe, för Birke
dal blev opfordret til at prædike dér, og han holdt da en
Gang om Måneden Gudstjæneste, til hvilken der samledes
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mange ikke alene fra Omegnen, men også inde fra Køben
havn. Birkedals Forkyndelse havde en stor, dragende
Magt, og det var ham en Glæde på denne Vis at kunne
fortsætte sin Gerning.
Om Foråret, d. 9. Maj 1885, holdt »Selvbeskatningen
til Fædrelandets Forsvar« et Møde i Kasino. Birkedal
sad i Foreningens Styrelse, og han holdt ved denne Lej
lighed Hovedtalen, som han kaldte »De lukkede Sunde«.
Den gjorde et gribende Indtryk på den mægtige Forsam
ling, der næppe kunde rummes i den store Sal. Talen
blev trykt og reven bort over hele Landet. Jeg nævner
dette, fordi denne Tale bragte Birkedal en særlig Glæde.
Efter Birkedals Optræden på Rigsdagen 1864—65 havde
Kong Christian IX måske ikke set på ham med særlig
Bevågenhed. Kongen blev meget greben af Birkedals
Tale og udtalte sig til sine Omgivelser med stor Varme
om d e n og om h a m og kaldte ham »en sand Patriot«.
Da Kongen om Sommeren var flyttet ud på Bernstorff
Slot, faldt hans Vej næsten daglig forbi Vældegård, og
skönt Kongen og Birkedal aldrig havde talt sammen, så
Kongen altid over til hans Vinduer og hilste ham med
stor Hjærtelighed. Det glædede Birkedal, hvad han ofte
udtalte.
På Vældegård samledes en stor Skare af Slægt og Ven
ner om Birkedal og hans Hustru. Der var godt at være,
åbne Hjærter både hos gamle og unge. Ti her var også
Ungdom: de to Døtre, Lavra og Jutta, og desuden
den förstes tre Böm, Emilie, Charlotte og N a nn a. Lavra havde været gift med den norske Præst J ohan Lange, var 1882 bleven Enke og var derefter
flyttet til Forældrene. Især var der altid Fest i Hjem
met d. 7. December, Birkedals Fødselsdag, og et gladere
Fødselsdagsbarn har jeg ikke set. Den Dag glædede vi
os alle til lige så meget som Birkedal selv, og ved Bordet
lød Taler og Sange i Alvor og Skæmt, så Tiden flöj, uden
at vi kunde göre os Rede for, hvor den blev af.
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På Vældegård fejrede Birkedal og hans Hustru Guld
bryllup d. 4. April 1887. Formiddagen tilbragte de i Hjem- /

Præsten VILHELM BIRKEDAL og Hustru 1887 på deres Guldbryllupsdag.

met, der var rigt smykket af deres talrige Venner. Den
egentlige Fest holdtes på Skydebanen i København, hvor
Slægt og Venner havde indbudt dem til Middag, og hvor
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ét Par Hundrede Mennesker vare samlede om dem. Vi
havde alle taget Plads ved de lange Borde, der vare dæk
kede i Festsalen, da Dörene flöj op, og Birkedal og hans
Hustru trådte ind, mens Orkestret spillede Marschen af
»Bryllupet på Ulfsbjærg«. Ingen Brudgom og Brud kunde
træde frem mere strålende af Lykke end denne Guldbrud
gom med sin Guldbrud! Det var som et Sejrstog op gen
nem den lange Sal og den jublende Vennekreds. Når jeg
tænker på de to, stå de ofte for mig, netop som jeg så
dem i denne Stund. Den Fest blev en af de skönneste og
mest åndsfyldte, jeg nogen Sinde har deltaget i.
I noget over fire År levede Birkedal og hans Hustru
her det samme lyse og lykkelige Liv, de havde levet alle
deres Dage. Sidste Gang, d. 7. December fejredes på
vanlig Vis, var 1889. Det var en særlig hyggelig og ind
holdsrig Dag, og ingen anede, at der snart skulde sænke
sig tunge Skygger over det gamle Hjem. Juleaften lå
Fru Birkedal syg af Influensa med en udbredt Bronchitis,
og ßdie Juledag, d. 27. December i Mørkningen, gik hun
bort. Birkedal sørgede dybt, og de halvtredje År, vi endnu
fik Lov til at beholde ham, levede han vist mest i Håbet
om Gensynsglæden. Ikke således at forstå, at han luk
kede sig inde for Mennesker. Det var ikke hans Natur,
han tog lige kærligt og deltagende Del i alt uden om sig,
stort og småt. Men der hvilede et större Vemod over
ham, end vi för havde kendt. I de Dage, Fru Birkedal
efter sin Død lå hjemme, gik han ved Morgen- og Aften
andagten stille hen og lukkede Dören mellem Daglig
stuen og Sovekammeret på Klem, for at hun ligesom
kunde være med som altid för. Ved Bisættelsen i Gen
tofte Kirke d. 2. Januar talte Birkedal inderligt og varmt
og med mærkelig Kraft. Vi fulgte alle fra Kirken til
Banegården, hvor Kisten sattes ind i det Tog, der skulde
føre den til Kirkely, hvor Jordfæstelsen fandt Sted.
Det sidste År, Birkedal levede, især det sidste halve
År, var han meget forpint af Trykken og Smærter i Un-
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derlivet og af uafbrudt Kvalme. Kræfterne toge kendeligt
af, og det viste sig, at han led af en Underlivskræft. Han
var from og tålmodig under sine store Lidelser og læng
tes kun hjem. Der var Fred i hans Hjærte og Fred over
hans Sygeleje. Det var hans eget åndelige Levnedsløb,
han havde tegnet i den Sang, der siden blev mange så
kær:
»Jeg så Ham som Barn med det solrige Öje,
I Regnbuens Glans på de hjemlige Höje,
Han kyssed min Kind og vi leged med Stjærne,
Mens Korset stod skjult mellem Løv i det Fjærne.«

Han havde af Nåde fundet sin sikre Havn ved Korsets
Fod og havde været en ærlig og tro Korsets Stridsmand
i sin himmelske Herres Tjæneste. Nu var Levnedsløbet
ved at fuldendes og Sejrens Krans vinkede ham. Nu nyn
nede han med Troens fulde Forvisning på sin Sangs det
sidste Vers i Håbet om dets nære Opfyldelse:
»Og én Gang jeg ser Ham, når Lyset nedbrænder,
Da strækker jeg mod Ham de segnende Hænder,
Når Hjærtet står stille og Öjet vil briste,
Da hilser jeg Ham med et Smil, med det sidste!«

Om Sommeren var han for mat til at kunne bevæge
sig synderligt ude. Min Hustru og jeg toge jævnligt
ud til ham i vor egen Vogn og kørte en Tur med ham.
Det var han glad og taknemmelig for, ligesom også, når
vi kunde slå os til Ro hos ham nogle Timer og tale med
ham. Der kunde være et forklaret Udtryk over hans
Ansigt, og selv under de störste Lidelser var han stille
og tålmodig. Kun i hans Blik syntes jeg af og til at kunne
læse ligesom et Udråb: kan Du dog ikke hjælpe mig!
Men det var kun et Öjeblik. Daglig ebbede Livskraften
mere ud, og d. 26. Juli 1892 sov han stille ind.
Han hviler nu i Nasaretkirkens Skygge ved sin Hu
strus Side. Velsignet er deres Minde!
6
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et er mere end en Menneskealder siden, mit Barn
domshjem, den gamle, hyggelige Præstegård på
Gråbrødretorv i Odense, for bestandigt lukkede sin gæst
fri Dör, og de fleste af dem, som havde deres Gang dér,
ere længst borte. Ikke mindst i Betragtning af den lange
Tid, der er gået siden, har det været mig en særlig Glæde
at mærke, at blandt de få, der endnu ere tilbage af dem,
der hørte til Kredsen dér, lever Mindet om Hjemmet
endnu. På Grundlag af, hvad disse gamle Venner fra
Præstegården i Odense have meddelt mig, og på Grund
lag af mine egne Barndomserindringer, skriver jeg disse
Linjer.
Min Fader, Ludvig N. Helweg, er født i den samme
By, hvor han senere kom til at virke i Manddomsårene,
og på hvis åndelige Liv han fik Lov til at sætte sit Præg.
Hans Fader, den gamle Stadslæge Hans Zacharias
Helweg, var født i Husum og var oprindelig Feltskær.
Som i g År gammel Yngling drog han imidlertid ind til
København, hvor han fik Ansættelse som Kompagni
kirurg. Han var en velbegavet og dygtig Mand og ka
stede sig med stor Iver over det medicinske Studium, som
han drev samtidig med, at han passede sin Tjæneste. I
1809 tog han med smukt Resultat kirurgisk Eksamen, og

D
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efter at have praktiseret som Læge, dels i København,
dels forskellige Steder i Provinsen, blev han 1817 udnævnt
til Distriktskirurg i Odense. I denne By fik han gennem
en lang Årrække et kært Opholdssted og vandt sig et godt
Navn som dygtig og anset Læge.
Det forcerede Arbejde med Studierne i København
havde imidlertid des værre lagt Grunden til en Sindssyg
dom, som i de senere År ofte hjemsøgte ham, og denne
alvorlige Sygdom lagde naturligvis sit Præg over Hjem
met. Netop derfor bandtes de unge Sönner, der sammen
med deres Moder i disse alvorlige Tider skulde bære
Hjemmet, så tæt og inderligt sammen med Bånd, der al
drig bristede.
Helweg var 1811 bleven gift med Anna Elisabeth
Wendt, der var Datter af en Købmand i Husum. Hun
var en energisk og dygtig Natur og en trofast Ægtefælle.
Selv havde hun et lyst og glad, men af og til noget hæftigt Sind, og hendes Hjærte slog varmt for alle syge og
trængende. Sin tunge Tilskikkelse, når Mandens sørge
lige Sygdomsanfald indtraf, bar hun med Tålmodighed,
og mod sine Börn var hun en kærlig og opofrende Mo
der, der aldrig blev træt af at hjælpe, hvor meget der end
hvilede på hende. Til Gengæld sloge Börnene med den
störste Kærlighed Kreds om hende og hjalp hende i van
skelige Tider.
I dette Hjem, der var ramt af så hård en Hjemsøgelse,
men hvor der trods den dybe Alvor, der lå over det som
Grundtonen, dog levedes et lykkeligt og ofte muntert Fa
milieliv, voksede Ludvig Helweg op som den fjerde af ti
Søskende. Han var født den 26. April 1818, gik i Latin
skolen i Odense, blev Student 1835 og tog 1840 teologisk
Embedseksamen med bedste Karakter.
Vilhelm Birkedal har i sine »Personlige Oplevelser«
tegnet et smukt Ungdomsbillede af Fader. Han skriver:
»Jeg traf Ludvig Helweg förste Gang hos Doktor C h r.
6*
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Rørdam i Fredericia. Da jeg så ham siddende i Sofaen,
var jeg uvis om, hvorvidt han var en gammel Mand eller
et ungt Menneske. Det sidste var jo Tilfældet, men der
var noget ved ham, som nok kunde fremkalde Uvisheden.
Hans usædvanligt lyse Hår syntes næsten at være hvidt
som på ældre, og der var et så modent Præg i hans Åsyn,
noget så alvorligt og tankevægtigt deri, at det nok kunde
foranledige en Fejltagelse. Ved at komme nærmere, op
dagede jeg snart, at han hverken var gammel i År eller i
Sind, ja, at der ved Siden af det ualmindelig udprægede
hos ham også fandtes et Ungdomsudtryk, så ungt, at det
næsten tydede på noget barnligt: et rent og uskyldigt
Ynglingeåsyn.
Denne Blanding i hans udvortes Udseende var, som
jeg siden kom til at sande, et legemligt Billede på hele
hans åndelige Væsen: en tidlig vakt Alvor og Åndsbe
stemthed forenet med et oprindeligt og umiddelbart Ung
domsvæld i hans Sjæl. Der var allerede den Gang hos
denne unge Mand på 24 År for længere Tid siden fore
gået et Valg, der havde sat ham på Manddomsposten.
Han har fortalt mig, at han alt som Skolediscipel i
Odense var bleven greben af Grundtvigs åndelige Kæmpe
skikkelse og Opråb til Folk og Kirke, og at han alt da
havde sagt til sig selv: »Jeg vil hellere stå imod den hele
Verden med Grundtvig som hans Væbner, end sværge til
nogen anden Fane«. Men trods dette tidlige Alvorsord,
var han aldrig, og blev han aldrig gammelagtig, fremmed
for Ungdommens Liv og Friskhed, om han end ikke no
gen Sinde fandt Behag i lette og indholdsløse Forlystel
ser; han var vistnok hverken i Tanke eller Forhold den, der
kunde lade sig drage bort, selv kortvarigt, fra, hvad der
var Grundtrækket i hans Væsen. Han var en sjælden
ren Natur; alt plumpt, råt, usædeligt vendte han sig bort
fra med Væmmelse, og selv når Talen faldt på noget så
dant under en kristelig Forhandling, der gik ud på at finde
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Midler mod det kødelige og grimme og standse dets Gift
ström, der vilde ødelægge Menneskelivet, kunde han kun
med Overvindelse tage Del deri, fordi hans Sjæl ikke uden
Pinsel kunde dvæle ved sådant. Engang, da i et Præstemøde Prostitutionsspörgsmålet blev bragt på Bane, og
hvad der kunde gores for at modarbejde denne Kræft
skade på Samfundslegemet, udbrød han midt under For
handlingen: »O, lad os være fri for at tale om detteSkidt!«
Han vilde nok være med til at handle i denne Sag, men
Talen derom var ham uudholdelig, når den fortsattes i
længere Tid.«
Allerede i Studenterårene havde Fader sysselsat sig
med forskellige videnskabelige Opgaver og tænkte da også
på at fortsætte som Videnskabsmand, men flere Omstæn
digheder førte til, at han kort efter at have taget Embeds
eksamen tog Huslærerplads på Margård på Fyn. Opbrud
det fra København i Forbindelse med Farfaders Sygdom,
der netop på det Tidspunkt var brudt så stærkt frem, var
i disse År lige ved at knække hans Livsmod. Dette blus
sede dog lykkeligvis atter kraftigt op, og Grunden til
denne Opblussen var, at han i disse År lærte sin senere
Hustru Thalia Caroline Elisabeth Luun på
Lammehave at kende.
Lammehave, der ligger nogle Mil Syd for Odense, er
vel ret fjærnt fra Margård, men den gamle Stadslæge var
en god Bekendt af Luun, og Faders Broder Frederik,
den senere Stiftsprovst på Låland, var dengang Huslærer
på Lammehave. Dette gav Fader god Lejlighed til at af
lægge Besøg i Huset, og ret længe varede det ikke, inden
Forlovelsen mellem de to unge var en Kendsgerning. Fa
der var for sin Del hurtig klar over, at det skulde være
hende og ingen anden. Men det kneb med at få Lejlig
hed til at få det sagt. Moder var, som Flertallet af Dati
dens unge Piger, meget sky af sig, når der var unge Her
rer til Stede. Hver Gang Fader vilde til at komme frem
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med, hvad han havde på Hjærte, forsvandt hun ud ad Dö
ren, indtil det til sidst lykkedes at få hende til at høre på,
hvad han vilde sige, og så viste det sig, at hans Følelser
bleve så helt og fuldt gengældte.
Styrket og opmuntret rejste Fader atter ind til Køben
havn for at bryde sig en Bane. Han gav sig på ny i Lag
med videnskabelige Studier og vakte en Del Opmærksom
hed i teologiske Kredse. Han kom i disse År stedse nær
mere til Grundtvig selv og de Grundtvig’ske Kredse, og
han kom derved til en vis Grad med ind i kirkepolitiske
Stridigheder. Han skulde lære, at det ikke var let at gå
mod Strömmen. En Afhandling, han med stor Omhu
havde udarbejdet for Licentiatgraden, blev ikke antagen
af det teologiske Fakultet. En endnu större Skuffelse led
han, da et Forsøg på at blive Lærer ved det norske
Universitet glippede, skönt den norske Regering i Be
gyndelsen havde vist sig meget imødekommende imod
ham, og han fra betydningsfuld Side var bleven opfor
dret til at søge Professoratet. »Det er rimeligt nok«,
skriver Ludvig Schrøder i sin Bog om Fader, »at Helweg
både var bleven Licentiat i Teologien og Professor ved Kø
benhavns Universitet, dersom han ikke havde sluttet sig
til Grundtvig. Men selve den Modgang, han kom til at
lide, førte med sig, hvad der kunde bidrage til at hjælpe
ham over den«.
Hans tilkommende Svigerfader, Proprietær Luun, hav
de slet ikke været begejstret ved Tanken om, at hans Dat
ter skulde til Norge. Dertil kom, at der i Hjemmet på
Lammehave herskede ret vanskelige Forhold, idet min
Morfader efter at have mistet sin förste Hustru, havde
giftet sig anden Gang. Lammehave blev dog stadig ved
med at være Hjemmet for Börnene. Det hører til mine
mest strålende og solfyldte Barndomsminder, når vi hver
anden Söndag kørte ud til den skönne, gamle Gård, hvor
vi bleve modtagne med glade Smil og åbne Arme. Jeg
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mindes endnu den Opsigt, jeg som lille Purk vakte som
»Tante Lises« Dreng.
Familieforholdet gjorde, at mine Forældres Bryllup
blev holdt tidligere, end det oprindelig havde været Hen
sigten, idet Morfader tilsagde Fader en sådan Støtte, at
han 17. September 1847 kunde gifte sig uden at have nogen
fast Livsstilling.
»I Efteråret 1847«, skrev Fader en halv Snes År senere
i Bispeprotokollen, »indtrådte jeg i et lykkeligt Ægteskab
med min Trolovede og levede på den Tid et lykkeligt Hus
liv i København, der gjorde mig ethvert Arbejde let.«
Og lykkeligt blev Hjemmet. Så optagen min Fader
end var af sine videnskabelige Sysler og af sin Lærer
gerning, fik han dog altid Tid til også at hellige sig Livet
i Hjemmet. Og Moder var en af de stille, trofaste Kvin
der, som de, der kun kendte hende flygtigt, måske ikke
lagde særlig Mærke til, men som alligevel var den bæ
rende Kraft i Hjemmet.
Og deres Lykke var så rig og rummelig, at de havde
Råd til at dele ud af den til andre. I nogle Mindeord,
som en af Hjemmets gode Venner, Vilhelmine Dah
le r u p, for mange Åf siden skrev i »Höjskolebladet«,
taler hun om, hvad det var, der samlede den store Venne
kreds hos Helwegs og knyttede den så tæt sammen. »Dér
følte vi alle, at vi vare hjærteligt velkomne«, skrev hun;
»ikke alene fordi Herremandens Datter var vant til Gæst
frihed fra Herregården, men fordi både Vært og Vært
inde ønskede at samle så mange som muligt af Vorherres
Små, som med dem kunde lovprise og lovsynge vor fæl
les Herre og Frelser. Der blev aldrig sat noget kun
stigt i Scene eller tvunget frem, men når vi kom, modto
ges vi altid, som om d e vare de modtagende, skönt de
vare de givende, ikke med mange Ord, men med den stille
Ånds uforkrænkelige Væsen, som var bægges Særkende,
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den Kærlighedens Ånd, som hellere giver end tager, og
som i sin Ydmyghed ikke er sig bevidst at give.«
Det förste Hjem, mine Forældre kom til at danne, lå
på en Tredjesal i Pilestræde. Der var snævert både ude
og inde, og hverken min Fader eller min Moder hørte
til dem, der let åbnede sig og snakkede løs. Der var over
dem bægge en vis Undselighed. Men kom man först ind
i den dybere Samtale med Fader, blev han ivrig .og ta-

