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Jeg erindrer ikke nogensinde at have truffet et Menneske,

der i den Grad ved det første Møde saaledes kunde til
trække én som F. E. Boisen, naar man da traf ham i den
lyse Stemning. Thi han var og blev et StemningsMenneske, hos hvem de forskjelligsle — aldrig onde —
Sjælsrørelser afspejlede sig i hans Øje, Aasyn og hele
Fremtræden. Dette dybe, sjælfulde Solskins-Øje, delte for
underlige skjønne Smil, disse Ord, hvori et Hjerte bankede,
hvad enten det var, som en Taare hængte ved dem og
havde gjennemvædet dem, eller de udtalte hans stærke
Tro paa Guds Naade og hans Kjærlighed til Folket og
Fædrelandet, eller selv naar han lod Lunets Kaskader
spille — alt delte maatte uvilkaarlig drage Sjæle og Hjerter
til ham. — Men paa den anden Side, naar der var det,
der trykkede, naar Omgivelserne og Oplevelserne havde
givet ham et Stød — ikke sjældent uden at det var til
sigtet — eller naar hans eget Sinds Dybder havde bredt
Tyngsel eller Mismod over ham — hvor kunde da dette
skjønne Aasyn blive mørkt, da hængte hans stærke Øjen
bryn ned over Blikket, og hans Skikkelse fik straks Ud
tryk af, at han led, og saa kunde der være noget, der
stødte én bort, og gjorde, at man kun turde nærme sig
ham med Varsomhed. — Jeg, som tror at have kjendt
ham nogenlunde til Bunds, og som i en lang, lang Række
Aar stod ham saa nær som maaske faa af hans Venner,
der vare mange, — har havt mangfoldig Lejlighed til at
se, hvorledes dette ikke almindelige Menneskehjerte blev
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stemt snart af denne, snart af hin Hørelse og gav forskjeilig Klang. Den Haand, som rørte Hjerleharpen hos
ham, aflokkede Toner, snart harmonisk bløde, snart dybt
vemodige i Længsel og Savn, snart glade, jublende, snart
Viddets, men ogsaa ofte mørkt klingende og stundom skæ
rende. Han var fortrinsvis el Hjerte menneske, og alt
hos ham fik i Grunden Hjertets Præg klarere end hos de
fleste af os andre. Det var ikke den stærke Aand, der
hos ham havde Overvægten, skjøndt Aanden ganske vist
svævede over Hjærtedybet hos ham. Men hans Ord og
Tale havde altid mere Lighed med Moderen, Hjertet,
end med Faderen, Aanden.
Jeg havde alt længe efter hans Bortgang følt en stærk
Dragelse til al skildre ham, og hvad jeg kjendte af hans
Livs-Førelse. Thi han var mig kjær som faa, og jeg har
ham usigelig meget at takke for. Hans Bortgang har
efterladt et tomt Rum i mil eget Liv her i Timeligheden;
men hans Billede hænger lyst og skjønl i min Erindrings
Hal, hvor jeg lidt betragter det med Smil og Suk og med
Tak lil ham, som førle os sammen. — Men da jeg nu
har læst hans Søns smukke Levnelsbeskrivelse af Faderen,
hvori han selv indføres talende lil os, — kan det natur
ligvis ikke være min Hensigt at væddeløbe med denne
Skildring, mener heller ikke, at jeg kan gjøre del bedre, end
det her er gjorl. Og dog har jeg ikke kunnet modslaa
min Lyst til at give mil lille Bidrag lil Ihukommelsen af
min Ven. Jeg har da ogsaa lænkl, at en enkeil Vens
Forhold lil ham og personlige Erfaringer i Samlivet med
ham, vilde kunne give Træk til Billedet af ham, Træk,
som kunne gjøre det end lidt klarere, hvorledes han i det
enkelte stillede sig til en ligestemt Sjæl. Det er jo lidt,
al en Personligheds Indhold og Væsen spejler sig for
underlig klart i det smaa og giver Forslaaelse af dens
Stilling og Færden i det store og almindelige. Jeg har
saa meget mere følt mig draget dertil, fordi jeg har i
Behold ikke faa Breve, som han har skrevet til mig under
hans Livs mange Omskiftelser, og som aabenbare i mange
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Maader hans Sjæls forskjellige Rørelser i Lyst som i
Smerte. Disse umiddelbare Udtalelser af hans Inderste
ville ikke mindst kunne bidrage til at tegne hans Billede
og bør, synes jeg, ikke unddrages de mange, som elskede
ham og skylde ham saa meget.

Den første Gang, jeg saa F. Boisen, var i et lille
Aftenselskab hos daværende Kateket ved Holmens Kirke,
P. E. Hall (siden Præst i Frederiksberg). Denne Mand, for
hvem jeg stundom prædikede som Student, indbød mig
til der al træffe sammen med adskillige, blandt hvilke
Boisen og Kand. Hermansen, der døde som Professor i
Theologi. Jeg følte mig straks tillrukken af den først
nævnte, og vi kom i en livlig Samtale angaaende den
kirkelige Strid, som den Gang førtes med stor Heftighed
i Landet, i hvilken Grundtvig og Lindberg paa den ene
Side og Clausen i Spidsen for Rationalisterne paa den anden
Side stode som Forkæmpere. Det var vistnok i Slutningen
af 1831, efter at Grundtvig havde faaet sig indrømmet
Prædikestolen i Frederikskirken paa Kristianshavn.
I
Hjertet stod Boisen paa Grundtvigs Side allerede den Gang,
men, som vi andre, uden slor Klarhed. Kjærnepunklet i
Grundtvigs kristelige Betragtning og Forkyndelse stod vist
nok den Gang for ham, som for mig, i stor Dunkelhed.
Derom blev da heller ikke talt imellem os. Hvad der
derimod forhandledes, var Spørgsmaalel om, hvor vidt en
Præst i vor Kirke turde forkynde anden Tro end den, han
havde gjort Ed paa at forkynde. Vi vare begge enige om,
al ingen Ordets Tjener maalte prædike imod nogen af
»Kirken» fastsat Lære, men Boisen mente, al en med
Kirkelæren uenig Præsi nok kunde have en frelst Sam
vittighed, naar han kun ikke forkyndte, men fortav denne
sin Uenighed i Troen under sin Forkyndelse og kun præ
dikede det, hvori han ikke skille sig fra den »ortodokse»
Lære; hvorimod jeg mindes, al jeg hævdede, al del kunde
Menigheden ikke være tjenl med, al den havde Krav paa
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al faa den hele Sandhed forkyndt og ingenlunde kunde
give sine Præster Lov til al forbigaa noget af det, der
hører til Gudfrygtigheden i Krislus. Thi ellers kunde
Præsten jo udskyde alt det ejendommelig kristelige og lade
en blot og bar Fornuftreligion med »sin Gud, sit Forsyn
og Udødelighed« undergrave den virkelige kristne Tro.