Fru HELWEG.

lende. Senere flyttede de ud på Vesterbro, ved »Sorte
Hest«, og det var först her, hvor der var bedre Plads
både ude og inde, at deres Gæstfrihed ret kunde få Lov
til at udfolde sig. Særlig var deres Torsdag-Aften e r berömte inden for Vennekredsen. På disse Aftener
vidste Vennerne, at de altid kunde træffe ikke alene Helwegs, men også andre Venner, og på disse Aftener blev
der både talt og sunget i Hjemmet. Sangen var vel nok
noget af det, der mest prægede Hjemmet, skönt Fader
selv var langt fra at være musikalsk. Grundtvigs Sviger
son og daværende Kapellan P. O. Boisen kom på disse
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Aftener der ud for at prøve nye Melodier til Grundtvigs
Salmer eller tillæmpe gamle Melodier, som senere i den
nye Skikkelse ere gåede over i Kirkesangen. Det var dog
ikke alene Salmer, men også Folkesange, der ble ve
sungne, og særlig blev »Boisens Visebog«*) brugt. I den
fandtes der mange lystige Sange, som min Fader morede
sig over, ligesom det også glædede ham, når Ungdommen
tog sig en lille Dans. Vilhelmine Dahlerup fortæller end-

Pastor L. HELWEG.

også om, hvorledes Fader og Moder sammen med Boisen
kunde være med til at synge og danse: »Mine Gedebukke,
mine Gedebukke, gnave Barken af Træerne.«
De økonomiske Kår vare ikke sådanne, at de opfor
drede til at leve overdådigt. Det var ikke de fine Retter,
der bandt Vennerne sammen; og det viste sig ofte, at
disse havde lettere ved at komme inden for, end ved at
komme bort igen. Det er mere end én Gang hændet, at
Venner, der kom for at tilbringe en Torsdag-Aften dér,
*) »Den lille blå Bog« kaldtes den almindeligt.

Udg. Anm.
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bleve både én og to Dage, ja, en enkelt endog engang
hele tre Uger.
Om min Moders Indsats fortæller Vilhelmine
Dahlerup i de oven for omtalte Mindeord bl. a. føl
gende :
»Hun forstod den Kunst at give uden at fordre eller
ønske Tak, og var hun, som Helweg, tarvelig i sine egne
daglige Vaner, så var dog intet for godt, når en syg Ven
skulde have noget at styrkes ved. I den Retning blev
hun en Dag forrådt ved et lille Vers, der kom op til »Fru
Elise« fra den senere Pastor C. J. Brandt ved Vartov,
der dengang boede som gift Kandidat i samme Hus som
Helwegs. Verset lød således:
Jeg lever som den store Czar
Med Druer og med Østers.
Det kommer af, at Fruen har
Et Hjærte som en Søsters.

»Jeg mindes også en Jul«, fortsætter Vilhelmine
Dahlerup, »da flere af Brandts Börn vare syge, hvor
for de raske, til deres store Sorg, ikke kunde få Juletræ.
»Fru Elise« fyldte da en stor, flad Hankekurv med Ga
ver og Julegodter til Börnene. Hanken og Kurven bleve
pyntede med Grankviste og med Julelys, så den tog sig
strålende juleagtig ud; men dog så »Fru Elise« tvivlende
og bekymret på den. »Hvordan skal jeg få den ind, uden
at de ane, hvor den kommer fra?« og: »Bare de ikke blive
kede af den!« — det var al den Tak, den kære, ydmyge
Sjæl tænkte på at høste for sig selv. Så fik vi da aftalt,
at en af os skulde gå ned for at høre, hvordan det var
med Börnene, og så sørge for, at Dören ikke blev låset,
så at en anden kunde slippe ubemærket ind i Entréen med
Kurven, som da stod dér i al sin Glans, når den förste
skulde lukkes ud igen, medens den anden var smuttet lige
så ubemærket bort, som hun var kommen med Kurven.
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Jeg behøver ikke at tilföje, at trods al Forsigtighed var
der dog ingen hos Brandts, der var i Tvivl om, hvem der
havde beredt Börnene denne Glæde.«
Til Stamgæsterne ved disse Torsdag-Aftener hørte
först og fremmest C. J. Brandt. Han boede i Stuen og
vi på 3. Sal, og Brandts sagde spøgende, at kun en Kridt
streg skilte os ad. Tidlig og silde vare vi sammen, men
morsomt nok, var det altid på 3. Sal, vi mødtes. Desuden
hørte P. O. Boisen, Svend Grundtvig, Nutz
horn, Fröken Louise Recke, Avditør Dahlerup
og Hustru, senere Oberst D u u s og Hustru, den norske
Billedhugger B o r c h og Hustru Tora med blandt
dem, der sjældent svigtede ved disse Aftener, hvordan
Vejret så end ellers var.
De ti År, Fader tilbragte i København, vare optagne af
mange forskellige åndelige Arbejder. Foruden med Læ
rergerningen arbejdede han i den Tid særlig på sit Hoved
værk »Den danske Kirkes Historie«, idet hele
den Del, som omfatter Tidsrummet efter Reformationen,
i disse År blev udgiven. Samtidig tog han ivrig Del i
Drøftelsen af adskillige kirkelige Spørgsmål og skrev en
Mængde Artikler derom i »Dansk Kirketidende«,
ligesom han bl. a. gennem en Række Artikler i »Berlingske Tidende« havde en væsentlig Del i, at der blev opført
en Kirke på Nörrebro i København, den nuværende S t.
Johannes Kirke, der var den förste af »de små
Kirker«. Skuffelser undgik han dog ikke nu. I disse År
konkurrerede han således om en Plads ved Københavns
Universitet, men blev også her tilsidesat, og Birkedal
mener, at Grunden var, at han som Grundtvigianer var
en Torn i Öjet på H. N. Clausen, der den Gang næ
sten var Enehersker ved Fakultetet og blev støttet af Bi
skop Mynster, som var en lige så ensidig som bitter
Modstander af hans Åndsretning. Det har sikkert været
Fader en stor Smærte at måtte tage Afsked med dette sin

92

MINDER FRA GAMLE GRUNDTVIG’SKE HJEM

Ungdoms lysende Håb. Ligesådan led han den Skuffelse
ikke at blive valgt til Præst ved St. Johannes Kirke. Men
alle Skuffelser havde på Fader kun den Virkning, som
også hans Venner vidne, at han kun blev mildere og yd
mygere under det altsammen.
I Januar 1857 blev Fader kaldet til residerende Kapel
lan ved St. Knuds Kirke og Præst ved H o s p itaiskirken i Odense. Naturligvis blev Afskeden fej
ret ved en Fest for Torsdagsvenneme. Et af mine förste
personlige Minder knytter sig netop til denne Fest, hvor
»De hellige Trekonger« optrådte og fremsagde
en Afskedssang. Det var Svend Grundtvig, der
var den ene af Kongerne, og han havde taget sin Maske
ring så grundigt, at han havde sværtet sig som en Neger.
Sangen skyldtes ligeledes ham. Den lød således:
Hellig Trekongers Sang til Dr. L. Helweg og Frue.

Guds Fred, god Aften en og hver,
Som her sig lader finde!
Guds Fred, god Aften dog især
Til Husbond og hans Kvinde!
Vi var hos dem den ganske Jul,
Nu træde frem vi af vort Skjul,
Dem vort Farvel at bringe.

I kender os igen vel brat
Alt fra vort förste Møde
Ved Krybben i den stille Nat,
Vorherre lod sig føde.
Vor Lovsang mødtes da i Sky,
Som den vel mødes skal på ny
Ved Juletid ad Åre.

Guds Fred til Dig, vor Husbond god,
Ad Åre vi Dig gæste.
Til Verdens Strid skal Mandemod
— Vi ønske Dig det bedste?
Til Lykke med Din stærke Id:
At granske ud med störste Flid
Vorherres Vej på Jorden.
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Guds Fred til Dig, Du fromme Viv,
Vi end vil efterlade.
Det er din Lyst, det er dit Liv
At göre andre glade.
Vi ønske Jer så mangt godt År,
Som Lind har Løv, som Hind har Hår,
Som Sand på Havets Bunde.

Det var en betydningsfuld Gerning, der væntede Fader
i Odense, og dog så det til en Begyndelse ud, som der
også her skulde vænte ham nye Skuffelser. Hans Ud
nævnelse var bleven modtagen med blandede Følelser i
de kirkelige Kredse. Nogle mente, at »den hvidhårede
Helweg«, som man kaldte ham, havde været noget for
stammende, når han tidligere havde talt i Odense, og man
vilde hellere have set hans Broder, Frederik Helweg. An
dre mente, at Fader var for lærd og fin en Mand til, at
Småfolk kunde have nogen Glæde af hans Forkyndelse,
og at han ikke var egnet til at forstå jævne Folks hjærtelige Forhold.
Hidtil var det gået småt med Gudstjænesten i Grå
brødre Hospitalskirke. Det havde næsten ikke været an
dre end Lemmerne, der søgte denne Kirke. Palmesöndag blev Fader indsat i St. Knuds Kirke, og Langfredag
indsatte han sig selv i Hospitalskirken. Den Dag var der
i alt, foruden Hospitalets Befolkning, siger og skriver ni
til Stede. Men dette blev snart anderledes. Man fandt
hurtigt, at det var det bedste og hyggeligste Samlings
sted, og dér, i den frit samlede Tilhørerkreds, blev det
også Faders kæreste Sted at tale.
Hvad det var, der i særlig Grad gjorde, at der så hur
tigt voksede en levende Menighed op omkring ham, er
vanskeligt at sige. Birkedal har anden Steds, i sine »Per
sonlige Oplevelser«, forsøgt at give en Karakteristik af
Fader som Taler, og jeg gengiver denne:
»Han bares, forekommer det mig, mere end alminde-
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ligt, af Åndens Vinger under Forkyndelsen af Ordet.
Struktur og egentlig leddelt Tankebygning med tilsva
rende Udvikling kunde man ikke søge i hans Prædikener;
det var som en ustandselig Åndsström, der bølgede frem,
så ustandselig, at det sagdes om ham, at der hverken var
Komma, Semikolon eller Punktum i hans Tale. Det var
Bølgeslag, og hvad der måske var det bedste her, var Sy
net af ham på Prædikestolen: så helt fyldte Ånden hvert
Træk, hver Mine og hver Fold i hans Åsyn, at han tit for
melig lyste under det vingede Ord. Det samme gentog
sig, når han hjemme eller anden Steds var stærkt optagen
af det Æmne, han kom ind på«------ »Jeg har næppe
kendt nogen,« skriver Birkedal, »der som han fik sit Ånds
udtryk i sit Ydre således til at smælte sammen med Be
vægelsen i hans Indre. Hans Organ var derimod i sig
selv hårdt og disharmonisk. Förste Gang man hørte ham,
kunde det skurre i Øret. Men dette glemtes snart for Or
det, der udgik fra hans Mund, og hans Menighed sagde
ofte, at de ikke vilde være denne hans Stemme, der var
bleven dem så kær, foruden.«
Frem for alt var det måske i Studerekammeret, at Fa
der skulde søges. Om den åndelige Berigelse, som ikke
mindst unge Mennesker kendte under deres Samtaler med
Fader herinde, har jeg mangfoldige Vidnesbyrd. En af
Vennerne fra den Gang, Pastor R i e m a n n i Fakse, skri
ver således til mig:
»Da jeg var bleven Student og havde fået Skolestøvet
rystet lidt af mig, da blev det i Ferierne hjemme i Odense
jævnligt min Gang at besøge Helweg i hans Studerekam
mer. Jeg har siden, når jeg har tænkt tilbage på de mange,
mange Gange, jeg har stået foran hans Skrivebord og haft
svært ved at få sagt Farvel, bebrejdet mig selv, at jeg
vist sinkede ham i hans Arbejde. Men han lod mig ikke
mærke det, indlod sig med mig om alt, hvad jeg havde på
Sinde, og gav mig nyttige Vink med Hensyn til min Læs-
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ning ved Universitetet og om Præstens Gerning. Der
var det velsignede Gode ved Ludvig Helweg, at han lig
nede sig selv i sin daglige Færd og på Prædikestolen.
Derfor faldt der også fra de År, da jeg som Student søgte
ham, Lys tilbage over en Del af det, jeg havde kendt til
ham, medens jeg endnu var Skoledreng.*
Blandt de Præster, som Fader særlig var knyttet til
med Venskabsbånd, og som, når de kom ind til Byen,

Pastor L. HELWEG.

havde deres Tilhold i Præstegården, kan nævnes M e 1b y e fra Asperup, K o e f o e d fra Sönder Nærå, S v e jstrupfra Vejen, Le th fra Middelfart, Birkedal
fra Ryslinge og Svendsen fra Jellinge. Når disse Præstevenner besøgte os, førte de åndelige Samtaler inde i
Studereværelset, men disse Samtaler bleve førte for luk
kede Döre og kom ikke de øvrige i Huset til Gode.
Men når Sondagsgæsterne Selmer, Heiberg og
Gregersen, Overlærer L e f o 1 i, Fuldmægt. Bruhn,
Kaptajn Jensen og Morten Bredsdorff, alle
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med Hustruer, samledes til en ganske jævn Middag, så
fortalte Fader ofte efter Middagen Verdenshistorie for
dem allesammen.
Fader kunde også, når han »var oppe«, komme med
mange spøgefulde og muntre Indfald. Betegnende for hans
Lune er en Anekdote fra hans senere År. Under et poli
tisk Møde i Odense havde han sammen med et Par Me
ningsfæller af og til afbrudt Modstanderen med nogle spø
gende Bemærkninger. Denne, der var tör og kedelig, blev
til sidst irriteret og sagde: »Ja, det er let nok at stå og sige
Vittigheder!« — »Så sig én!« råbte Fader op til ham, en
Bemærkning, der vakte Jubel i Forsamlingen, men kun
gjorde Taleren endnu mere konfus, end han forud var.*)
Ved Juletid kom Præstefamilierne til Byen, således Fru
Birkedal med sine Døtre, for at göre Indkøb, og de bleve
da ofte i Præstegården både en og to Dage.
Som i København blev vort Hjem i den hyggelige Præ
stegård på Gråbrødretorv også Samlingsstedet for en tal
rig Skare af Venner. Også her var det Torsdagen, der
var valgt som den særlige Samlingsdag, og også her blev
Sangen dyrket, måske endda i endnu stærkere Grad end i
København.
Skönt, som sagt, hverken Fader eller Moder vare sær
lig musikalske, var det dog væsentligst om Sangen og
Musiken, man samledes. Fader betragtede Sangen som et
af de bedste Midler til at vække Sansen for åndeligt Liv
hos Menighedens Medlemmer. Han så det som et Led i
sin Præstegerning at få Sangen frem, for gennem den at
komme sin Menighed nærmere. Og således gik det til,
at han, den umusikalske, dog fik sin Betydning for hele
Sanglivet i Odense i de Dage.
Under Organist Enghoffs Ledelse indøvedes i Præ
stegården de skönne Melodier til Grundtvigs nye Salmer, og
♦) Den samme Historie fortælles også om Birkedal.
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Menighedssangen svulmede, som den aldrig har svulmet
för i Odense, först i Hospitalskirken og derefter i St.
Knuds Kirke. Også for den mere kunstneriske Side af
Sangen havde Fader Sans, og til Torsdag Aftnerne samle
des en Mængde Gæster, der med Cand, theol. Morten
B r e d s d o r f f som Dirigent indøvede en Mængde fler
stemmige Sange, ja endog vovede man sig frem til större

Hospitals-Præstegården i Odense.

Musikværker som »Elverskud« af Gade, »Liden Kirsten«,
»Dryadens Bryllup« og lignende. Om disse Torsdag Af
tener skriver en af Deltagerne, fhv. Sparekassedirektør
Hans Møller, til mig:
»Hvilken Sum af glade Minder knytter sig ikke til disse
Torsdag Aftener! Og de, der vare så lykkelige at være
med og endnu ere i Live, ville sikkert være enige om,
at det var forunderlig festlige Timer, som aldrig ville
gå ad Glemme.«
Disse Aftener begyndte i Året 1865, da Ludvig Helweg
7
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var Lærer ved en lille Privatskole. I Præstegården boede
da Cand, theol. M o r t e n B r e d s d o r f. Han var meget
musikalsk, spillede godt Klaver og havde en smuk Sang
stemme. Helweg opfordrede ham til at forsøge at samle
et Kor af unge Mænd og Kvinder og med dem at indøve
Korsange. Bredsdorff gik ind herpå og fik snart samlet
et Kor af Bekendte og Venner, med hvem han indøvede
flerstemmige Sange, og dette Kor samledes så hver Tors
dag Aften Kl. 7 i Gråbrödre Præstegård og tilbragte dér
hele Aftenen til Kl. 10, kun afbrudt af Aftensmåltidet.
Da man senere gav sig i Lag med större Korværker som
»Elverskud« og »Liden Kirsten«, måtte Koret udvides og
udgjorde inden længe en Snes Stemmer. Bredsdorff di
rigerede og akkompagnerede og sang af og til en Solo
stemme. Det var ikke altid let for ham at passe det alt
sammen, men når det kneb, lod han Akkompagnementet
et Öjeblik hvile, og, strygende sit lange Skæg, udførte
han sit Solo-Sangparti. Om det end ellers kunde være
vanskeligt at få Solopartierne godt besatte i store Sang
spil, var Resultatet dog i Reglen særdeles tilfredsstillende.
Og om end en stræng Kritiker kunde finde noget at ind
vende mod Sammensangen, — i det store og hele var den
dog en Nydelse, og Deltagerne havde det store Udbytte at
lære de dejlige Musikværker grundigt at kende.
Der var Feststemning over disse Sangaftener, som des
uden oplivedes af en talrig Tilhørerkreds. I Reglen kom
Slægt og Venner ubudne, men vel vidende, at de vare
såre velkomne, ti gæstfriere Vært og Værtinde end Pa
stor Ludvig Helweg og hans elskelige Hustru, »Tante
Lise« fandtes ikke let, og man var sikker på at blive mod
tagen med et mildt Smil og Velkommen af dem bægge.
Også for Fru Helweg vare disse Aftener til stor Glæde,
skönt det dog var på hende, det störste Arbejde hvilede,
for så vidt som hun sørgede for Beværtningen til dem
alle. Det var ikke så lige en Sag, da der undertiden kunde
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være 30—40 Mennesker samlede ved Aftensmåltidet, der
bestod af Smorrebrød og Té; men »Tante Lise« syntes
at befinde sig bedst, »når der var rigtig mange.«
I 1867 blev der holdt stor Sangfest i Odense. Det var
Lærer W i 11 r u p, der havde gjort Begyndelsen, og Fa
der optog Tanken og fik den gennemført i langt större
Udstrækning end fra först påtænkt. Torsdags-Foreningen
blev forstærket, og skönt Fader i Forvejen var spændt
godt for med Arbejde både i Menigheden og på Skolerne,
var det alligevel ham, der i Komitéen udførte hele Ar
bejdet. Og der var nok at tage fat på. Der var 300 San
gere, som skulde indkvarteres. Der skulde opslås Skure
i Kongens Have og i Fruens Bøge, hvor Sangerne skulde
have deres Plads. Der skulde trykkes Sange og meget
andet. Men Fader overkom det altsammen — og så kunde
han endda på Stævnets sidste Dag tale til den forsamlede
Mængde i Fuens Bøge, uden at det kunde mærkes, at han
var overanstrængt.
I Foråret 1873 døde min Moder. Enhver, der mindes,
hvad hun fyldte i vort Hjem, forstår også Sorgen, der
fulgte med hendes Bortgang. Fader sørgede, men han
bukkede ikke under for Sorgen. At han havde endnu
både Livsmod og Livskraft, aflagde han Vidnesbyrd om
ved de to store almindelige Vennemøder, der bleve afholdte
i Odense 1873 og 1874. Som ved Sangfesten, var Fader
også her Drivfjederen, og med den störste Energi ar
bejdede han på, at alt skulde gå så godt som muligt. Ved
Mødet 1873 indledede han med en Prædiken om den blodsottige Kvinde, hvorefter han selv overtog Hvervet som
Ordstyrer, idet han mindede om, hvad Grundtvigs Me
ning med Vennemøderne havde været: at de skulde være
et »Fremskridt på Fredens Vej«, stilende mod at holde Fred
ikke alene indbyrdes, men så vidt muligt med alle Menne
sker og med alt menneskeligt i Tanke, Ord og Gerning.
I vort Hjem, hvor Pladsen efter Moder stod tom, ryk-
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kede min Faders Søster, Henriette H e 1 w e g, »Fa
ster Jette«, som vi kaldte hende, ind og styrede Huset.
For Fader, for min Broder og mig var hun lutter kærlig
og forstående Omsorg, og det var ikke alene os to Brø
dre, der kom til at nyde godt af Hjemmet i disse År. En
hel Skare af Ungdom rykkede ind. Flere af dem bleve
helt optagne i Familien som Husfæller, medens de gik i
Latinskolen eller på anden Måde bleve uddannede i Oden
se. Til denne Kreds hørte min senere Svigerinde A gn e s Spur, der fra Høsten 1868 var som en Datter i
Huset, senere to Fættere, Sönner af Frederik Helweg,
en Sön af Apoteker Heiberg i Ringkøbing, desuden Sön
ner af de fynske Sognepræster Johs. Clausen, Jacob
Helms, Grove Rasmussen, Dr. Holger Rørdam, en Sön
af Købmand Gylling på Samsø og endelig en Sön af Enke
fru Krag i Odense. Jeg tror, at så mange af disse, som
endnu ere i Live, alle bevare det gamle Hjem på Gråbrødretorv i et kærligt Minde.
Ved Faders Jubileum blev der foræret ham et stort
Maleri af C. Dalsgård. Det var Venner, ikke alene fra
Fyn, men fra hele Landet, som havde slået sig sammen for
at forære ham dette Billede som en Tak for hans Virk
somhed ved Vennemøderne og hans Arbejde som Bane
bryder for den Grundtvig’ske Livsanskuelse i vort Land.
Motivet til det smukke Billede var hentet fra det hos
Saxo berettede Sagn om Kong Hadding og den gamle
Kvinde, der var hans Vejviser på en lang Vandring, indtil
de kom til et Sted, hvor Vejen spærredes for dem af en
Mur, der var meget vanskelig at komme over. Så vred
hun Hovedet af en Hane, hun havde med, og kastede den
over Muren, og straks hørte de den gale som Vidne om,
at den igen var lyslevende.
Som det vil sés af hosstående Gengivelse af Maleriet,
lægger Kvinden den venstre Hånd skærmende om Had
dings Skulder, medens hun med den anden peger mod
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Muren og siger: »Hører du Hanegalet? Vel er på denne
Side Muren alt levende viet til Døden, men på den anden

Kong HADDING og Kvinden foran Muren om Livets Land.

Side vågner Livet på ny«. Hele Haddings Skikkelse
viser den höj este Grad af Undren, og Udtrykket i hans
Ansigt, der ligesom lyser af Genskinnet fra Gravens hvide
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Lilje på den gamle Kvindes Bryst, giver tydeligt til
Kende, at han begynder at ane noget om, at der er Liv
bag Dødens Mur.
Når Faders Venner havde valgt netop dette Æmne til
Jubileumsgaven, havde det sikkert dybere Betydning, og
det ligger nær at opfatte det som en Tak fra Giverne til
Fader for, hvad han gennem sin Forkyndelse havde hjul
pet dem til: at finde Hvile i Troen på Livet efter Døden.
Også på mange andre Måder blev der ved Jubileet vist
Fader Opmærksomhed. Således fik han foræret en Gen
givelse af Altertavlen i Hospitalskirken, en Sølvkande
med Billeder fra Kirken, og hele Ugen igennem strøm
mede Blomster ind i Præstegården. I Hospitalskirken
blev holdt en lille Højtidelighed, hvor der blev sunget en
Sang af Morten Eskesen. Jeg gengiver et af Versene:
»Femogtyve År så fage
Rundne er i dette Hus,
Her hos fattige og svage
Tændtes Åndens Blus;
Himmelporten kendtes åben.
Åndens Vingeslag
Over Dåben
Herrens Dag.«

Nu nærmede det Tidspunkt sig, hvor det, som Birke
dal kalder Faders »Naturstjærne«, var i Nedgang, men
hvor til Gengæld hans »Nådestjærne« var i stadig Op
gang. Fader var på forskellig Måde bleven svækket, og
ikke mindst var hans Hukommelse taget stærkt af. Det
var smærteligt at se, hvordan Fader stadig klamrede sig
til Håbet om, at det skulde blive bedre. Han vilde ikke
slippe sin Gerning, men stolede på, at Herren vilde give
ham ny Kraft til at udføre den. »Jeg er jo din Tjæner
og vil gå dit Ærinde,« bad han. Men lidt efter lidt mær
kedes det alligevel, at Kræfterne vare i stadig Aftagen.
Uforglemmeligt, ikke mindst for øs Börn, var det at sé,
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hvordan Menigheden, trods Faders Svaghed, med dob
belt Kærlighed slog Kreds om ham i disse År. Fader
kunde kun læse sine Prædikener op, og selv dette kunde
det til Tider knibe med, men Menigheden indfandt sig
lige så talrig, som da han stod i sin fulde Manddomskraft.
Til sidst måtte Fader give tabt og søge sin Afsked fra
den Gerning, han elskede over alt andet. Af Afskedstjænesten i den lille Hospitalskirke har Vilhelm Birke
dal givet en lille Skildring, som jeg tror, bedre end hvad
jeg kunde fortælle, afmaler den Stemning, der rådede i
Kirken, og de Følelser, hvormed Menigheden sagde Far
vel til sin gamle Præst.
»Ved Afskeden med Menigheden i den lille Hospitals
kirke, hvor hulkende Mænd og Kvinder og dyb Smærte
i alles Åsyn gav Højtideligheden et for mig uforglemme
ligt Præg, var også jeg til Stede og talte til min kære Ven
mit sidste Kærlighedsord, tillige med hans Kapellan
Koch, Hey fra Alminde og Pastor L e t h fra Middel
fart. Usigeligt gribende var det, da Helweg, som ikke
kunde holde nogen Afskedsprædiken, dog til sidst trådte
frem i Kordören og vilde i det mindste for sidste Gang
lyse Velsignelsen over sin dyrebare og trofaste Menighed. Men han kunde ikke. Hukommelsen svigtede hamft
så selv disse få Ord bleve borte for ham.
Da lagde Pastor Koch sin Arm om den udtjænte Præsts
Hals og lyste Velsignelsen i hans Sted, og jeg tænker, at
ingen af de tilstedeværende nogen Sinde glemmer dette
Öjeblik.«
Nu skulde Fader bryde op fra Odense, der i så mange
År havde været hans Hjem. Tanken om at henleve sine
sidste Dage på Frederiksberg, hvor han havde fået en
Lejlighed, og hvor Møblerne nu bleve flyttede over, fyldte
ham med en vis vemodig Glæde. Ikke mindst glædede
han sig til at samles med Venner ved Festen i Anled
ning af loo Årsdagen for Grundtvigs Fødsel. Han tog
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under Flytningen midlertidig Bolig hos sin Ven, Land
inspektør Hempel i Höjstrup, lige uden for Odense.
Her syslede han med nogle Prædikener, der skulde optages
i en senere udkommen Prædikensamling, men han til
bragte også adskillig Tid ude i den smukke Have på et
Sted, hvorfra han kunde sé ud over den By, hvor han var
født, og hvor han havde fået Lykke til at udføre en så
velsignelsesrig Gerning.
Den 5. September 1883 skulde Afrejsen til København
finde Sted. Vognen holdt uden for Dören, og Fader stod
rejseklædt med Rejsetasken i sin Hånd, rede til at sige
Farvel til de mange Venner, som havde samlet sig om
ham.
»Nu er jeg rejsefærdig!« sagde han stille og
vemodigt.
Det var de sidste Ord, Fader talte, og de fik en dybere
Betydning, end både han og de, der stode omkring ham,
anede. Han var rejsefærdig — også til den sidste, store
Rejse. Netop som han vilde række Hånden frem til en
af Vennerne for at sige Farvel, sank han pludselig sam
men. Kun få Øjeblikke efter udåndede han, medens det
Smil, som alle vi, der stode ham nær, elskede så usigelig
højt, endnu lå over hans Læber.
Fader, havde fået Lov til at gå bort dér, hvor han
havde levet, og hvor han stod omgiven af alle sine tro
faste Venner.
To Dage efter samledes på Höjstrup en lille Skare af
hans Venner. Her talte Sognepræst H e y og Stadslæge
H e 1 w e g, hvorefter Ligvognen, efterfulgt af et langt
Vogntog, kørte ham til Gråbrødre Præstegård, hvor hans
gamle Havestue var indrettet til et midlertidigt Ligkapel.
Her talte Pastor E. Koch, og også jeg sagde nogle Ord.
Den 12. September fandt Jordfæstelsen Sted. Ved den
talte blandt andre Stiftsprovst Damgaard, Frede-
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rig Helweg, Vilhelm Birkedal, Ludvig
Schrøder og Sognepræst Svejstrup.
I »Dansk Kirketidende« fandtes nogle få Uger efter et
Mindedigt. Jeg gengiver nogle af Versene og lader dem
stå som Afslutning på dette Forsøg på at give et Billede
af min elskede Fader.
Herren han talte til Tjæner sin:
»En Gerning har Du at øve.
Ja, pege Du skal på Vejen min,
Som troende Vidner må prøve.«
— Så stille han røgted den Gerning.