Om jeg ogsaa gjorde gjældende, al i Grunden kan ingen
Forkynder slaa en Streg over Kristendommens Hovedlær
domme og dog mene, at han kan være i Overensstemmelse
med den kristne Tro i andre Stykker, husker jeg ikke.
Men det er klart, at selv Rationalisternes Gud, Forsyn og
Udødelighed ikke er Kristendommens Gud, Forsyn og
Udødelighed. — At jeg saaledes her, som jeg endnu
mener, havde fastere Stade end Boisen, skjønt han alt
var Kandidat, og jeg endnu kun Student, kom vel af, at
jeg havde havi P. Fenger, Lindberg og L. Kr. Møller lil
Lærere i Skolen og saaledes all derfra havde faaet Indtryk
af, hvad det var al slaa støt og afgjorl paa en sikker
Grund. Men tiltrods for denne større Klarhed følte jeg
dog, at Boisen var ganske anderledes hjerlegrebet af
Troen end jeg, og al han derfor stod over mig. Jeg Iror
dog ogsaa, at han syntes lidt godt om mig, og vi skilles
ad med gjensidigl Løfte om at stifte nærmere Bekjendtskab
ved at besøge hinanden. — Jeg har omtalt dette første
Møde saa udførligt, fordi der allerede heri viser sig et
Karaktertræk hos min borlgangne Ven: Hans bløde Hjerte,
der gjerne vilde dømme saa mildt som muligt, naar hans
Sind var i Ligevægt — thi var det i Oprør, kunde han
ogsaa dømme all for strengt — og fordi denne Samtale
viser ham som den, der da endnu stod i en uafgjort
Mellemstilling, i en Udvikling fra en Gjæringslilstand lil
et fast Stade i Troen. — Vi ældre har ikke havt det saa
let med at tilegne os dette faste kirkelige Stade som de
yngre, der nu fristes til altfor let at indtage el saadant,
fordi alt, saa at sige, ligger færdigt paa en Maade fra
Høvdingens Haand, og Strømmen har gaaet anderledes med
«den kirkelige Anskuelse» end i vore unge Dage. Men
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jeg beklager dog ikke denne vor Vanskelighed med at
bryde igjennem. Den stærke Kamp for et Gode koster
ganske vist noget, men saa er Vindingen ogsaa saa meget
større og Varigheden deraf mere sikker.
Siden besøgte vi hinanden nogle Gange, uden at det
dog den Gang i Kjøbenhavn kom lil det inderlige, nære
Forhold imellem os som senere. Han var den Gang ogsaa
optaget af den saakaldte troende tyske Theologi; navnlig
salte han stor Pris • paa Tholuck og anbefalede mig hans
Kommentarer til de apostoliske Skrifter, af hvilke han
laante mig én (til Romerbrevet). Men hans Dragelse til
Grundtvig blev stedse større, og vi mødtes jævnlig under
dennes Prædikestol i Frederikskirken, hvor jeg, skjønt den
Gang især Mynsters Discipel, oftere var Tilhører til Aften
sang og hvor jeg stundom ogsaa traf nuværende Biskop
Mårtens en med hans Moder, ligesom jeg en .Gang drog
D. G. Monrad derhen og havde den Tilfredsstillelse, at
denne min kjære Ungdomsven udbrød, da vi vare komne
udenfor Kirken: «Men del er, som en af de gamle Profeter,
der er opstanden fra de døde.« Mange Aar efter, da jeg ved
Grundtvigs Embedsjubilæum 1861 sad sammen ved Bordet hos
Grundtvig med Kirkeministeren, Monrad, som havde over
bragt Jubilaren Biskop-Titelen fra Kongen, mindede jeg i
en Skaaltale for ham (M.) om denne hans Udtalelse fra de
gamle Dage og lykønskede ham til, at han i Modsætning
lil saamange Biskop-Udnævnelser in partibus injidelium (i
Vantroens Egne) havde faaet det glædelige Hverv al ud
nævne en Biskop in partibus jidelium (i Troens Egne).
Monrad mindedes det godt og glædede sig over, at denne
Udnævnelse var det falden i hans Lod at bevirke. — Men for
at vende tilbage til Boisens og mit Forhold til Grundtvig
i hin Tid, da var det jo saa, at han vistnok udelukkende
blandt troende Præster havde kaaret sig Grundlvig til
Lærefader, mens jeg, som sagt, hyldede Mynster som saadan, men mit Forhold lil det storslaaede Vidne var ingen
lunde som i Almindelighed de mynsterske Lærlingers paa
den Tid, et Modsætningens, ja, tidt Modsigelsens og Bitter
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hedens Forhold. Dertil havde jeg medbragt fra Barndommen
alt for stærke og uforglemmelige Indtryk af Grundtvigs
Aand, særlig gjennem Roskilde Rim, og dertil havde
mine Besøg i Frelserskirken 1825—26 under mine
Skoleaar, da jeg uden at forstaa meget af Vidnesbyrdet,
der lød, dog havde følt mig ombruset af en mægtig AandsStrømning, og dertil havde mine Lærere i Skolen virket
altfor meget paa mig. Derfor kunde der ikke komme
nogen Strid eller Uoverensstemmelse op imellem Boisen
og mig i dette Stykke, saa meget mindre, som han den
Gang vistnok endnu ikke havde gjort «Ordet af Herrens
egen Mund» til Scbibbolet for sil hele Kristendoms-Liv.
Vi delle derfor begge den dybe Beundring for denne Herrens
Herold, der stødte i Luren som ingen anden og kaldte
Kæmper op til Værn for den gamle, uforanderlige Kristentro.