Tjæneren takked sin Herre god,
Han kendte jo Herren så nöje
Og vidste, hans Vilje man ej står imod,
Han har både Øre og öje,
— Så stille han røgted sin Gerning.
Han bad kun Herren at styre for ham
Både Mund og Pen, som han vilde;
Han vidste, i Verden ej lever den Mand,
Hvem Selvklogskab ej fører ilde.
— Så ydmyg han optog sin Gerning.
Det følte vi alle, som lytted med Lyst,
Når tænksomt og varmt han viste,
Hvor Herren han styrer så stærkt og så tyst,
At vi og hans Almagt lovpriste.
— Så kærlig han øved sin Gerning.

MINDER FRA PRÆSTEN V. J. HOFFS
HJEM
Af Fru ANNA LARSEN, f. HOFF.

år man som jeg er født i en gammel Præstegård^
så tror jeg, at Ens halve Sjæl bliver dér og aldrig
bliver helt hjemme anden Steds. Man kan komme langt
bort fra den og komme i helt andre Forholde og blandt
Mennesker, der slet ikke ligne dem fra den gamle Præ
stegård, og man kan synes, at man også selv er bleven
så forskellig fra dem, — og så pludselig en Dag, måske
i Mørkningen, når man sidder ene, og Ilden kaster sit
dæmpede Skær hen over Stuen, så man kan skimte Olde
moders gamle Skab med de små indlagte Skuffer og høre
Bedstefaders Ur tikke henne i Krogen — ja, så er man
igen hjemme, hvor man hører til, går ind i den gamle
Gård, forbi den store Brændestak ved Porten, ser Heste
gangen i Hjörnet og Storkereden på Taget, ser Græsset,
der gror mellem Brostenene, så Gårdspladsen er helt grön.
Så går man ind under det gamle Stråtag, ind i alle de lav
loftede Stuer, Dagligstuen med den lange Sofa, hvori
Morfader og Mormoder sade sammen i Mørkningen med
den mindste lille Pige imellem sig, — ind i Morfaders
Sovekammer med hans Sæng med Sængebåndet over, hvor
Ens Dukke kunde gynge; ind i den store Sal med Bordet
midt på Gulvet, ind i de tre små Stuer øverst oppe, »Ka-
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pellanboligen«, hvor den yngste Datter kom til at bo med
sin Mand i 13 lykkelige År.
Man sad måske i Mørkningen og følte sig så langt borte
fra det altsammen og sagde til sig selv:
»Hvor blev de røde Roser dog
Fra Ungdoms glade Dage?
I min Erindrings Salmebog
Jeg gemmer deres Blade.
Men om end Duft og Farve svandt,
Og de ej mere gløde,
Jeg husker dog den Tid så grandt,
Da de var purpurrøde«

— og så på én Gang kunde man synes, at nu blomstr*e
de igen — for en lille Tid. Og man gik igen i den gamle
Have med den store Græsplæne foran Havetrappen. Dér
stod Solskiven, og dér Bænken under Valnøddetræet —
og dér var Lindelysthuset, Humlehaven, alle de gamle
Frugttræer: Nonnetit og Gråstener, røde Karviller og
Løgæbler til at stege i Kakkelovnen om Vinteren —; og
dér alle Roserne: Provenceroser, Mosroser og de små
Pimpernelleroser, der ligne Æggeblommer. Og så kom
de der ud allesammen: den gamle, elskelige Præst og hans
Kone med sin hvide Kappe på, og de tre Sönner og tre
Døtre — den lykkeligste Familie i Verden. Jeg har el
sket den, .fra jeg var lille, og den bliver mig kærere, for
hvert År der går.
Den gamle Præst var Honoratus Bonnevie,
Sognepræst til Vallekilde og Hörve Menigheder. Han
var gift med Jonna Svanenskjold fra Farumgård.
Vallekilde var et dejligt Sted. Den gamle Præstegård
med sine fire Længer, omgiven af höje Træer og en stor
Stakhave bagved, lå under en Bakke i det ene Hjörne af
Byen. Fra Havetrappen var der Udsigt over den udtörrede Lammefjord, og kom man op på Bakken, havde man
en storslået Udsigt mange Mile bort over Sejrø Bugt til
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Nekselø og Vejrhöj med det gamle Adelersborg (Drags
holm) Slot. Johan Th. Lundby e, som var en Sø
sterson af Pastor Bonnevie, har malet mange af sine Bil
leder fra den Egn; særlig elskede han »Hankehöj« på
Præstens Mark.
I denne gamle Præstegård fik Fader og Moder deres
förste Hjem. De bleve gifte i 1861, og Fader var omtrent
samtidig bleven Kapellan hos sin Svigerfader. De boede
i tre små Stuer i en af Længerne i Præstegården, og Køk
kenet var så lille, at Pigen måtte gå ud af det, når Mo
der skulde der ind. Jeg husker kun Havestuen. Dér var
en Trappe ud til Faders Have; den elskede jeg at komme
ned ad, ud at »hjælpe Fader i Haven« — han var nemlig
en stor Havemand, og i sin Fritid var det hans störste
Hvile og Förnöjelse at arbejde i sin Have.
Det var et meget gæstfrit lille Hjem, og de fik mange
Venner, som de beholdt op i Årene. Særlig Betydning
for Fader fik det, da Ernst Trier begyndte sin
Höjskolegerning i Vallekilde, de förste År endog i deres
Nabogård. Da var der altid Fest, når Højskolen åbnedes
og sluttede; og Moder syede dem deres förste Fane. Dér
kom efterhånden mange kendte Mænd: Björnson,
Christoffer Janson, Chr. Bruun, Hostrup.
Termanse n, Schrøder, Nörregaard og
B å g ø og mange andre. Dér lærte Fader også Gunni
B u s c k at kende og besøgte ham ofte både i Brøndby og
i hans Sommerhjem »Strandlyst« ved Vebæk og traf dér
sammen med Biskop Monrad, Peter Rördam
og Grundtvig.
Fader sluttede sig i de År til den Grundtvig’ske Ret
ning. Han havde i sin Studeretid hørt Biædel og Frimodt,
og som Huslærer hos Kammerherre Carlsen på
Gamle Køgegård lært en Del af »Forsamlingsfolkene« på
den Egn at kende og lært så meget af dem, at han som
Kapellan i Vallekilde holdt gudelige Forsamlinger om-
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kring i Hjemmene. Sammen med Ernst Trier begyndte
Fader nu et Arbejde ud fra de Tanker, som Grundtvig
havde ført frem; men skönt hans hele Hjærte var dér, blev
han aldrig af dem, der ikke forstod andre eller vilde lære
af dem. Han skriver selv et Sted herom: »Jeg drak af
de Kilder i min Ungdom. Jeg levede, deltog, arbejdede
efter Ævne dermed. Jeg har ikke lært af nogen her nede
som af Grundtvig. Ingen Forfatter føler jeg mig så lykke
lig ved at kende og læse. Jeg véd ikke andet end Tak
over for ham. Og så kendte jeg dem, alle de herlige, som
samledes om ham. Jeg følte, hvor jeg var enig med og vel
til Mode i den Kreds. Jeg er ret godt hjemme i den hele
Tankegang. Men det er vist sandt, at er jeg Grundt
vigs Discipel, da er jeg det på min egen Måde! Jeg har
aldrig brudt mig om at »kende Sproget«; og jeg har virke
lig vist, — jeg tör sige det, og al min Tale og Skrift har
vist det — at jeg vilde være og blev ved at være mig
selv.«
Da Fader og Moder havde været gifte i tre År, fik de
en dejlig Dreng, som de elskede usigeligt. Han levede
kun et År, og det var forfærdelig svært for dem' at mi
ste ham. Han blev født kort efter Krigen i 64, og når
Moder gik og bar ham op og ned ad Gulvet, sang hun
stadig for ham: »Hil dig, vor Fane«, og om Aftenen ved
hans Vugge: »Sov sødt, Barnlille.« Jeg har endnu den
Æske, hvori Moder gemte de små Ting, hun havde til
Minde om ham: hans Dåbshue, hans små Stövler, en
Tandring, en Pulveræske, fra han var syg, og en rød og
hvid Kokarde. Moder gemte dem som en Skat, og jeg hörer
endnu for mig, hvordan hun sagde: »Lille Johannes!« —
det fortalte mere om ham og hende, end mange Ord kunde
göre. Men de toge den Sorg som sendt dem fra Gud,
de vidste jo så sikkert, at »den Barnesjæl er bjærget
godt, som skjuler sig i Guds Rige.«
Fader arbejdede sammen med sin Svigerfader i 13 År
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i den störste Kærlighed og Forståelse; de levede et lyk
keligt Liv sammen både i deres Præstegerning og i deres
Hjem. De tre små Piger, som bleve fødte i Vallekilde, vare
deres Morfaders store Glæde — hvor kunde han lege med
os og le og more sig over os! Han havde 50 Års Præstejubileum der ude, søgte så sin Afsked, men døde, inden
han kom til at flytte fra sit gamle Hjem.
Fader fik på samme Tid en ny Gerning. Der var efter
hånden til hans Gudstjænester kommet Folk længere borte
fra, fra Kallundborg Egnen, og det førte til, at en Kreds
af Mennesker, 20 Familier, bade Fader, om han vilde
være deres Præst, hvis de kunde danne en Valgmenighed.*
Fader sagde Ja til det, og vi flyttede da til Ubberup, hvor
der var bygget en Kirke og Præstegård til dem, i Efter
året 1873.
Det var forfærdelig svært for Moder at flytte fra det
gamle Hjem, som alle de Søskende kaldte for »det velsig
nede Vallekilde.« Og jo mere jeg har hørt om det Hjem,
jo mere må jeg sande, at det var dets rette Navn. Og
det var en sjælden god og from Slægt, som gik ud fra
det. Når det står for min Tanke, så kommer de myld
rende frem, alle de gammeldags Dyder, som boede der
inde: Gæstfrihed, trofast Venskab, Slægtsfølelse, Sam
menhold i Hjemmet, Fortrolighed mellem Forældre og
Börn, Nöjsomhed, Afsky for Sladder, Glæde over de små
Ting, Gudsfrygt og Fred i Sindet — alt dette, der lige
som er ved at blive borte i den Tid, der nu er. De findes
vel endnu hist og her, men i den gamle Præstegård tri
vedes de alle og satte sit Præg på alle Börnene; og min
Moder manglede ingen af dem.
Hun og Fader levede det lykkeligste Liv sammen. Når
noget vigtigt skulde bestemmes, sagde Fader altid: »Spörg
Moder! Hun er meget bedre end jeg!« Det bedste og dy
beste, der er sagt om deres Forhold, er dog den Tileg
nelse, Fader skrev til hende foran i sin Husandagtsbog:
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»Min Sjæls. Fortrolige, min bedste Rådgiver, min dyre
bare Hustru tilegnes disse mine stille Timers Tanker i
dyb Ærbødighed og med inderlig Tak for et langt Sam
livs ubeskrivelige Lykke og for Troéns og Kærlighedens
Hjælp på Livets Vej.«
Jeg kan huske, at Pastor Blaumüller engang
kom hen til Moder og sagde: »Jeg m å sé den, som den

Ubberup Præstegård.

Tilegnelse er skreven til!« Og bedre Tak fra sin Mand
kan heller ingen Hustru ønske sig.
Så flyttede Fader og Moder om Efteråret 1873 til den
nye Gerning og de nye Forholde. Det var slet ikke så let
at komme til en ny Kirke. Der var oplevet så meget i
den gamle, den havde så mange Minder for dem, og den
havde været så mange Slægters Tilflugt i Sorg og Glæde:
»Dér sukked vor Fader med glødende Barm,
Når Klokkerne rørte sin Stemme;
Dér fældte vor Moder en Tåre varm,
Som ej hendes Sönner skal glemme.«
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Den nye Kirke skulde jo först til at have sin Histo
rie; og dog — havde den ikke allerede én? En Mand dér
ude havde givet et Stykke af sin Mark til at bygge på;
alle havde de kørt Sten og Tømmer, og alle havde de
fulgt den med deres Tanker og Bonner fra den förste
Dag af. Hvor tit en stille Sommeraften fulgtes ikke Mand
og Kone ad op for at sé, hvor Kirken voksede, og de læng
tes, og de glædede sig, og de kaldte den »Bethlehemskirken,« for under den Stjærnes Lys vilde de leve deres Liv
i den nye Menighed.
I den nye Præstegård var endnu ikke det som i den
gamle, at Ens Sind fyldtes med Fred og Stilhed, bare man
kom over Dørtærskelen, som om man fik Del i alt det, der
var levet dér, og man ønskede at blive som en af dem der
inde. Men nu var den nye Præstegård jo deres Hjem;
de gamle Ting fra Vallekilde kom ind i Stuerne, så de
ikke bleve fremmede, og kærlige Hænder havde pyntet
med Blomster og fyldt Spisekammer og Køkken, og glade
Ansigter stode og toge imod dem — de k u n d e ikke an
det end glæde sig, og de f a n d t et Hjem dér og en Me
nighed, som der vist ikke er mange af i Verden!
Som Valgmenighedspræst i Ubberup fik Fader sin
Manddomsgeming, og det blev et rigt og dejligt Liv, de
kom til at leve der ude. Der var meget at göre; Kredsen
voksede stærkt, så Fader måtte rejse meget og tale mange
Steder. Han var et af de flittigste og arbejdsomste Men
nesker, jeg har kendt, og jeg har aldrig hørt ham klage
over, at han havde for meget at bestille. Når jeg nu hører
Folk klage over, at de blive trætte af deres Arbejde, så
tænker jeg på Fader, som altid sagde: »Jeg har haft
den Lykke at stå i et stort Arbejde.« Han syntes al
tid, at derfor var han her jo, og han takkede Gud for, at
Han vilde bruge ham. Noget af den Tone må der vist
lyde, hvis en Mands Arbejde skal blive til Gavn og Vel
signelse for ham selv og andre.
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Fader gik meget omkring der ude og besøgte Folk
i deres Hjem, og især de syge. Dem havde han særlige
Gaver til at styrke og opmuntre; dér tog han tit en af
os med. Han var så tit ked af, at han ikke havde Stemme
til at synge for dem, men han kunde sige Salmevers, så
det alligevel sang inden i En; og hvor forstod han at tale
med sådan en gammel Kone, så hun trøstig og glad kunde
give sig »Gud i Vold.«
Der kom mange Mennesker i vort Hjem. Om Sönda
gen kom alle Vognene kørende til Kirke; mange havde
både 2 og 3 Mil der hen. Det var morsomt at se dem
komme, men mest kiggede vi efter Burchardis Vogn;
den kom a 11 i d : en stor Charabanc, helt fuld af unge, og
han selv som Kusk; og lykkelig den Præst, der har så
dan et Ansigt under sin Prædikestol, så dybt bevæget og
så strålende glad over at være en Kristen! Efter Kirketid
kom der altid mange over til os til Frokost. Moder dæk
kede hver Söndag et langt Bord, inden hun gik til Kirke,
og hver Lördag blev der bagt en stor Kringle til Kaffen;
men tit måtte Bordet dækkes to—tre Gange, så mange
Folk kom der, og Moders store Tvebakskasse måtte tages
til Hjælp, når Kringlen slap op. Vore Gæsteværelser vare
sjælden tomme; tit havde vi svenske og norske Gæster,
og mange bleve hos os i flere Dage og vare så med om
kring og besøgte vore gode Venner. I Sommerferien vrim
lede det med Fættere og Kusiner og andre unge, med hvem
vi levede det gladeste og fornöj eligste Ungdomsliv. Fa
der og Moder elskede at have unge i deres Hjem; Fader
kunde da sidde ganske stille og høre på dem og more sig
over dem. Så læste han höjt for os om Aftenen, og vi
sang Aftensang sammen. Fader læste höjt for os, lige fra
vi vare små: Saxo, Holbergs Komedier, Peder Pårs, Ilia
den og Odysséen og mange Digte. Jeg hører altid Faders
Stemme, når jeg læser »Arnljot Gelline.« Om Vinteren
8
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samlede han de unge Piger og læste for dem alt det, han
selv elskede.
Om Sommeren kom altid vor søde, gamle Farmoder.
Hun var den yndigste gamle Kone med snehvid Kappe

Pastor V. J. HOFF.

med pibede Strimler om; det nöjsomste og flittigste
Menneske, jeg har kendt. Vi Börn holdt forfærdelig me
get af Farmoder; men der var den Ting, at hun syntes
altid, at små Piger skulde strikke tre Omgange på deres
Strikketøj hver Dag, — sidde inde i Stuen Sommerdage
og strikke! Det var ikke til at udholde! Når man lige
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havde fundet en ny Skaderede oppe på Bøgebjærg, når
Stikkelsbærrene vare modne, og alle Dukkerne skulde
have været ude at sejle i det store Græskar, som vi havde
hulet ud, og de vare begyndt at køre Rugen ind nede hos

Fru HOFF.