Boisen boede paa Kristianshavn i samme Hus som
J. Kr. Lindberg, saa vidt jeg husker paa Kvisten, sammen
med sine lo yngre Brødre, Peter og Harald; dér besøgte
jeg ham og mindes endnu det saare tarvelige Hjem og
fattige Bohave; han og jeg sad i Forgrunden og bagved
sad eller laa de to halvvoksne Brødre og læste paa deres
Lektier. — Og hvad jeg tydelig mindes fra et af mine
Besøg hos ham, er dette: at han med betydningsfuld
Mine og med Ord, som udtrykte spændt Forventning, med
delte mig, at han en af Dagene var buden til Gjæst neden
for hos Lindberg i Anledning af en Barnedaab. Det var,
som havde han en Anelse om, at et saadant Besøg vilde
faa en mer end almindelig afgjørende Betydning for ham
som den, der nu vilde blive henregnet af andre til det
udskregne Parti. At han her ventede at blive indviet til
en dybere Forstaaelse ikke blot af det grundtvigske Syn,
men ogsaa af, hvorledes det personlige Liv i grundtvigske
Kredse artede sig, slutter jeg af hans alvorlige Ord til
mig den Gang: «Jeg skal nu komme til at se, hvorledes
der leves under disse Forhold«. (Saaledes omtrent.)
El ejendommeligt Indtryk fik jeg af ham ved en Lej
lighed, som jeg her vil omtale. Han var Lærer i Borger
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dydsskolen paa Krislianshavn og var som saadan med til et
aarligl Bal, som Skolen efter Sædvane gjorde hver Vinter.
Jeg, som havde gaaet i den Skole og derfra var udgaaet
som Student, var ogsaa med. Vi stode da ved hinandens
Side med vore Damer under en Vals. Da Turen kom til
ham, hviskede han til mig, idet han dansede ud: »Det er
Djævelens Gjerning, dette«. Og dermed gav han
sig voldsomt hen i Dansen. — Der stred to Magter i ham:
Lov Kristendommen og et Krislenmenneskes Frihed i saadanne Mellemting: den ene stødte ham bort, den anden
drog ham til, og endnu var han ikke kommen til Klarhed
overfor disse Forhold. Jeg tror nok, at han, idet han dog
gjorde, hvad han kaldte djævelsk, har sagt til sig selv:
denne Tanke skal trodses; thi den er selv umenneskelig.
Del var et Særkjende. hos Fr. Boisen, at han ved al gjøre
en dristig og hastig Vending i modsat Retning af noget,
der manede ham, befriede sig for det Tryk og de lunge
Tanker, der kunde lægge sig over ham, især naar det var
mørke Skygger, der vilde kue ham, og han dog følte, at
det skulde kastes bort, for at han ikke skulde gaa til
Bunds i Syndefølelsen, men kunde sænke sig i Troen paa
Naadens Frigjørelse fra Lovens. Trudsel. — Der er vist
ikke mange, der til sine Tider har været saa lidende og
bøjet af sin Skyld for Gud som han: han kunde længe
gaa under stor Tyngsel og raabe til Gud som David; men
saa kunde han atter ved en kraftig Tros-Vending og For
trøstning kaste det altsammen bort og løfte Hovedet op i
Frejdighed og jublende Glæde, og del var da skjønl at se
hans funklende, lysskinnende Aasyn efter en saadan Kamp
og Sejr. Saaledes véd jeg, at han endnu paa sin Sotleseng sagde
til en af sine nærmeste: «Jeg har værel i stor Vaande —
mine Synder, mine Synder. Men« — lagde han til med
hin ham egne underlige Blanding af Alvor og Lune —
«men saa samlede jeg dem allesammen, bandt dem ind i
en Pakke, med forsvarligt Bindsel omkring, og kastede
dem hen i Krogen derhenne, og der ligge de endnu.« —
Ja, han kunde som en Tolder slaa sig for sil Bryst og
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sige: Gud vær mig Synder naadig, sige del dybere og
smerteligere end de fleste, — men saa kunde han ogsaa
igjen som et Barn i Troen smile sig fra Sorgen og kaste
sig i Armene paa den Herre, der havde forladt ham alle
hans Synder. — Her i hans Ungdom, hvorom jeg nu taler,
var endnu Pietisme blandet hos ham med det klarere
Naadesyn, og del var den, der skaffede sig Udtryk i hint
Udbrud paa Ballet. — 1 del hele kan jeg vel sige, at der
for de fleste af os Grundtvigs ældre Venner og Lærlinger
var en maaske ikke kort Tid, hvor Lovens Strenghed
vilde parre sig med Evangeliets Lys og Liv, og stundom
bragte en Slags aandelig Dæmring over dem, deres Husliv
og Samfundsliv. Men jeg tror, al der var noget godt deri;
thi denne alvorlige Baggrund fra deres første Kristenlivs
Begyndelse paalrykle dem siden bestandig Præget af, at
det ikke var gjort med den lystige, flotte Kristendom, men
del gjaldt om den glade og just derfor alvorlige Kristendom,
alvorlige, ogsaa fordi det kunde aldrig glemmes, al den,
for at komme til Evangeliets søde Kjærne maatte arbejde
sig gjennem den bitre Skal. Det er Pietismens Grund
skade, at den bliver siddende i Skallen og naar ikke
Kjærnen; men naar den som her lykkeligen vinder igjennem, da kan der være Velsignelse i at have gjennemgaaet
denne Skole. Vi skal maaske faa at se, at delte Blandingsstade senere atter bliver synligt hos min uforglemmelige
Ven. —
Paa delte Bal saa jeg første Gang Boisens unge, friskblomstrende Fæstemø.
Kort efter log jeg min Embedseksamen og blev Hus
lærer paa Landet; næsten samtidig blev han ordineret
Kateket i Storehedinge, og vort begyndte Samliv blev saaledes afbrudt for længere Tid. Kun en Gang brevvekslede
vi med hinanden i denne Tid. Det var i Anledning af, at
Kapellanposlen hos den gamle Præst i Storehedinge,
Wøldike, var bleven ledig. Jeg forespurgte mig da hos
Boisen, om jeg kunde komme i Betragtning som Med-
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hjælper hos den gamle Sognepræst*). Ban svarede mig
da, at en anden var udset til Posten, men at han, som
følte sig noget ensom og uden nogen Tros- eller Menings
fælle i Omegnen, saare gjærne vilde have havt mig til
Storehedinge. — Fra dette hans Ophold i den nævnte By
skriver sig ogsaa hans anerkjendende Anmeldelse i «Nor
disk Kirketidende« af Pastor Waages Doktordisputats. Af
den lærte jeg en ny Side at kjende hos Boisen: en Klar
hed og Dygtighed til selv i en videnskabelig logisk Form
at fremsætte sine Tanker. I denne lille Afhandling, det
første, B. nok lod trykke, aabenbarede det sig ogsaa, at han
nu helt og holdent havde tilegnet sig Grundtvigs Betragt
ning af Daabspagten, som Kirkens Grundvold og Trosregel,
hvorimod Synet paa Troens Ord, som «Ordet i Herrens
Mund« og det, hvormed Livet følger i Daaben, vist nok
endnu ikke var gaaet op for ham, saa lidt som for de
fleste, for ikke at sige alle Grundtvigs,' den Gang yngre,
Venner.