Holm — det var umuligt! Farmoder fik ingen rigtig Glæde
af os. Ellers vare vi gruelig gode Venner; vi elskede at
høre hende fortælle, især om, hvordan Fader var, da han
var lille.
Hvor husker jeg Julen hjemme! Fader havde længe i
Forvejen været i Kallundborg og købt kulørt Papir og
8*
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Bladguld og rødt Sejlgarn til at lave Ting af til Jule
træet. Han lavede alting selv og gjorde det så nydeligt.
Vi sade så om Aftenen og klippede og klistrede, flettede
Hjærter og forgyldte Æbler, og Fader lavede også en
dejlig Julestjærne til os. Han var så flink til den Slags
Ting, at han en Gang som gammel Mand lavede et helt
Landskab af Sand på et Bord til sine Börnebörn. Der
var Skove og Haver, små Søer med Svaner i og Huse
og Herregårde. Det var lavet som ét, han huskede fra
sin Barndom. Julen begyndte Juleaftens Dag; da pak
kede Moder små Kurve med Flæsk, brune Kager, Julelys
og nogle af Faders Kræmmerhuse, og dem fik vi Lov til
at gå rundt med til alle Husmandshusene omkring os, —
det var en stor Glæde både for dem og for os. Juleaftens
Dag, tidlig om Formiddagen, rullede der altid en Vogn
ind i Gården; vi kendte den let: ingen andre kørte så
rask — og så lød det over hele Huset: »Der er Burchardi!« Det var, som selve Julen kom ind i Huset, når
man så hans strålende Ansigt og hørte hans glade Røst.
Vore Juleminder ere uopløseligt knyttede til hans Besøg
i Præstegården. Så pyntede Fader Juletræet, og Moder
havde altid bedt nogle gamle Mennesker, som ellers skulde
sidde ene, hen til os om Aftenen. Fader læste så Jule
evangeliet — jeg hører altid hans Stemme, når det lyder:
»Og det begav sig i de Dage«; og så sang vi »Velkommen
igen, Guds Engle små« — den hører jeg altid Moder
synge; og det var for os, som om virkelig »åbned sig
Himlens Borgeled«, og vi så lidt af Glansen inden for.
Julemorgen, når Kirkeklokken kimede, kom Fader og hen
tede os ind i Stuen, og dér sang vi Morgensang ved det
tændte Juletræ, og alle Börnene fra Nabohusene vare med.
Da vi vare små, gik vi ikke med i Kirke Juledag. Der
var for meget nyt Legetöj at se på, og Juletræet stod jo
der hjemme i Stuen. Men da vi bleve lidt större, kom vi
med der over. Måske begyndte det med, at der var en
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ny Hat eller et Par nye Stövler, vi gæme vilde have på —
men når vi så kom der over, og det lød: »Kimer, I Klok
ker«, og Fader læste Juleevangeliet fra Alteret, og vi
sang alle de dejlige Julesalmer, og Fader talte så varmt
og festligt, så listede der sig efterhånden noget ind i vore
Hjærter, som fik Bolig dér, og som vi ikke kunde slippe,
og vi lærte at forstå lidt af
»Tusinde Dögne,
Verdslige, sogne,
Gyldne for Kød,
Kan de vel ligne
Én Dag af dine,
Som vi den nød,
Når under Sang med det vingede Ord
Sjælen af By over Stj ær nerne for.«

Anden Juledag kom der altid alle de Mennesker, der
vilde, i Præstegården. Der var gærne så mange, at vi
måtte rydde et Par Stuer for at have dem. Så talte vi
sammen, fik Kaffe og Julekage, legede og dansede; til
sidst tændte vi Juletræet, Fader talte lidt, og vi sang
Julesalmer.
Vi havde det vidunderligt sammen med den Menighed
der ude; de vare vore Venner allesammen, og der var ikke
mange Dage, hvor vi ikke havde Besøg af en eller anden
af dem. Fader havde aldrig nogen fast Lön — vilde ikke
have det. Han havde fire Offerdage om Året, og vi havde
det godt altid til Trods for — eller måske snarere fordi —
han gav så meget bort: vi måtte aldrig sige Nej til nogen,
som bad om Hjælp. Fader troede så fast på, at vi fik
nok det, vi skulde bruge; og det gjorde vi altid. Det var
utroligt, alt det Folk kom med til os: Skinker og Slagte
mad, store Krukker Smör, Æg og Höns, Gæs og Ænder.
Hvor var det morsomt at lukke op for Kurvene, og hvor
var de glade for at bringe dem. Hvor var det en meget
bedre Måde at lönne en Præst på end den, der nu er —

118

MINDER FRA GAMLE GRUNDTVIG’SKE HJEM

alt det personlige forsvinder, og hvor megen Glæde for
svinder ikke med det!
En af dem, der var vor störste Glæde, var vor nærmeste
Nabo, V. H o 1 m på Ubberupgård. Han var lige så gæstfri
som Fader og Moder, og jeg kan ikke tælle alle de dejlige
Minder, vi have fra hans Gård, men véd kun, at vi ere
ham dybt taknemmelige for dem hele vort Liv. Hans Gård
var som vort andet Hjem; og hvad have vi ikke oplevet
i hans Have og på hans Mark! Lyse Barndoms- og Ung
domsminder vælde ind over os, når vi tænke tilbage på
den Tid og alle de Gange, hvor hans fromme og lykke
lige Natur har glædet vore Hjærter. Kirken lå på hans
Mark, og han var altid mellem de förste, når noget godt
skulde sættes i Gang der ude.
Dengang besøgte Valgmenighederne hinanden og glæ
dede sig ved at være sammen et Par Dage og lære hin
anden at kende. Jeg husker flere af de Besøg. Her følger
et Brev, som Moder har skrevet til sin Søster om et Be
søg af Kerteminde Valgmenighed: »Vi ere nu noget træt
te, men man kan jo sagtens lide lidt, når man har set så
mange glade Ansigter. De ankom her til Onsdag Kl. 4.
160 Mennesker vare de og bleve i Kallundborg modtagne
af 40 Vogne. Vi fik Lindbergs og 3 andre, de syntes
alle, her var så yndigt. Torsdag Formiddag var her Gudstjæneste. Lindberg prædikede. Her var myldrende fuldt.
Derefter Middag, en lille Lur og så Kaffe og Hvedebrød.
Her var så mange, som vi kunde rumme. Kl. 4 var der
Møde i Holms Have. Vejret var strålende; der var vist
600 Mennesker. Talerne bleve holdte under Frugttræerne;
en lille Vogn var Talerstol. Efter Talerne lejrede sig
alle, hver Vært med sine Gæster, rundt om i Græsset, og
Madkurvene kom frem; hver bragte fra sit Hjem, — det
var meget gemytligt. Vi gik om og smagte på hverandres
Mad og Vin. Så foreslog Holm at danne en stor Kæde
og gå Haven rundt — den fyldte hele Haven —, så gik vi
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rundt og mødtes med hverandre. Det var meget fornøje
ligt og så smukt ud. Til sidst mødtes vi alle i Gården
under Danebrog, og dér sang vi: »Hil Dig, vor Fane«.
Så vare vi igen i Haven, hvor der blev talt, og Lindberg
fortalte et Æventyr, og der blev sunget. Endelig tog man
Afsked; alle Vognene kørte hjem, og vi med Gæster og
Holm med sine Gæster gik op til Præstegården; dér bleve
Stuerne fulde, og jeg fik i en Fart Té ind. Næste Mor
gen, ligesom vi havde drukket Kaffe, kom alle Vognene
rullende igen. Folk gik rundt i vor Have og skulde se
Præstegården. Vi samledes da i Kirken, som blev helt
fuld. Villiam [3: Pastor Hoff] talte kort, men yndigt om
en af Davids Salmer, og vi sang. Det var en yndig Mor
genstund, og alle Öjne strålede. Så skiltes vi, og en Del
fulgte med til Kallundborg for at se dem sejle. Da Ski
bet gled ud af Havnen, sang de om Bord: »Den signede
Dag med Fryd vi se«.
Det var nu et af de store Møder, men vi havde også
tit Besøg af mange af de gode Mænd, der dengang le
vede : Brandt, Hostrup, Termanse n, Junger
sen, Peter Larsen Dons, Thomas Rørdam
og Hans Rørdam, Bågø, N ö r r e g a a r d, L.
Schrøder, Børresen og Skrefsrud, Bitte
Wolle og Morten Eskesen. Det var, som om
alt godt samlede sig dér og gjorde Livet så rigt, at man
aldrig kan glemme det — og måske også synes, at det
er lidt fattigt nu!
Hvor elskede vi allesammen vor Have og Bøgebjærg,
den store Bakke, der lå lige op ad Præstegården. Bak
ken var bar og Haven en Stenmark med Mosehuller i;
men Fader plantede Træer op ad hele Bakken, og Haven
anlagde han og plantede og såede, så der blev den yn
digste Have ud af det. Midt gennem Haven gik en bred
Grøft med to hvide Broer over; dér voksede Forglem
migej og Krusemynte og gule Iris, og Moder havde et
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Bed med Bregner og Forårsblomster. Så var der en stor
Græsplæne foran Huset, med Flagstangen, et Morbær
træ og en stor Kristtorn. Masser af Blomster havde vi
og Frugttræer; to af dem vare flyttet med fra Vallekilde.
Vi kendte jo hvert Træ og hver en Busk, havde set dem
vokse op, fra de vare ganske små» vidste, hvor vi skulde
lede efter Vintergækker under Sneen, og hvor de gule
Skovstjærner på Bøgebjærg stode. Til St. Hansaften
sprang den tyrkiske Rose ud; og vi spiste Jordbær i Mo
ders Lysthus, når vi havde været oppe at brænde Blus
på Bøgebjærg.
Fader blev i Ubberup i 20 År, og det var et rigt og
lykkeligt Liv, vi levede i alle dem. Men i de sidste År
havde han svært ved at tåle de lange Køreture og var tit
syg, så han syntes ikke, han kunde passe sit Arbejde så
godt, som han gærne vilde, det skulde passes. Dog blev
det et meget svært Valg for ham, da Vartov Menighed
i 1894 bad ham blive deres Præst. Jeg har flere Breve
fra Fader i den Tid; han skriver i et af dem: »Jeg har
haft mange tunge Timer ved Opbrudet, Timer med
Ængstelse for, at Kilderne skulle holde op med at springe
i mit Indre, når jeg tager her fra. Det er jo Sorg for
den Dag i Morgen, det er jo Vantro og Tvivl altsam
men — jeg ved det godt! Men det kommer dog så knu
gende, især når jeg er træt. For nogle Dage siden var
jeg stærkt betænkt på at hugge Knuden over og skrive
til Vartov, at jeg måtte opgive det; men så turde jeg
dog ikke. Nu vænter jeg fremdeles på »det vidunder
lige«, der m å komme, og det vil da nok vise sig således,
at mit Hjærte bliver så frimodigt som aldrig för. Ti så
kan man jo udrette, hvad det skal være.« — Og jeg tror,
at de, som have kendt Fader som Præst ved Vartov, ville
give mig Ret i, at hans Hjærte ikke væntede forgæves.
Han fik en dejlig Gerning der inde i Kirken; han tog
sig så godt af de gamle i Stiftelsen, og han trøstede og
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glædede mange »Syge og Sorrigfulde« med Guds Ords
Trøst og Kraft. Og Hjemmet her inde lignede det gamle.
De samme milde og glade Ansigter, når man kom der, og
de samme kære, kendte Toner, når man talte sammen.
Vi fik tolv lykkelige År sammen her inde; og da vi, min
Mand og jeg, kun boede få Huse fra Fader og Moder,
kunde vi se dem hver Dag. Vi boede sammen på Landet
om Sommeren og delte alt, hvad der mødte os, både
Sorg og Glæde. De, der kendte Fader og Moder, vide,
hvor gode de vare at komme til. De elskede Vartov og
Menigheden der inde, samlede mange i deres Hjem og
gave til andre af deres fulde Hjærte. De vare som skabte
til at glæde og trøste.
Når man har levet et langt Liv sammen med sådanne
Mennesker og så rigt et Liv, som det var, og Dören så
en Dag lukker sig for det gamle, elskede Hjem, er det
ikke så underligt, om man kan synes, at Verden nu er
bleven »et øde Sted; en Ørk, hvor tunge Tårer falde.«
Men sådan vilde Fader og Moder jo ikke, at vi skulde
tage det.
Og så prøve vi på det, som både er det sværeste og
dejligste i Verden: at leve på vore Minder, at
takke for dem og se hen til det, som kommer.
»Barndomsminder, det er Engles Veje
Til at lære os, hvad vi kan nå,
Ti de hviske om, hvad vi skal eje,
Når vi atter engang bliver små.«

MINDER FRA RIGSDAGSMAND
N. J. TERMANSENS HJEM
Af Konservator NIELS TERMANSEN.

e af mine Barndomsminder, der gå længst tilbage
i Tiden, ere Minder fra Juletiden i mit Barndoms
hjem. I min tidligste Barndom var Julen ikke alene én
Begivenhed, der blev imødeset med Længsel og Forvæntning af mine Søskende og mig, men også af andre
Börn i den lille vestjydske Landsby. Der blev nemlig
holdt en lille Julefest med Juletræ i mit Barndomshjem,
og det var noget enestående dér på Egnen i de Tider.
Til denne Julefest kom Landsbyens Beboere med deres
Börn, og jeg kan også mindes, at Fru Schrøder og Lud
vig Schrøder fra Askov med Börn have været til Stede.
Et Juletræ var noget vidunderligt for os Börn. Et så
dant strålende Lyshav virkede som et Æventyr på os i
de Tider, da Tællelys vare det almindelige, og en beskeden
Petroleumslampe kun fandtes i de færreste Hjem. Og så
alle de vidunderlige Sager, Fader bragte med fra Hoved
staden! Deriblandt var Knallerter det, der vakte den
störste Forundring hos mig. Jeg mindes, at Ludvig
Schrøder og vor Nabo, Sognefoged Kristen Madsen, en
gang rykkede i hver sin Del af en sådan mærkelig Tin
gest. Den gav et vældigt Knald, da den gik midt over,
og derpå udtoges af Schrøders Del et Forklæde af Silke
papir, mens en Dyremaske af samme Stof tilfaldt Sogne
fogeden. Schrøders ældste Datter fik Forklædet på, Dyre-
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masken gemtes i Sognefogedens Hjem, hvor jeg så den
flere År efter.
Det er sagt, at Fader kunde tale med Universitets
professorer som interesserede Tilhørere; men han kunde
sandelig også tale til Börn. Samme Aften, da den mærke
lige Knaldert blev affyret, talte Fader således om Jesusbarnets Fødsel i Bethlehem, at jeg, som da ikke kan have
fyldt de 6 År, blev stærkt greben deraf. Bag efter gik
jeg uden for og så op mod Himlen med det Håb, at Jule
stjærnen vilde vise sig. Jeg mindes, at Himlen var klar
med mange Stjærner på; men til min store Skuffelse fandt
jeg, at ingen af dem var stor og strålende nok til at
være Julestjærnen.
Juleaften var altid en stor Höjtid i mit Barndoms
hjem. Efter at Juletræer bleve mere almindelige på Eg
nen, havde vi på selve Juleaften et Juletræ for Hjemmet
alene. Vi Börn vare naturligvis stærkt optagne af Forvæntning om Julegaverne. Ikke alene Fader havde en lille
Gave til hver; men de kærlige Mennesker, Fru Skibsted
og Frk. S k i b s t e d sendte hvert År en Gave til hver
af os. Men Fader forstod at lede vore Tanker fra Jule
gaverne hen på Frelserens Fødsel i Stalden ved Bethle
hem, så denne Begivenhed kom til at fylde os lige så
meget som Glæden over Julegaverne. Når Juleevangeliet
og Grundtvigs store Digt »Nat i Østen er ej så lang«
igennem Årene har bevaret en Klang for mig som intet
andet skrevet, da stammer det fra disse Juleaftener i mit
Barndomshjem, hvor Fader læste dem for os og talte til
os om Juleevangeliets Betydning.
Min Fader og Moder vare på mange Punkter meget
forskellige. Moder kunde langt fra følge Fader ind på de
dybe Tankers Enemærker. Men hun kunde tage andre
Sider af Livet op, og vi, deres Börn, have da også for
stået, hvilken uvurderlig Hjælper, Moder var for Fader.
Fader var en tungsindig Mand, og nægtes kan det ikke,
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at hans tunge Sind ofte voldte, at han så Spøgelser ved
höjlys Dag. At Moder var fortrinlig til at mane disse
Spøgelser ned, har jeg ofte været Vidne til. For Moder
gjaldt det i det hele taget om at værne om Fader, så at
han så vidt muligt kunde hengive sig uforstyrret til sit

N. J. TERMANSEN.

åndelige Arbejde. Meget af det, der må udrettes for at
et Hjem kan holdes oppe med små Midler, vilde have
været for besværligt fpr Fader med hans tunge Sind at
have med at göre. Alt dette tog Moder på sine stærke
Skuldre. Hun vilde skaffe Fader Ro til, at han kunde
hengive sig til sit Arbejde i Fædrelandets Tjæneste både
som Rigsdagsmand og Foredragsholder. Og sikkert er

MINDER FRA N. J. TERMANSENS HJEM

125

det, at uden den Støtte, Moder derved var for ham, var
Fader aldrig kommen til at udrette det, han udrettede.
Engang sagde Fader.til mig, at Moder kunde bede
som de færreste. Dette betød mere for ham end alt an
det, da han selv var en Bönnens Mand.

Fru TERMANSEN.

Jeg tror, at man vanskelig vil finde et smukkere og in
derligere Samliv mellem Ægtefolk, end det Fader og Mo
der levede, og hvor meget Börn, der ere opvoksede under
sådanne gode Forholde, have at takke Gud for, har jeg
senere i Livet lært at forstå.
Man skulde tro, at Faders tunge Sind vilde virke tryk
kende i Hjemmet. Men det var slet ikke Tilfældet. Han
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lod os, mine Søskende og mig, lege og tumle os, som na
turligt er for Börn, og han lagde aldrig en Dæmper på
os, når vi da ikke vare uartige. Han var altid villig til
at hjælpe os enten med vor lille Have eller med at lave
et Sværd af samme Form som Skræp, og så fremdeles.
Godmodige Spilopper kunde han more sig over, endog
når de gik ud over ham selv. Jeg skal nævne et lille Eks
empel herpå.
Når Naboer og Venner vare i Besøg i mit Barndoms
hjem, læste Fader ofte höjt for dem. En såden Aften,
mens Fader læste, sneg jeg mig til at binde hans Lorg
netsnor fast til Bordbenet med en Stump Sejlgarn. Jeg
vidste jo, <at når Fader vilde tale om det, han havde læst
op, så lænede han sig tilbage. Det skete ganske rigtig;
men de töjrede Lorgnetter røg da af Næsen på ham. Han
greb da forfjamsket efter dem, mens de tilstedeværende
brast i Latter. Men den, som lo mest, var Fader.
Men gjorde vi noget urigtigt, så var Fader på sin Post.
Der boede en gammel, noget troskyldig Mand i Nærheden
af os. Ham havde jeg engang moret mig med at »binde
noget på Ærmet«, blandt andet, at Rigsdagen skulde flyt
tes til Vejen. Manden havde spurgt Fader, om det pas
sede, som jeg havde fortalt. Jeg måtte da møde i Ret
ten. Fader talte alvorligt til mig om, at det var en stor
Synd, jeg havde begået ved at fortælle en Usandhed, om
det usömmelige i at holde Mennesker for Nar, især så
danne, som vare mindre godt begavede, og om, at Börn
og unge Mennesker skulde vise Ærbødighed over for æl
dre og gamle Mennesker. Disse Formaninger glemte jeg
aldrig.
Fader sagde engang: »Det er mig ligegyldigt, hvilken
, Livsstilling mine Börn vælger, når de kun kommer til
at høre Gud og Fædrelandet til, jeg så dog nødig, at de
blev enten Tjænere eller Kuske.« Denne Udtalelse ud
trykker det, der gik som en rød Tråd gennem vore For-
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ældres Forhold til os. Det gjaldt for dem om at hjælpe
os til at holde fast ved vor Barnetro, til at elske vort
Fædreland og vort Flag, til at være tro i det Arbejde, vi
bleve satte til, og til at være sandrue og ærlige.
Vi ejede et dejligt stort Danebrogsflag, et Splitflag,
som Fru Grundtvig havde syet og foræret Fader umid
delbart efter vor sidste, ulykkelige Krig med Tyskland.
Det var en Höjtid for os Bom, når dette Flag en enkelt
Gang blev hejst. Jeg spurgte Fader, hvorfor vi ikke
måtte få vort Flag hejst lige så ofte, som vore Naboer
hejste deres. Fader svarede, at vort Flag var noget hel
ligt, som vi ikke måtte jaske med. Men når Sønderjyl
land kom tilbage til Danmark, vilde vort Flag blive hejst
oftere; indtil da skulde det kun hejses på Kirkens store
Höjtidsdage og ved særlige Festligheder i vor Familie*).
Tabet af Sønderjylland var selvfølgelig smærteligt for
mine Forældre. Hvor ofte har jeg ikke hørt dem ud
trykke deres Sorg derover, især når vi kørte over Græn
sen. Men de bevarede bægge til det sidste en fast Tro
på, at vi vilde få Sønderjylland tilbage.
Uudslettelig i mit Minde står en tidlig Morgen sidst
på Sommeren 1872. Fader kom hjem fra en Rejse. Han
kaldte Moder og os Börn ind i Dagligstuen, og vi så med
Spænding, at han havde noget alvorligt at meddele. Han
satte sig ned for Bordenden, og da der var blevet Stilhed
i Stuen, sagde han: »Grundtvig er død«. Derpå böjede
han sit Hoved ned på sine Arme på Bordet og brast i
Gråd. Det er den eneste Gang, jeg har set Fader græde.
Mine Forældre havde bægge megen Sans for Natur
skönhed og de elskede Dyrene. De søgte da også at åbne
deres Börns Öjne for, hvad der var könt i Naturen, og
de lærte os at være gode mod Dyr, undtagen mod Hug
ormene. Så vi nogen af disse, måtte vi helst ikke lade
dem slippe med Livet.
*) Flaget er endnu i Behold og blev hejst på Genforeningsdagen.
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I Udkanten af vor Mark henlå et Stykke Jord fuld
stændig uberørt og uopdyrket. Der lå store Granitsten,
som havde ligget der, siden Istidens Bræer havde ført
dem der til. Jorden var dækket af Lyng, og imellem Lyn
gen var der en Vrimmel af små Blomster. Dette Stykke
Jord kaldte vi »æ Dal«. Fader gik ofte der ned på God
vejrsdage og lagde sig ned i Lyngen med Hovedet lænet
mod en af de store Stene.
Dette Stykke var imidlertid ingenlunde dårlig Jord,
og Je& hørte flere Gange vore Naboer tale om, at det var
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en Skam, at Fader lod noget af sin bedste Jord ligge så
ledes hen uden at »brakke det op« og bringe det under
Ploven. Jeg talte engang til Fader derom, og han sva
rede: »På denne lille udyrkede Plet af min Jord vokser
fine små Blomster, som ellers næsten ere forsvundne fra
Egnen på Grund af, at Jorden er opdyrket, og dem næn
ner jeg ikke at udrydde.«
Fader viste os Egnens Kæmpehoje og Runestenene i
Læborg og Bække, og han skildrede for os, hvordan han
tænkte sig, at Livet havde rørt sig dér i Egnen, da den
var bevokset med store Skove og Vejen Mose var en Sø.
I Vinterhalvåret var Fader i København. Men når vi
samledes i Stuen de lange Vinteraftener, så fortalte Mo
der og Faders Plejemoder for os, mens de arbejdede med
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Synålen og Spinderokken. Faders Plejemoder fortalte om
»Undervætter«, Bjærgmænd, Gravsoen, den hovedløse
Hest, Gengangere og Varsler. Hun fortalte om Livet,
som det levedes på Egnen i hendes Barndoms- og Ung
domstid, om Mestertyvene Johan Peter og »lång Hans«
og om »Kjæltringerne«. Moder fortalte mest om hendes
Ungdomstid, som hun levede i Flensborg, hvor hun holdt
Hus for en stor Skibsreder. Hun skildrede Livet ved
Havnen, når de store »Langvejstrædere« sejlede til fjærne
Lande, og når de kom hjem fra Langfart; men især op
toges vi af hendes Fortællinger om Treårskrigen, som
hun oplevede i Flensborg.
Et Års Tid efter min Konfirmation kom jeg bort fra
Hjemmet, og jeg var derefter kun hjemme på Besøg en
gang imellem.
Følgende lille Træk er betegnende for Faders Frisind.
Jeg lærte Malerhåndværket, og da jeg havde udstået
Læretiden, var jeg hjemme på Besøg. Jeg sagde da en
Dag til Fader, at jeg tænkte på at mælde mig ind i en
Afholdsforening. »Hvorfor vil Du det?« spurgte Fader.
»Det er ikke, fordi jeg tror, der er nogen Fare for, at
jeg vil blive forfalden til Drik,« svarede jeg, »men jeg
skal jo nu arbejde sammen med Håndværkssvende, og
det kan hænde, at jeg bliver opfordret til at drikke med
dem. Nægter jeg det, kan de tro, at det er på Grund
af Gerrighed.« Fader sagde da: »Du skal ikke lægge
dette Bånd på Dig selv, og Du skal ikke afskære Dig fra
den Glæde at kunne drikke et Glas Vin med dine Ven
ner. Kommer Du sammen med Håndværkssvende, hvor
der drikkes, kan Du bære Dig ad, som jeg gjorde, da jeg
var Soldat. , Da drak jeg et Glas eller to med Kamme
raterne, og sagde så, at nu drak jeg ikke mere; men jeg
vilde betale »Omgangen«, hver Gang det blev min Tur.«
Jeg var også hjemme i Påsken 1885, da Fader kom
hjem fra Rigsdagen, efter at det var mislykket at få
9
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gennemført en ordinær Finanslov. Fader var da så be
drøvet, som jeg ikke för havde set ham.
Efter at han 1886 var bleven vraget som Rigsdags
mand, holdt han sig meget hjemme, og det var kun sjæl
den, at Moder kunde formå ham til at efterkomme Op
fordringer til at holde Foredrag. Det var hende nemlig
meget om at göre at få Fader til at tage ud på Foredrags
rejse, fordi hun havde mærket, at han oplivedés deraf.
Men i Reglen svarede han, at hans Gerning udad til var
nu forbi.
Han følte sig vraget og tillige forladt af mange af sine
gamle Venner. Forholdet til Askov var i de senere År
køligt, og han kom der kun sjældent. Han ældedes og
hans Sind blev tungere År for År. Men vi så ham aldrig
fortvivle. Det var trist for os at se Fader således lidende
de sidste År af hans Liv. Men netop i disse År bleve vi
stærkere og inderligere knyttede til vore Forældre end
nogen Sinde för. Og jeg i det mindste fik i disse År at
mærke, at jeg gik aldrig forgæves, når jeg søgte Trøst
og Vejledning hos mine Forældre.
Da Fader døde d. 9. Maj 1892, føltes det som et bittert
Tab for os; men vi følte godt, at det var det bedste, der
kunde ske for ham selv.
Efter Faders Død solgte vi hans Hus i Holsted, og
Moder lejede en lille Lejlighed i Vejen. Hun sagde, at
så længe hun kunde magte det, vilde hun ikke opgive
selv at have sit Hjem, hvor hun kunde modtage sine
Börn, der ellers måtte føle sig hjemløse. Og mange og
dejlige ere de Minder, vi have fra dette hendes lille Hjem
i Vejen. Först da vi selv havde stiftet Hjem, lod Moder
sig bevæge til at tage Ophold hos min yngste Søster og
hendes Mand, hvor hun var, indtil hun døde godt 23 År
efter Faders Død.
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a Læseren af disse »Minder fra gamle Grundtvig’ske Hjem«
måske ikke altid har på rede Hånd de Data, der knytte
sig til de enkelte omtalte Personer, har jeg søgt i störste Kort
hed at opfriske, hvad der under Læsningen kan have Interesse.
Det er dog ikke lykkedes mig at få Oplysning om alle.
På dette Sted er det mig en Trang at bringe Hr. Birkedom
mer Stener Grundtvig en varm Tak for, at han gjorde mig
opmærksom på Fru Marie Bioms Manuskript og overlod mig
det i Afskrift Den samme Tak bringer jeg Frøken Hanne
Blom, som tillod mig at trykke hendes Moders Minder i denne
Bog. En ikke mindre varm Tak bringer jeg Hr. Cand. jur.,
Forlægger Aage Marcus for Tilladelsen til at bruge de to Bil
leder af Grundtvig og hans Hustru, som findes på Side 14 og
15. De udførtes oprindelig til Englands Brevene. Endvidere
bringer jeg Hr. Bogholder H. Christensen i Haslev min hjærtelige Tak for flere af de Billeder, der findes i denne Bog,
Hr. Kordegn C. F. Spangenberg for den Interesse, han har
omfattet mit Arbejde med og for at have afskrevet nogle af
Minderne, og Hr. Direktør R. Helweg for Klichéerne til Bil
lederne af hans Forældre og Hjem.