Omtrent samtidig blev Boisen kaldet til Sognepræst i
Skjørpinge og jeg til Kateket i Ringkjøbing (1837). To
Aar efter skrev jeg min Bog om «Stænderforhandlingerne
i Roskilde angaaende Sognebaandets Løsning« 11839), hvori
jeg tog Grundtvig, Lindberg og de sjællandske Præsier,
der begjærede denne Sognefrihed, i Forsvar imod dé ikke
blot ubillige, men bitre, skjærende, iikjærlige Domme, der
vare fældede om dem i Stændersalen, og det navnlig af
deres egen Biskop og selvskrevne Forsvarer; thi mere
hjertekrænkende Beskyldninger kunde næppe gjøres dem,
end dem, Biskop Mynster udslyngede imod dem, skjønt
han, om end uenig med dem i Sagen selv, dog skulde have
hævdet deres Hæderlighed og Nidkjærhed i Ordets Tjeneste,
hvad han fremfor alle andre havde havt Lejlighed til at
') Det var om ham, der blev meget gammel, vist nok over 90, det
Ord kom ud blandt Præsterne, af hvilke mange nok ønskede delte
det største Præsteembede I Landet, at «han var den Discipel, der
aldria skulde dø«.
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erfare paa sine Tilsynsrejser. — F. Boisen var en af disse
hudflettede Præster, og jeg fik da et langt, kjærligt Brev
fra ham, hvori han privat for mig udtalte sig om sin
Stilling til de brændende Spørgsmaal og først og sidst til
den grundtvigske Anskuelse. Jeg beklager, at dette Brev
er forkommet; thi det vilde have været meget oplysende
for hans daværende kirkelige Forhold og hans daværende
personlige Stemning. — Men denne min første Op
træden paa den kirkelige Valplads havde saa afgjørende
Følger for mig og min Stilling overfor gamle, og Forhold
til ny Venner, og navnlig til Boisen, at jeg maa dvæle
noget længere derved.
Selv var jeg under min Gjerning som Lærer og Præst
i Ringkjøbing, hvor jeg blev kaldet til al forkynde Ordet
i Kirken, næsten som Sognepræst, saml under Paavirkning
af en Nabopræst, den mig uforglemmelige Hassenfeldl i
Vellinge, ført nærmere og nærmere ind paa den grundt
vigske Betragtning, og dens eneste Forsvarlighed blev mig
klarere og klarere, idel jeg, opfyldt af Harme over Stæn
dernes uretfærdige og hjerteskjærende Behandling af de
Trosbrødre, jeg altid havde set op til (blandt hvilke var
min Ungdoms Lærer P. Fenger), udarbejdede mil Forsvars
skrift for dem og deres Sag, og derved lededes til at trænge
dybere ind i Spørgsmaalel: Hvad Sikkerhed har Menigheden
og du for, hvad der er den sande Kristendom og den
saliggjørende Tro? og da maalte svare: I Grunden slet
ingen, hvis ikke Daabspagten er fra Herren som Grund
volden for Kirken og alle Sjæle. Under mine stadige For
handlinger med Hassenfeldt havde jeg idelig havt en gjærende
Følelse af, at han havde et fast Stade, mens jeg stod paa
gyngende Grund. Skjønt han ikke egentlig kunde over
vinde mig i Ordskiftet — han var ingen Mester i dialektisk
Bevisførelse — sank dog efterhaanden for hans sikkre Over
bevisnings Tale den ene Sten efter den anden i min Tanke
bygning, og, naar jeg gik hjem fra ham langs med Fjorden,
hviskede en Stemme til mig: Han har sit paa det rene og
faste, du véd i Grunden ikke, hvortil du skal støtte din
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Tro. — Saaledes kom det da andelig dertil, at jeg maalte
stille mig midt ind iblandt den lille stridende Flok, der
løftede »Troens Ord» som Fælledsmærket i Kampen. Og
jeg maatte gjøre det offentlig for alles Øjne. — Men del
kostede mig noget, og jeg tabte, idet jeg vandt.
I Sommeren 1839 gjorde jeg en Rejse til Kjøbenbavn
og Sjælland for al besøge Vennerne. Jeg havde i Ungdomsaarene levet i et lifligt Brodersamfund med en Kreds
af jævnaldrende, som gjerne vilde sværge lil Idealets Banner,
i hvor dunkelt end dette stod - for dem. Kristendom var
der ikke stor Tale om i Samfundel selv, skjønt den nok
var Gjensland for alvorlig Forhandling imellem lo og lo
(saaledes med J. V. Bloch, D. G. Monrad og mig). Det var
en almindelig Aands- og Hjerleløftelse, der bandt os
sammen i trofast Venskab. Digtning, Fædrelandet, Friheden
vare os lysende Stjerner, Kamp med alt, hvad der vilde
forkrænke disse Livstanker, var vort Løsen. — Men vi
skiltes ad til forskjellige Sider baade legemligt og aandeligt,
og da jeg nu kom tilbage til disse Venner, efter al have
offentlig stillet mig i Række med dem, som den Gang
endnu gjaldt for Mystikere eller endog hadefulde Modstandere
af den rette, sande og sunde Kristendom (for hvilken
Mynster stod soin Forbillede), da maalte jeg Lil min dybe
Smerte erfare, at der i Adskillelsens Stund havde udvidet
sig en dyb Kløft imellem os, idet nogle saa paa mig med
inderlig Medlidenhed, andre endog vare bievne bitlre over
Bekjendelsen, jeg havde aflagt. Der var endnu gammel
Kjærlighed tilbage, og, naar vi opfriskede Ungdomsminderne,
da glemte vi for en Stund vort Mellemværende; men vi
bleve tavse eller heftige, naar det, der dybest rørte mig,
kom paa Tale. Det inderlige, hjertelige Samlivs Fortrolig
hed var borte, og, da jeg rejste fra Kjøbenhavn, var det
med dyb Smerte i min Sjæl — det stod for mig, som
havde jeg nu for bestandig tabt et Klenodie, jeg havde
ment al skulle beholde lil min Død. — De flesle af disse
Venner fandt siden, hvad jeg havde gjort lil mil Livs
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Skat, men den Gang var det mig, som om det brudte
aldrig kunde heles.
Under disse Forhold drog jeg til Sydvestsjælland, for
at træffe dem, jeg havde sluttet mig til i Kirkekampen.
Der traf jeg min gamle faderlige Ven P. Fenger — Israeliten uden Svig —, Emil Clausen, Rønne, F. Fenger og —
F. Boisen, og der vardet, at Venskabsbaandet imellem
os, det Baand, hvis Fasthed ofte blev sat paa Prøve, men
visseligen aldrig brast, blev bundet.
Der fandt jeg i
ham og de andre nye Venner, der ogsaa tilsidst bleve
gamle Venner, i Stedet for dem, jeg mente al have tabt,
og det blev Balsam til det aabne Saar, men det lukkedes
ikke.
Thi nye Venner i Manddommen kan skjænke
meget, men noget kan de ikke give: det er Fællesskab
om Ungdom s-Minderne og den første Duft af den Blomst,
der springer ud i Vaarens Dage.
Den Kreds, hvortil jeg her kom, havde sit ejendom
melige Præg, ikke lidet forskjelligt fra, hvad det blev i
senere Tider. Den Gang var der nu for det første ingen
Skilsmisse imellem dem, som i det hele paa Kristentroens
Grund i Læren arbejdede for Livet i Menigheden. Grundt
vigianere og Pietister, Gammellutheranere og levende høj
kirkelige levede i den broderligste Forening og hjalp hin
anden i den fælles Stræben efter al vække og nære kristeligt
Liv trindt omkring. Der var Spirer til Stede, som en
Gang maalte til en vis Grad skille ad i Syn, Arbejde og
Maade, men endnu slumrede de, og der spurgtes kun om
ét: Troens Hjertesamfund. Det varen Morgen
dæmring, skjøn og liflig, hvori Modsætningerne endnu
ikke kunde skilles ud fra hinanden, maaske allermindst af
de kristne Venner selv; thi endnu hvilte Morgendisingen
over det fremdukkende Samfundsliv. Det kunde og skulde
vel ikke være anderledes, end at denne første Kjærligheds
Tilstand maalte gjennemgaa Adskillelsens Farefrisl og dels
vise Kampe for tilsidst, hvad vi haabe, at ende som den
sidste Kjærligbed; de forskjellige Anskuelser maatte vel
komme til deres fulde Udfoldelse, maaske under ensidig
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Hævdelse af sit ejendommelige, for endelig klart al vise sig
som Sider af den samme Kristendom, Sider, som tilslut
ikke kunde undvære hinanden. Men dog griber der os en
Vemod ved at tænke tilbage paa denne Morgendæmring
med dens barnlige Tro og Tillid, dens Troskyldighed og
gjensidige Anerkjendelse, dens bløde Stemningsliv, dens
Broderkjærlighed og dens Ubevidsthed om Modsætningen,
der laa i Samfundets Skjød — en Vemod, lig den, vi føle
ved at se Barnets Umiddelbarhed og den endnu uopløste
Enhed i dets Væsen og saa at tænke paa, at denne Har
moni vil blive eller er bleven afløst af Kræfternes stridige
Forhold til hinanden, inden alt hos det ordner sig under
en bestemt Livsgrundsætnings Herredømme. — Jeg kan
aldrig i Tanken vende tilbage til Mindet om hine Tiders
underlige belagende Trylleri uden et Suk og en Længsel
efter, at saadanne Dage kunde vende tilbage, naturligvis
skille fra Uklarheden og Umodenheden; efler en saadan
Tid, da de, som i Sandhed høre Vorherre Jesus til, ogsaa
maa se paa hinanden, trods alle Forskjelligheder, som de,
der hver for sig bringer et umisteligt Bidrag til Væksten
af Herrens Legeme, som er hans Menighed. — Den Gang
stod Grundtvigianerne P. Fenger, Fr. Boisen, E. Clausen paa
den ene Side sammen med de højst Forskjellige: Mau,
Rønne, med Højkirkemanden V. Rothe, ja tilsidst ogsaa for
en Tid med den grundmuret saakaldte Gammellulheran
Rudelbach, og anede ikke, undtagen i enkelte Øjeblikke,
at de tilsidst vilde komme til at staa i modsatte Lejre,
tildels i Kamp med hinanden.
Det Præg, som dette Samfund fremviste, havde noget
for mig gribende ved sig. Aldrig før havde jeg i Grunden
set paa saa nært Hold et Liv og en Samfunds-Skik som
her. Man lagde udelukkende Vægten paa Livet i sine
Omgangs-Forhold. Om Læren mente man at være enig.
Hvad der mest maatte føles af dem, der kom i denne
Kreds, var delte: at dette Samfund stod saa godt som
udenfor alt andet borgerligt eller Folkesamfund, levede sit
eget Liv, og traadte ikke i synderlig Vekselvirkning med
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andre Kredse, ja, vilde heller ikke ret kunne passe i andet
Selskab end dets eget. Al Tanke og al Deltagelse samlede
sig i Grunden kun om det ene fornødne. Hvad der nu
hører til Dagens Orden, al de kristne blande sig i al god
borgerlig Handel, — det var vist nok for største Delen
ukjendl for disse Præster og de af dem samlede Lægfolk.
Det gav en Styrke, men det gav ogsaa en vis Svaghed.
Der var en næsten klosterlig Stilhed udbredt over disse
Præslegaarde, jeg besøgte. Man følte, at der her levedes
el trofast fromt Liv iuden disse Mure, men dog havde jeg
en Fornemmelse af, at lidt mere Solskin derudefra igjennem
Dagligstuens og Studerekammerets Vinduer vilde være en
Forøgelse af Velværet der inden for. Thi Velvære var der,
og jeg, som kom fra ganske andre Omgivelser, blev grebet
af delte ædle, varme, trofaste Tros-Stempel, som saa at
sige var sat paa all. Del gav mig et uforglemmeligt Ind
tryk af, al der her nede kan leves et Liv for Gud ikke
blot i det indvortes Menneske, men saaledes, al det kjendes
af alle, ogsaa Verdens Børn, at her indaandes der en anden
Luft end i Verden, at her gaar der en Tone til dagligdags
gjennem Hjemmet, der vidner om, at Hjertesirengene ere
stemte af en Haand, som Verden ikke kjender. Lad saa
være, at dette Liv manglede noget af de friske Luftstrøm
ninger fra andre Himmelegne, som nu saa mangfoldig
gjennemsuser Menighedslivet igjennem Folkelighedens,
Borgerfrihedens og Skjaldskabets Aande, — der var just
derfor en konsenlreret, indad- og udadvendt Kraft til at
forme Livet ensartet, og man undgik alle falske Allianser,
der saa let kan svække den ejendommelige Gjernings Række
vidde og udviske Farverne paa vort Banner, saa del i værste
Tilfælde bliver graat i graat eller snavset og i bedste Til
fælde falmet.