D

Side 11

Fru Marie Blom, f. Blom, nedskrev 1888, efter Opfordring
af Fru Lavra Grundtvig, f. Bloch, sine Minder fra N. F. S. og
Fru Lise Grundtvigs Hjem i Tidsrummet 1830 — 50.
Fru Marie Blom var født 22. Maj 1824 og døde 3. April 1901.
Hun var Datter af Grundtvigs Ungdomsven Oberst Hans Jørgen
Blom (1796—1864) og Matthea Elisabeth Lütken (1796—1832).
Marie Blom ægtede 1850 sin Fætter Viktor Edvard Blom (1823
— 83), som i 1849 var Underlæge i Hæren, 1850 nedsatte sig som
Læge i Odense og 1867 blev Distriktslæge i Assens.
9*
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Om Biskop N. F. S. Grundtvig, f. i Udby 8. September 1783,
d. 2. September 1872, skal her kun mindes om følgende Data.
Han var Sön af Sognepræst Johan Grundtvig (1734—1813) og
Cathrine Marie Bang (1748—1822). 1811 —13 var Grundtvig sin
Faders Kapellan i Udby, blev 1821 kaldet til Præst i Præstø,
men forflyttedes allerede 1822 til Vor Frelsers Kirke på Kristianshavn, hvor han ansattes som residerende Kapellan. 1826
nedlagde Grundtvig sit Embede, dels på Grund af Professor
H. N. Clausens Sagsanlæg imod ham i Anledning af hans Skrift
»Kirkens Genmæle«, dels fordi Myndighederne forbød ham i
Kirken at bruge de Salmer, han havde skrevet til den danske
Kirkes Tusindårsfest, iblandt disse også den senere så kendte
og skattede Salme: »Den signede Dag med Fryd vi ser« (I). 1832
—39 tillodes det Grundtvig at prædike til Aftensang i Frederiks
(nu Kristians) Kirken på Kristianshavn. D. 28. Maj 1839 ind
sattes Grundtvig som Præst ved Vartov, hvor han virkede til
sin Død. Ved sit halvhundredårs Præstejubileum 1861 fik
Grundtvig Titel og Rang med Sællands Biskop.
1818 ægtede Grundtvig Elisabeth Christine Margrethe Blicher,
f. 28. September 1787, d. 14. Januar 1851, Datter af Provst Ditlev
Nicolaj Blicher (1746—1805) og Mette Poulsen (1751 — 1826).
N. F. S. og Fru Lise Grundtvigs Börn vare:
1) Johan Diderik Nicolaj Blicher Grundtvig, f. 14. April 1822,
d. 25. Marts 1907. Student 1842, teol. Kandidat 1848, Frivillig i
Treårskrigen, Sekondløjtnant 1848, Premierlöjtnant og Ridder
af Danebrog 1849, Kaptajn 1863. 1861 Fuldmægtig og 1874
Kontorchef i Indenrigsministeriets Arkiv.
Gift 1855 med Oline Vilhelmine Christiane Stenersen, f. i
Kristiania 16 April 1826, d. 8. April 1903.
2) Svend Hersleb Grundtvig, f. 9. September 1824, d. 14. Juli
1883. Student 1846, Frivillig i Treårskrigen, Sekondløjtnant
1848, Premierløjtnant 1849, Ridder af Danebrog 1850. Magister
i nordisk Filologi 1860, Docent ved Universitetet 1863, Professor
1869.
Gift 1858 med Lavra Bloch, f. 23. Juni 1837, d. 20. April 1891,
Datter af Grosserer Georg Bloch (1799—1884) og Oline Sofie
Frederikke Hadsund (1815—46).
3) Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig, f. 27. Maj 1826,
d. 23. Avgust 1887.
Gift 1847 med Peter Outzen Boisen, f. 15. Juli 1815, d. 21.
Avgust 1862, teol. Kandidat 1841. Samme År Lærer ved Dron
ning Caroline Amalies Asylskole og dens Forstander 1851.
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Fra 1848 Uddeler af Dronningens milde Gaver. 1854 Grundt
vigs Kapellan.
»Tante Jane«, Fru Grundtvigs Søster (1792—1853). Hendes
fulde Navn var Jane Mathia Blicher.
Om »Den engelske Dukke« se nærmere i: »N. F. S. Grundt
vigs Breve til hans Hustru under Englandsrejserne 1829—1831«,
udgivne af Birkedommer Stener Grundtvig 1920.
Grosserer Christian August Schmidt (f 1853) var gift med
Fru Grundtvigs Søster Anna Povline Blicher (1785—1880).
Residerende Kapellan ved Garnisons Kirke Povl Egede
Glahn (1778—1846) var gift med Fru Grundtvigs Søster Bodil
Marie Elisabeth Blicher (1783—1862).
Vilhelm Blom, Broder til Fru Marie Blom, f. 26. Seplember
1826, Sekondløjtnant 1842, Premierlöjtnant 1848. Faldt ved Isted
25. Juli 1850. Det var ved hans Død, Grundtvig skrev det skönne
Digt: »Sön af Vennen fra de unge Dage«.
Fru Anna Marie Mangor (1781 —1865) udgav 1837 »Kogebog
for små Husholdninger«, der i det følgende halve Hundredår
udkom i 28 Oplag, de fleste på 3000 Eksemplarer. I sin For
tale nævner Fru Mangor »tre indenlandske Krydderier«, der
bör findes i enhver god Husholdning, nemlig: 1) bestemte og
fast overholdte Spisetider, 2) en snehvid Dug og proper Anret
ning og 3) Husmoderens venlige og milde Ansigt.
Peter Rørdam (1806—83). Teol. Kandidat 1829, Lærer 1835
og Bestyrer 1838 for Asylskolerne. Sognepræst i Mern 1841, i
Kongens Lyngby fra 1856 til sin Død. Feltpræst 1864. Lå som
sådan i Fredericia under Bombardementet, hvor han ved sit
Mod og sin Fasthed var et Eksempel og en Opmuntring for alle.
Havde 1850 ægtet Jutta Carlsen fra GI. Køgegård. Se Opl. til
S. 34.
Peter Christian Kierkegaard (1805—88). Teologisk Kandidat
1826, Licentiat 1836, Præst i Pedersborg og Kindertofte 1842,
Biskop i Ålborg 1856, Kirkeminister Septbr. 1867—Marts 1868.
Ægtede 1841 Sofie Henriette Glahn, Datter af Præsten Povl
Egede Glahn ved Garnisons Kirke i København, Grundtvigs
Svoger.
Lorens Frølich (1820—1908), Maler og Tegner.
P. C. T. Skovgaard (1817—75), Landskabsmaler og Tegner.
J. Th. Lundbye (1818—48), Dyre- og Landskabsmaler. Fri
villig 1848 ved 3. Linjebataillon. Faldt ved Bedsted 26. April, otte
Dage efter sit Komme til Hæren, som Offer for et Vådeskud
fra en væltet Geværpyramide.
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Sofus M. Høgsbro (1822—1902), teol. Kandidat 1848, Forstan
der for Höjskolen i Rødding 1850—62, Rigsdagsmand fra 1858.
Jens Lassen Knudsen (1819—86), teol. Kandidat 1851, Sogne
præst i Aggersborg 1864, i Lejrskov og Jordrup 1872. Blev 1853
gift med Nanna Boisen, Datter af Landmand Anton Boisen.
Peter Outzen Boisen, se under Meta Grundtvig.
Christian Frederik Lütken (1827—1901). Zoolog. Frivillig 1848,
Sekondløjtnant 1849, Premierlöjtnant 1850, Assistent ved Uni
versitetets zoologiske Museum 1852, Magister 1853, Dr. phil.
1857, Bestyrer af Museets Hvirveldyr Afdeling 1882, Professor i
Zoologi 1885.
Carlo Edoardo Dalgas (1820—51), Dyremaler. Frivillig 1848,
Sekondløjtnant 1849, Premierløjtnant 1850. Hårdt såret i Kri
gens sidste Kamp ved Møllhorst 31. December 1850 og døde
2. Januar 1851.
Christian Carl Peters (1822—99), Billedhugger.
Peter Ludvig Nicolai Schram (1819—95), Kammersanger.
Jens Christian Hostrup (1818—92), se Opl. til S. 119.
Ane Marie Toft, f. Carlsen (1813—54), Datter af Godsejer
Chr. Rasmussen Carlsen til GI. Køgegård, Enke efter Godsejer
P. N. Toft. Hun ægtede N. F. S. Grundtvig 24. Oktober 1851. Hen
des Fader blev 1817 adlet med Langernes Våben: tre Roser i
Sølvfelt. Deraf Sonnen Frederiks Navn: Lange. Grundtvig bi
sattes efter sin Død ved denne Hustrus Side i den Carlsen’ske
åbne Begravelse på Åsen ved GI. Køgegård.
Jutta Christiane Olivia Carlsen (1815—66), Søster til Fru Toft,
ægtede 1850 Præsten Peter Rørdam.
Franziska Antoinette Hilleborg Carlsen (1817—76), Søster til
Fru Toft, historisk Forfatterinde.
Povl Frederik Barfod (1811—96), historisk Forfatter, Fuld
mægtig i Indenrigsministeriets Arkiv, Rigsdagsmand.

Gunni Busck, f. 11. Maj 1798, d. 28. Marts 1869, Sön af Justits
råd, Bankdirektør Gunni Busck (1766—1821) og Dorothea Ludvigsen (1779—1855). Student 1815, studerede först Jura, men under
Samlivet med en gammel, from Krokone i Vebæk, hvor han
med sine Forældre lå på Landet, fik han Trang til at blive
Præst. Han måtte dog efter sin Faders Ønske först tage sin
juridiske Eksamen, som han fik 1820. Han kastede sig da
straks over Teologien og blev teologisk Kandidat 1823. Et
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halvt År efter kaldtes han til Præst i Stifts Bjærgby og Mørke.
1824 ægtede Busck Andrea Povline Gutfeld, f. 27. Juni 1797,
d. 5. Juli 1832, Datter af Provst Gutfeld ved Holmens Kirke i
København.
Under den store Kirkekamp i Anledning af Grundtvigs
»Kirkens Genmæle« stillede Busck sig i Ord og Skrift klart og
kraftigt på dennes Side og blev en af Grundtvigs kæreste og
mest trofaste Venner.
Efter sin förste Hustrus Død ægtede Busck 11. Maj 1835
Juliane Marie Bech, f. 10. Februar 1815, d. 15. Marts 1896, Datter
af Toldkammerdeputeret, Konferensråd Herman Bech (1789—
1842) og Marie Amalie Callisen.
1844 kaldtes Busck til Præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster
nær ved København. Her virkede han til sin Død »agtet og
elsket af Venner og kirkelige Modstandere«.
Fru Augusta Pedersen, f. Busck, som i Form af et Brev har
skrevet Minder fra Barndomshjemmet, er født 20. November 1853
og ægtede 1879 Cand. jur. Anders Pedersen (1846—1921).
Side 57
Ernst Johannes Trier (1837—93), teol. Kandidat 1863, gjorde
under Krigen 1864 Tjæneste som »Feltdegn« ved Hæren og var
i denne Stilling til stor Velsignelse og Opmuntring for mange.
Åbnede 1865 sin Folkehøjskole i Vallekilde, hvor han til sin
Død udfoldede en stor Virksomhed.

Side 62

Lavrits Nielsen Birkedal, f. på Hofmansgave på Fyn 25. De
cember 1800, d. 27. November 1834. Farmacevtisk Eksamen 1820
og derefter Eskadronskirurg; kirurgisk Eksamen 1826, Bataillonskirurg 1829 i Århus. Praktiserede siden i Odder. Gift 1827 med
Kristiane Marie Hansen, f. 28. Maj 1801, d. 29. Januar 1878. Som
Enke styrede hun Dronning Caroline Amalies Asyl i Odense.
Dronningen satte hende meget höjt og stod i stadig, omfattende
Brevveksling med hende.
Christian Fenger (1773—1845), kongelig Livkirurg 1810 og
Professor extraord. Professor ord. og Medlem af Sundhedskol
legiet 1813, Hofkirurg 1824.
Hans Benjamin Gram (1787—1840) var født i Boston. Var i
flere År Chr. Fengers Amanuensis, gik til New York, hvor han
praktiserede til sin Død.
Peter Andreas Fenger (1799—1878), teol. Kandidat 1820, Sogne-
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præst i Slotsbjærgby og Sludstrup 1827, ved Vor Frelsers Kirke
på Kristianshavn 1855 til sin Død.
Side 68
Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg) (1802—73), Bonde,
Lægprædikant. Var i Tjæneste hos en Enke i Skræppenborg By
ved Odense og ægtede 19 År gammel en af hendes Døtre. Holdt
Forsamlinger i Hjemmet og rundt om på Fyn og i Jylland.
Svigermoderen var påvirket af Hernhutterne i Kristiansfeld, og
efter Brødremenighedens Skik kastede hendes Börn Lod om
Gården, som da tilfaldt Peder Larsens Hustru. Flere Gange
blev han som andre Lægprædikanter arresteret og mulkteret,
men fortsatte stadig sin Virksomhed. Han sluttede sig snart til
den Grundtvigske Retning, og efter at have solgt sin förste
Gård, købte han en anden i Dons ved Kolding, hvor han op
førte et stort Forsamlingshus. Skönt han stod i nært Forhold
til mange Præster, optrådte han altid som Bonde. Han udfol
dede hele sit Liv en storslået Gavmildhed.
Hans Christian Janus Nicolaj Balthasar Krarup Sveistrup

(1815—93), teol. Kandidat 1839, Præst i Nørup og Randbøl 1840.
Lærte ved en. Missionsfest i Sønder Omme Vilhelm Birkedal
at kende og sluttede Venskab for Livet med ham. Traf tillige
her Skræppenborg, hvem han i mange År var en god Støtte.
1861 blev Sveistrup Præst i Rødding. 1867 nedlagde han sit
Embede, da han ikke vilde aflægge Ed til Preusserkongen, som
1864 havde røvet vort gamle Land. Han virkede dog endnu i
tre År som Menighedens fri Præst, til han fra Berlin fik For
bud mod al præstelig Virksomhed. 1870 kaldtes han til Sogne
præst i Vejen, hvorfra han kunde vedligeholde Forbindelsen
med sin gamle Menighed i Sønderjylland. Da Tyskerne med
Hjærteløshed forbød Sønderjyderne at bringe deres Börn til
Dåb i Vejen Kirke, hjemmedøbte Sveistrup dem, indtil også
dette blev forbudt. Ja end ikke en Trøstetale i Hjemmene ved
Dødsfald tillodes det ham at holde. Sønderjyderne slap dog
aldrig ham, så lidt som han slap dem.
Mads Melbye (1817—79), teol. Kandidat 1840, Sognepræst i
Asperup og Roslev på Fyn fra 1845 til sin Død. Birkedal har
kaldt ham »en Hedningekristen af reneste Vand«, fordi det
nordiske på særlig Vis i ham var forklaret i Kristendommen.
Frederik (»Frits«) Engelhart Boisen (1808—82), teol. Kandidat
1830, Sognepræst i Skørping 1837, i Vilstrup i Sønderjylland
1850. Her begyndte han 1852 Udgivelsen af det kendte Folke
skrift »Budstikken«, til Oplysning og Opbyggelse. Den fort
sattes til 1879 og gav Anledning til hans Navn »Budstikke-
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Boisen«. Da Boisen 1859 kaldedes til Sognepræst i Stege, hold
tes i »Harmonien« i Haderslev en Afskedsfest for ham, til hvilken
Konrektor Edvard Lembcke skrev den Sang, som siden i sær
lig Grad blev hele Folkets Eje: »Vort Modersmål er dejligt,
det har så mild en Klang«.
Ludvig Biædel (1809—79), teol. Kandidat 1833, Sognepræst i
Brande 1838, i Nustrup i Törninglén 1851, Provst i Törninglén
1855. Afsat 1870. Præst i Kjeldby paa Møen 1871.
Carl Fog (1809—85), teol. Kandidat 1835, Sognepræst i Skjold
fra 1840 til sin Død.
Frederik Ditlev Møller (1814—92), Sognepræst i Sejling 1856,
i Marvede 1874. Blev 1857 gift med Frits Boisens Datter Jutta
Kunigunde Boisen, f. 1837.
Hans Jacob Koefoed (1817—99), teol. Kandidat 1843, Sogne
præst i Sønder Nærå 1857, i Hesselager 1872. Gift 1857 med
Fru Emilie Birkedals Søsterdatter Minona Emilie Holm.
Side 69
P. A. Fenger, se Opl. til Side 62.
Side 74
Morten Thomsen Bredsdorff (1830—1910), teol. Kandidat 1857,
Frivillig i 1864, Vicepastor i Jærnved 1871, Sognepræst i Feldballe og Nødager 1885, i Torkildstrup 1888, Afsked på Grund
af Svaghed 1908. Gift 1867 med Vilhelm Birkedals Datter Marie
Christofora Birkedal (1843—1920).
Side 75
Johannes Carl Emil Clausen (1832—1908), teol. Kandidat 1857,
Kapellan i Stenmagle 1858—63, Medstifter af »Indre Mission«
1861, Feltpræst 1864. Rejsepræst for »Indre Mission«. Sogne
præst i Ryslinge 1866—77. Oprettede 1867 Höj skolen i Ryslinge.
Udtrådte 1874 af Bestyrelsen for »Indre Mission« og deltog i
Cornelius Appels Ordination i Askov, som Birkedal udførte
d. 30. Juli 1874. Sognepræst i Nörre Lyndelse 1877, for St. Peders
Kirke i Slagelse 1885 og i Vonsild og Dalby 1895, hvor han
virkede til sin Død. Her var han en varm Medarbejder ved
de kendte »Grænsemøder« og stod i levende Forbindelse med
de sønderjydske Frimenigheder og Ungdomsbevægelsen. Han
var en af de mest varmhjærtede, trofaste og udholdende i Ar
bejdet for, trods al blind Modstand, at skabe et betryggende
Forsvar for vort Fædreland.