Jeg har før peget paa, al der ved Grundtvigs Præsle
venner endnu en rum Tid klæbede sig pielistiske Efter
virkninger — hvorfor ogsaa Samfundet naturligvis kunde
bevares med dem, der ikke havde sluttet sig til den store
Kirkehøvding. Dette kom til Syne saa vel med Hensyn til
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Hjemlivet, som i Færdselen udadtil i Menigheden. Jeg véd,
at længe holdtes de unge i Præstehusene under en paalagt
Tvang, saa at deres naturlige Lyst til ungdommelige Glæder,
f. Eks. en uskyldig Dans o. s. v., blev holdt i Skranker.
Men endnu mere aabenbarede dette sig i Forhold til Sam
fundslivet. Det var den Gang, da jeg først lærte Kredsen
al kjende, «de gudelige Forsamlingers» Tid. Jeg er vis
paa, at disse har været et godt og næsten nødvendigt
Overgangsled i Menighedens Udviklings-Historie. — Men
Faren laa nær og udeblev ikke, hvad baade P. Fenger og
Boisen siden ikke har lagt Dølgsmaai paa: Man førtes lidt
efter lidt til at betragte dem som særdeles Kjendetegn paa
og Vidnesbyrd om virkelig levende Kristendom. Jeg hørte
i den Tid idelig Tale om disse Forsamlinger, som Kjærnen
i Samfundslivet, og der spurgtes trindt og nær, om denne
eller hin endelig havde sluttet sig til Forsamlingsfolket,
som i vore Dage, om man hører til Venstre eller Højre,
mens man havde ondt ved at tro, at nogen, der virkelig
var troende, kunde holde sig borte fra disse Møder. Der
kunde da let danne sig — og dannede sig virkelig — en
Forsamlings-Retfærdighed hos adskillige med alt det skjæve,
der maatte følge dermed: Dømmesyge og en usund Sikker
hed paa sin Naadestand, fordi man var ivrig ForsamlingsMenneske. Og hvad der ogsaa vist nok ligger nær under
saadanne Omstændigheder, var, at der lagdes en overdreven
Vægt paa denne Hénsmellen i bløde, strømmende, laarebevægede Rørelser. Som den, der allermest var i Stand
til efter sin hele Ejendommelighed at bringe Taarer til at
flyde og vidunderligt bevæge Menneskehjertet, stod Boisen
som den første. Og, naar han talte, var der en Bevægelse
og Graad tilstede, som ellers aldrig. Derfor skalledes han
fremfor alle de andre i disse Forsamlinger, og der var en
Rift om at have ham med, naar man mødtes i Huse eller
i Skoler. Han havde selv allerede tidlig en Følelse af, at
der var noget usundt i alt delte, og han har selv fortalt
mig, at han ikke sjeldent efter et saadant Møde, hvor han
og de andre havde været henrevne under Ordet, der blev

18

talt, havde en uhyggelig Fornemmelse, just ikke altid et
Aandens Vidnesbyrd i sit Hjerte om .Mødets Velsignelse,
ja, fornam hviskende Stemmer, der lalle om, at alt ikke
havde været, som det^kulde være. Det var sagtes SandhedsAandens ædru Røst, der vilde holde igjen, fordi han var
kommen paa en højere Flugt, end der kunde svares til: han
lokkede Følelser frem, der kunde udtømme, og hans Til
hørere virkede igjen paa ham til at svulme mer og mer. —
Jeg tror, at Grundtvig ikke havde hel Ret, naar han, skjønt
fordrende borgerlig Frihed for disse «gudelige Forsamlinger»,
dog kristelig brød Slaven over dem; — de havde vist nok
en berettiget Plads ved den levende Tros Gjennembrud i
Folket; men de vare ogsaa kun et Overgangsled og kunde
ikke fastholdes uden betænkelige Følger. Det saa ogsaa
lilsidst Lederne og opgave denne Form for KristendomsLivet. — Jeg tror at turde lale saaledes om denne Sag,
ogsaa fordi jeg selv i længere Tid var hildet i denne Tro paa
Forsamlingernes næsten ubetingede Gyldighed, hvorfor jeg
endog maaltebestaa en lille offentlig Kamp med]J.-Q. Brandt
desangaaende. Jeg dømmer mig da selv, idet jeg dømmer
hint. — Og jeg skal kun tilføje, at denne ForsamlingsRus har sit Sidestykke i vore Dages Graadigbed med Hensyn
til Foredrag, der efterspørges over det hele Land, en
Graadighed, der vokser i en meget stigende Grad. Del blev til
sidst en Sygeligheds-Tilstand i Aarene 30 og 40, — og det er
maaske ogsaa en snigende Sygdom, hvoraf vor Tids Aandsfolk
lider, under denne idelige Hunger og Tørst efter det ene
Foredrag efter det andet. Intet faar ret Lov til at synke;
det ene Indtryk fortrænger det andet, og det er vist paa
Tide, at baade Talerne og Tilhørerne sætter sig selv paa
lidt Fastekost, for at ikke hine skulle blive Talemaskiner,
og disse blive overmættede af en Føde, de ikke faar Tid
til at fordøje, hvad i Aandens Verden er ikke mindre far
ligt, end det er i Legemets. Der var en Præst, der mod
tog det Klagemaal fra sin Menighed, al ban i et Aar havde
holdl den samme Prædiken. Han svarede: «Ja, naar jeg
sér, at denne min Prædiken har slaaet an, saa I retter Eder
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efter den i Livet, saa skal jeg fornøje Eder med en anden.
Men det har jeg endnu ikke set, og vi skal gaa alvorlig
til Værks — Begyndelses-Grunden skal først blive Sand
hed, før der opføres en Bygning derpaa». Naturligvis
halter denne Lignelse ja, mer end de fleste andre. Men der er
dog det sande deri, al denne idelige Spørgen efter nyt,
nye Syner, nye Tanker, nye Foredrag, uden at man sporer
synderlige Frugter i Livet af del talte og hørte, ikke er
af det gode og let kan forfuske Livet, i Stedet for at op
bygge det. — Foredragene har havt deres Betydning og
store Velsignelse, — mon det ikke nu skulde være sundt at
spare paa dem, navnlig dér, hvor de har lydt i lang Tid,
for at man kan sunde sig og lade det alt hørte blive Kjød
og Blod i sit personlige Liv? —
Her er Stedet, hvor jeg maa, om jeg kan, skildre F.