Side 82

Ludvig Nicolaus Helweg, Præst, Kirkehistoriker, f. 26. April
1818, d. 5. September 1883, var Sön af Distriktskirurg, Dr. med.
Hans Zacharias Helweg, f. i Husum 5. April 1785, d. 29. Sep-
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tember 1864 på St Hans Hospital, og Anna Elisabeth Wendt,
f. 15. December 1790, d. 27. Maj 1878.
Ludvig Helweg blev Student 1835, teol. Kandidat 1840 og fik
samme År et hæderligt Accessit for Besvarelsen af en Pris
opgave i gammeltestamentlig Teologi. Konkurrerede 1852 om
Professoratet i Kirkehistorie ved Københavns Universitet. Dr.
phil. 1855 for en Afhandling om de danske Domkapitler. 1857
—70 udkom hans »Den danske Kirkes Historie för Reforma
tionen« i to Bind. 1879 udnævntes han til Æresdoktor i Teolo
gien ved Københavns Universitet. 1857 kaldtes Helweg til re
siderende Kapellan ved St. Knuds Kirke i Odense og Præst ved
Gråbrødre Hospitalskirke i samme By. Her samlede han en
talrig og trofast Menighed, ikke alene fra Odense, men fra
store Dele af hele Fyn. Den lille Hospitalskirke blev ved
Helwegs Forkyndelse et Afbillede af Vartov og Menighedslivet
dér, og dette har efter Helwegs Død fortsat sig under hans
Efterfølger Pastor Emil Koch.
D. 17. September 1847 ægtede Helweg Thalia Caroline Elisa
beth Lunn, f. 23. Juli 1823, d. 17. Maj 1873, Datter af Godsejer
Alexander Lunn på Lammehave og Thalia Leopold.
Leopold Helweg, f. 2. Marts 1851, d. 6. Avgust 1920, der har
skrevet disse Minder fra Barndomshjemmet, blev 1877 Have
brugskandidat, tog 1878 Eksamen i Plantedrivning og Sirgartneri,
var 1878—84 Assistent ved Landbohöjskolens Haver og den
botaniske Undervisning, 1886—93 Forsøgsleder i Foreningen til
Kulturplanternes Forbedring, fra 1893 Leder af Statens bevæge
lige Rodfrugtforsøg, Redaktør af »Gartnertidende« 1886—1901,
Chefredaktør af »Nordisk illustreret Havebrugsleksikon«.
Helweg ægtede 1879 Astrid Spur, adopteret Skibsted, f. 1. Sep
tember 1850, Datter af Sognepræst I. H. Spur og Lavra Hastrup.
Side 84
Hans Christian Rørdam, Præst, teol. Forfatter (1803—69),
teol. Kandidat 1824, Licentiat 1828, Dr. theol. 1839. Sognepræst
i Låstrup og Skals 1829, ved Michaelis Kirke i Fredericia og
Erridsø 1840. Her blev han trofast under hele Belejringen og
Bombardementet 1849. I 1850 kaldtes han til Sognepræst i
Hammer og Lundby, hvor han døde. 1829 ægtede Rørdam
Conradine Engelbreth (1807—85), Datter af »Danmarks lærdeste
Præst«, Dr. theol., Provst V. F. E. Engelbreth i Lyderslev.
Side 85 Hans Frederik Helweg (1816—1901), Præst, Broder til Ludvig
Helweg. 1839 tog han i Gottorp den Eksamen, der gav ham
Adgang til præstelig Virksomhed. 1842 Fr. Hammerichs Kapel
lan og senere Vikar i Starup og Nebel. 1848—49 Feltpræst.
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1850 Diakon, senere Hovedpræst ved vor Frue Kirke i Haders
lev. 1864 forjaget af Tyskerne. 1867 Sognepræst i Købelov på
Låland, 1886 tillige Stiftsprovst. Ægtede 1847 Agnes Caroline
Sofie Anthes (f 1858).
Side 87
Vilhelmine Dahlerup, f. Klausen (1831—90) var gift med Avditør, senere Herredsfoged Hans Dahlerup (1832—96). Deres Sön
er Professor, Dr. phil. Verner Dahlerup.
Side 90
Carl Joakim Brandt, Præst, Forfatter (1817—89), teol. Kan
didat 1841, fra 1845 Udgiver af »Dansk Kirketidende« sammen
med Svogeren, Præsten R. T. Fenger. 1848 Medstifter af »Sel
skabet for Danmarks Kirkehistorié«, i hvis Styrelse han sad i
mange År. 1856 Forstander for Grundtvigs Höjskole på Marielyst. 1860 Sognepræst i Rønnebæk og Olstrup. 1872 Grundt
vigs Efterfølger som Præst ved Vartov, hvor han virkede til
sin Død. Ægtede 1845 Dorothea Louise Elisabet Henningsen
(f 1881).
Side 91
Bendix Conrad Henrik Andersen Nutzhorn, f. 1833, Høj
skolemand, Sangkomponist, Forfatter, Professor. Teol. Kand.
1860. Ved Rødding Höjskole til 1864, derefter ved Askov. 1883
—88 Medudgiver af »Nordisk Månedsskrift«, 1883—91 Medlem
af Styrelsen for »Dansk Samfund til Indsamling af Folke
minder«.
L.V.Duus (1819—83), senere Oberstløjtnant.
Den norske Billedhugger Borch og hans Hustru boede i en
længere Årrække her nede og de vare meget skattede i Grundt
vig’ske Kredse, til hvilke de sluttede sig med Inderlighed og
Forståelse.
Henrik Nicolai Clausen (1793—1877), teol. Professor, Poli
tiker, i Åringer Grundtvigs bitre Modstander.
Jacob Peter Mynster (1775—1854), Sællands Biskop.
Side 94
Peter Jerndorf Storm Riemann, f. 1848, teol. Kandidat 1872,
nu Sognepræst i Fakse.
Side 95
Mads Melbye, se Opl. til Side 68.
Hans Jacob Koefoed, se Opl. til Side 68.
H. C. J. N. B. K. Sveistrup, se Opl. til Side 68.
Andreas Peter Martin Leth (1822—1905), Præst. Teol. Kan
didat 1848, Adjunkt i Ribe 1845, Diakon 1850 og Kompastor 1852
i Åbenrå, Sognepræst i Ulsø og Øster Egede 1863, i Middel
fart 1870. Han var vel en af Danmarks mest veltalende og
beåndede Præster.
Hans Jørgen Marius Svendsen (1816—72), teol. Kandidat 1841,
Lærer i Odense; Kateket og Førstelærer i Ringkøbing 1848,
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Sognepræst i Jelling og Hover 1856 samt Forstander for Semi
nariet.
Side 97
Morten Thomsen Bredsdorff, se Opl. til S. 74.
Side 103
Emil Koch (f. 1851), teol. Kandidat 1874, Kapellan hos Præsten
Ludvig Helweg 1878‘og dennes Efterfølger fra 1883 som resi
derende Kapellan ved St. Knuds Kirke i Odense og Præst ved
Gråbrødre Hospitalskirke.
Vilhelm Alfred Hey (f. 1847), teol. Kandidat 1871, personel
Kapellan i Alminde og Viuf 1875 og Sognepræst dér 1877.
Side 104
Henrik Christian Helweg (1812—95), f. i Frederiksstad, Bro
der til Præsten Ludvig Helweg. Kirurgisk Eksamen 1836 og
medicinsk 1838. Praktiserede i Odense fra 1838 og adjungeret
sin Fader som Distriktskirurg. Stadslæge 1848, under Krigen
Lasaretlæge 1849—50, Sygehuslæge i Odense 1862—85. Afsked
som Stadslæge 1889.
Andreas Knudsen Damgaard (1808—1906), teol. Kandidat
1834, Sognepræst i Borbjærg 1839, Provst i Hjerm, Ginding og
Hammerum Herreder, Sognepræst i Kullerup og Refsvindinge
på Fyn 1855, Stiftsprovst og Præst ved St. Knuds Kirke i Odense
1858. Afsked 1895. Han indlagde sig stor Fortjæneste af denne
Kirkes Restavrering. Det lykkedes ham også at tyde den mærke
lige gamle Indskrift fra 1300-Tallet, der er indristet langs hen
under Kirkens Tag og som hidtil havde været uforklarlig for
Videnskabsmændene.
Side 105
Ludvig Peter Schrøder (1836—1908), teol. Kandidat 1860,
Lærer på Rødding Höjskole 1861 og dens Forstander 1862.
Forjaget af Tyskerne 1864. Oprettede 1865 Højskolen i Askov.
Ægtede 1862 Charlotte Caroline Johanne Wagner (1842—1904),
der blev hans udmærkede og trofaste Medhjælp i Arbejdet.

Side 106

Villiam Johan Hoff, født i Rendsborg 11. Oktober 1832, død
i København 24. Januar 1907, Sön af Bataillonskirurg Johan
Anton Hoff (1783—1861) og Hanibaline Cathrine de Stockfleth
(1808—96). Teol. Kandidat 1857, Huslærer hos Godsejer Carl
sen på GI. Køgegård. Kapellan 1860 i Vallekilde og Hörve hos
Sognepræst Honoratus Bonnevie. Præst for den nyoprettede
Valgmenighed i Ubberup 1873. Her havde Hoff i 21 År en
stor og velsignelsesrig Gerning. 1894 fulgte han Kaldet fra
Vartov Menighed og blev dens Præst til sin Død.
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1861 ægtede Hoff Elisabeth Marie Emile Bonnevie, f. 18.
Avgust 1835, d. 30. Maj 1918, Datter af Præsten Honoratus
Bonnevie (1795—1873) og Marta Reline Jonnanine de Svanen
skjold (1797—1866).
Johan Th. Lundbye, se Opl. til S. 31.
T. Edvard Blaumüller (1851 —1911), Præst, Forfatter; teol.
Kandidat 1876, Kapellan ved Helligåndskirken i København
1886 og Sognepræst dér 1908.
Adolf Heinerich Burchardi (1829—91), Sønderjyde, ægtede
1858 Anna Frederikke Wohler (1834—88). Blev 1861 Mejeri
forpagter på Birkindegård.
Villiam Holm, f. 1837, Student 1856, Ejer af Ubberupgård.
Skænkede Grunden til Kirken og Præstegården.
Niels Lindberg (1829—86), Sön af Præsten Jacob Christian
Lindberg (1797—1857), Præst. Studerede först Matematik og
østerlandske Sprog. Teol. Kandidat 1858. Redaktør af »Dansk
Kirketidende« 1860—72. Kapellan i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup 1872. Valgmenighedspræst i Kerteminde 1876. Ægtede
1868 Clara Cathrine Monrad, Søster til Pastor J. H. Monrad
ved Marmorkirken.
Jens Christian Hostrup (1818—92), Præst, Digter. Teol. Kan
didat 1843, Sognepræst i Silkeborg 1856, i Frederiksborg 1862,
hvor han virkede, til han 1881 på Grund af Svaghed måtte
søge Afsked. De sidste År levede han på Frederiksberg. 1855
ægtede han Christiane Georgine Elisabeth Hauch (1832—1903),
Datter af Digteren Johannes Carsten Hauch (1790—1872).
Frederik Olfert Jungersen (1836—1912), Præst. Teol. Kandidat
1861. Frivillig i Krigen 1864, hvor han tjænte sig op til Löjt
nant. Lærer i København og ved Højskolen på Skovgård i
Ordrup. 1877 Sognepræst i Blære og Ejdrup i Viborg Stift, 1881
i Vig og Asmindrup i Sælland, 1890 Valgmenighedspræst ved
Immanuelskirken på Frederiksberg.
Peter Larsen Dons, se Skræppenborg, Opl. til Side 68.
Tomas Ludvig Rørdam (1832—94), Præst. Teol. Kandidat 1861.
Kapellan i Rerslev og Ruds Vedby 1868, Sognepræst i Norup
1873, i Vejlø 1879, i Gamtofte 1892.
Hans Rørdam (f. 1842). Teol. Kandidat 1868, samme År Præ
sten Gunni Buscks Kapellan i Brøndbyvester, Vikar; Præsten
Frits Boisens Kapellan i Stege 1872—81, Sognepræst i Holeby
og Bursø 1881, i Ondløse 188(5, i Fanefjord 1893. Afsked på
Grund af Svaghed 1911.
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Christoffer Bågø (1836 — 1915), teol. Kandidat 1864. Oprettede
1866 sammen med Jens Nörregaard Höjskolen i Testrup.
Jens Nörregaard (1838-1913), teol. Kandidat 1861, Frivil
lig i 1864. Oprettede 1866 sammen med C. Bågø Højskolen i
Testrup.
Hans Peter Børresen (1825 — 1901). Oprindelig Håndværker.
Begyndte 1867 sin Mission i Santalistan sammen med Nord
manden Skrefsrud (1840—1911). Med Rette kaldtes han »Santalfolkets Apostel«. Børresen blev præsteviet 1877.
»Bitte Wolle« var et elsket og skattet Medlem af Frimenig
heden på Mors. Han var Krøbling, men havde en god og natur
lig Begavelse. Han vandrede Landet rundt ligesom Morten
Eskesen og besøgte Folk i alle de Grundtvig’ske Menigheder
og blev overalt godt modtagen. Han deltog vist også i alle
Vennemøderne. Noget nærmere om ham har jeg ikke kunnet
erfare.
Morten Eskesen (1826—1913), Lærer, Forfatter, Folkesanger.
Friskolelærer 1858—64 i Rudme, 1864—84 i Odense. Rejste
rundt om i Landet og talte og sang for Folk, ikke mindst i
Sønderjylland. For hans trofaste Virksomhed dér nede takkede
Kong Christian IX ham med Danebrogskorset og gav ham Hil
sener med til Sønderjyderne, til hvem han skulde sige, at
deres Konge hver Dag bad for dem.

Niels Jokum Termansen, f. 15. Marts 1824, d. 9. Maj 1892,
Bonde, Politiker, Foredragsholder, var Sön af Toldbetjænt
Terman Termansen (1792—1828) og Kjerstine Marie Sorens
datter (1794—1866). Han kom 1827 til en barnløs Moster, som
var gift , med en Gårdmand i Læborg i det sydlige Jylland.
Hun blev ham en anden Moder. Allerede som Barn brugte
han sine Spareskillinger til Bogkøb, og hele sit Liv stræbte
han at samle Kundskaber, så at han som Mand med Föje
kaldtes »Danmarks lærdeste Bonde«. Jeg har overværet, at
han satte en Universitetsprofessor til Vægs.
1853 overtog han Plejeforældrenes Gård, 1858 blev han Folke
tingsmand, 1878 Landstingsmand. 1886 vragedes han ved Val
get og afslog 1890 en ny Opfordring til at stille sig til Valg.
Han var sikkert en af de reneste og ædleste politiske Skikkel
ser, Danmark har ejet. Han var en udmærket Foredragsholder,
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kundskabsrig og veltalende som få. Også på Tryk foreligger
der betydningsfulde Arbejder fra hans Hånd. I Skibelund
Krat rejstes 1893 en Mindesten for ham.
Termansen ægtede 1853 Katrine Marie Magdalene Nielsen,
f. 31. Juli 1826, d. 1. Juli 1915.
Side 123
F^u Skibsted, gift med Udskrivningschef, Etatsråd Skibsted.
Hos dem boede Termansen i en Årrække under Rigsdags
samlingerne.
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