Boisen som Prædikant. Jeg har aldrig hørt en Ordets
Forkynder, der i den Grad som han havde Hjertet paa
Tungen, hvad Grundtvig jo salte som en ret Forkynders
Særkjende, idet han synger:
„Bladet fra Munden,
Glem ej, hvad Talen betyder i Grunden,
At det er Hjertet paa Tungen/1
Det var, naar man hørte ham, som om Ordet smeltede
paa hans Tunge, før det smeltede Tilhørernes Hjerter.
Jeg udtalte en Gang i en Skaaltale for ham, al Vorherre
havde givet hver af sine Vidner som saadan en særlig
Gave, og at det var, som om han havde ladet en af sine
Taarer falde i hans (Boisens) Hjerte, der gjorde, at hans
Ord bleve saa ualmindeligt taarebevægede og taarebevægende.
Thi det ville alle, der hørte ham med Sjælens Øre, kunne
stadfæste, at der ligesom hængte en klar Hjertedugdraabe
ved hans Ord, der opløste, hvad der af Is og Sne havde
sat sig fast hos dem, og aldrig har jeg set saa mange
stille Taarestrømme glide ned ad Kinderne i Menighedens
Forsamling, som da, naar han, F. Boisen, med sit velsig
nede Aasyn og selv med Graad i Øjet forkyndte Evangelium.
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Da gav Hjertesirengene Klang og gjennem Taareglandsen
skimlede man Kjærlighedens Land og Kjærlighedens Salig
hed nærmere end ellers. — Alle skarpe Kanter borlskylledes
og man blev saa modtagelig for Følelsen baade af Synd
og Naade. — Saadan var hans Forkyndelse i den længste
Tid af hans Virksomhed. — Den havde nok ikke altid
været saaledes. 1 hans første Præsteaar i Skjørpinge, da
han endnu stod idetmindste halvt under Pietismens Aag,
kunde han tale Dommedagsord, efter deres Vidnesbyrd,
der da hørte ham. Og jeg har læst en Prædiken af ham
fra den Tid, hvori der lyder Klang af Lovens Basun, der
ligesom vil jage Folk ind i Himmerig af Frygt for Helvede.
Jeg mindes, at han i denne Prædiken vil forfærde sine
vantro Tilhørere ved at male dem staaende paa Fordøm
melsens Strand, «belyst af Helvedes røde Flammer». —
Men da han var bleven løst fra Lovens Baand og havde
set Farligheden af denne Fordybelse i Fortabelsens Verden
samt af det pietistiske Væsen, som omringede ham, — da
blev der ogsaa et Vendepunkt i hans Forkyndelses-Maade,
da vendte han sig en Tid endogsaa polemisk imod det
forvrængede, han havde set hos sine gamle Tilhørere og
Tilhængere, bekæmpede alt Lovvæsen, ikke med Lovens
Torden, men med Evangeliets Magt. Den første Prædiken,
jeg hørte af ham, var flere Aar efter det første Møde i
Skjørpinge, og den var en alvorlig, men kjærlig Udlæggelse
af det forvendle i Farisæerens Kelfærdighed, hvori han
slog en Streg over alt Forsamlingsvæsen, alle Rørelser og
Stemninger, ja alt, der uretleligen vilde tilliste sig Værd
som Vej til eller Særkjende for levende Kristendom, og
hævdede Retfærdiggjørelsen af Troen, «Troens Ord», som
den eneste, der gjælder for Gud. Jeg mindes endnu tydelig
delte mægtige Vidnesbyrd, der maatte skære ind i mange
af de gamle Venners Hjerter, der endnu ikke var komne
til denne Frigjørelse, men endnu stak dybt i Pietismens
Væsen. — Det var ogsaa Vendepunktet for ham som Høv
ding i Lægfolks-Kredsen. Thi fra denne Stund vendte
mange sig bort fra den før næsten forgudede Præst, og
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han blev udsat for mange haarde Domme, som om han
var falden af fra den første Rjærlighed. Men han lod sig
ikke anfegle og mødte tidt de umilde Domme med sit
spillende Lune. Jeg var selv Vidne til en Scene imellem
ham og en af de ivrigste Forsamlingsfolk, der vilde give
ham en formentlig fornøden Formaning.
Boisen vilde
paa Grund af nervøs Svækkelse rejse til Sundet, for at
bruge Søbade. En ældre Mand bød ham efter Gudstje
nesten Farvel med de betydningsfulde Ord: «Lad nu
Herren drage med, stol paa ham og lad ham helbrede Dem.«
Boisen svarede: «Ja, nu skal vi se, hvad de dejlige Søbade
formaa; dem stoler jeg paa.« — Til mig sagde han paa
sin stærke Maade: «Del har pint mig — tidt har jeg været
saa ækel til Mode under mit Trællen under Loven. Nu
vil jeg være fri under Naaden!« — Men naar vi her tale
om den Pietisme, der bliver en Hæmsko for en sund
Kristendoms-Udvikling, saa er det kun den, der bliver
gammel og sætter sig fast i Sammenblandingen af Lov
og Evangelium, saa den tilsidst bliver Forstenelse. Jeg
har kjendt mange, der begyndte som Pietister, men blev
elskelige sunde Kristne, fordi de snarl brød med dette
Blandingsgods, men tog Alvoren med sig ind under deres
evangeliske Livs-Vandring.
Under delle mil Besøg i den Egn, som Biskop Myn
ster spottende kaldte «det hellige Land«, var det, at vi to,
Boisen og jeg, fuldtud indgik det Fostbroderskab, som
skulde blive en righoldig Kilde til Glæde, Bestyrkelse og
Trøst, jeg tror, for os begge i en lang Aarrække. — Vi
vandrede om sammen ude paa hans Mark under en hjerte
lig Samtale om, hvad der laa os paa Sinde, — og da var
det, al han standsede, saa mig mildt ind i Øjet, rakte mig
Haanden og sagde: »Lad os fra nu af være Venner i Jesu
Navn og sige Du lil hinanden!« Fra den Tid kan jeg
sige, at der neppe var noget af Betydning i vort indvortes
eller udvortes Liv, som vi ikke delte med hinanden. Og
endnu straaler Venskabssljernen, der lyste over os i Livet,
ned til mig i min Alderdom og taler til mig om, at snart
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skal vi fortsætle den gamle, kjære Forlrolighedssamtale der,
hvor han nu er. —
Han tørstede efter Kjærlighed, ja, ganske vist ogsaa
og maaske mere end godt var efter Kjærlighedsbe visning
fra andre, men først og sidst efter Kjærlighedsvarmen i
sit eget Hjerte. Og, derfor, ingen kunde være mere for
pint end han, naar han fornam denne Kulde og Ligegyl
dighed, zdette »graat i graat# hos sig, hvorunder det syntes
ham, al han elskede hverken Gud eller Mennesker. «Kun
en Draahe af din Kjærlighed, Herre Jesus!» kunde han
sukke. Han sagde oftere til mig, at det var hans største
Jammer, naar. han følte denne Kulde, men ogsaa at Vor
herre tidl midt under denne Pinagtighed gjød en saadan
lille Draabe, om og kun for et Øjeblik, ned i hans Hjerte;
og saa kunde han være saa ubeskrivelig taknemmelig, og
han modtog den lille Gave som et Pant paa, at Gud ikke
havde slaaet Haanden af ham, men endnu vedkjendte sig
ham. Thi naar saadanne Timer — og det var ikke sjeldent — kom over ham, anfegtedes han haardl af den
Tanke, at han stod udenfor Naaden, og al Vorherre var
vred paa ham. — Slundom kunde en bitler Stemning
gribe ham imod Mennesker, naar der var noget, der hos
dem og af dem havde stødt ham. Jeg husker saaledes,
hvorledes han en Gang hos en Præst her paa Fyn, for
hvem han havde prædiket, fraslødtes mægtigt af, at efter
Prædiken den ene efter den anden af de forsamlede Præ
ster stod frem og holdt lange Taler, som unegteligen
trættede flere end ham. Han blev saa*fortvivlet derover,
at han efter Gudstjenestens Slutning gik bort, ud i Marken
og salte sig i fuld Ornat i en Grusgrav, hvor han endelig
blev funden saare nedbøjet og bitter, idet han udbrød:
Det var dog en forbistret Time i Kirken 1 — I Præstekonventet bag efter sad han med sit mørke Aasyn, indtil han
endelig hviskede til mig: «Nu kom Kjærlighedsdraaben, nu
kan jeg se paa disse Præster med Glæde.» Og da var
ingen gladere iblandt os end han. — Jeg véd, hvorledes
han, naar han saaledes besøgtes af Naaden og Guds Kjær-
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lighed, ikke havde Ro paa sig, før han fik Husets andre
Beboere gjort delagtig i sin Glæde: han løb da ind til
sin Hustru og sine Børn, fra dem til Karlene og Pigerne
i Gaarden og tolkede for dem, hvor god Gud Fader havde
været imod ham og vilde være imod dem alle. Hans Jubel
kjendte ingen Grændser, ligesom hans Bøjelse og Tungsind
var ubegrændset, naar det mørke kom over ham.
Jeg skal ogsaa her fortælle noget, der i al sin Liden
hed dog tegner en Linie til i Boisens sjælelige Aasyn.
Han vilde gjerne hjælpe mig og min Hustru til Korsør,
da vi rejste, men var ikke ganske fri for den Frygt, at
hans Karl vilde knurre over at skulle kjøre den lange Vej,
og han var, som vist nok mange, især Præster, ikke lidet
afhængig af sin Karl. Han lirkede da snildt for at faa sit
Ønske opfyldt. Der fandt da følgende Samtale Sted mel
lem ham og Peder:
B. »Synes Du ikke, at denne jydske Præst er en
rar Mand?«
P. «Jo, saamænd.«
B. »Han er meget fattig og har kun daarlig Raad
til denne Rejse.«
P. «Naa — saa.«
B. «Og hans Kone ser saa bleg og tungsindig ud.
Det var rart, om vi kunde muntre hende og ham op.«
P. »Ja, det var det jo.«
B. «Synes Du ikke, at vi kunde lette deres Sind,
naar Du kjørte for dem til Korsør i Morgen. Det er jo
min gode Ven, og jeg vilde saa gjerne gjøre ham en
Tjeneste.»
Saaledes bar Boisen sig ad i en snever Vending, og,
om nogen synes, at dette Husbondens Forhold til
Tjenestekarlen ingenlunde er at prise, indrømmer jeg
det gjerne; men maa dog tilføje, at han ikke var eller
bliver den eneste Husbond, der paa en Maade bæver, naar
han skal beordre Vogn og Heste ud til, hvad Karlen kalder
Unytte og Forsømmelse af Gaardsdriften. Jeg har kun an
ført dette Træk, baade fordi det er et Billede grebet lige
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ud af Livet, og fordi det viser Boisen ogsaa i delte Stykke
som den, han var i alle Ting: tidt stærk i Kjærligheden
og dog saa lidt svag overfor Virkeligheden.
Men før jeg forlader dette Afsnit af min Skildring af
F. Boisens Ejendommelighed og navnlig hans Egenskab
som Ordets Forkynder, skal jeg tilføje følgende. Enhver
af os, selv den mest begavede og udprægede Personlighed
har dog sin Styrke indenfor en Begrændsning. Boisens
særlige Gave som Prædikant bestod, som sagt, i en ganske
ualmindelig Magt til at smelte et Menneskehjerte og vække
dybe og bløde Følelser. Hvad han mindre var i Stand til,
var delte: al slaalsælte til ihærdig Kraftudfoldelse, at kalde
frem den mandige Slutlethed overfor Verden, at kalde til
standende Strid og Kamp imod alt det modsigende. Det
var de blødesle, sødeste velsignede Rørelser, der bølgede
frem under hans Forkyndelse; man gyngede paa Naadens
Hav — og det lysnede og glimtede med Vinken fra Evig
hedskysten paa den anden Side. Og hvad han kunde, var
at give Følelsen af, at man maatte holde Troens Ord fast,
og at man var fortabt, hvis det brast, Samfundet med den
levende Gud i Jesu Navn, og derfor kaldtes man til i sit
eget Inderste at kæmpe med sig selv, ja, med Gud,
for al bevare sig i Frimodighed, holde sig oppe, at man
ikke sank i Dybet; og jeg har allerede sagt, al ikke mange
som han maatte bestaa disse Hjertets Kampe i det skjulte,
for al værne om dets dyre Skat. Men altid i den person
lige Inderlighed, mens det derimod ikke i lige Grad
var ham givet at kalde til Kampen udadtil, dér at vogte
sig for del fjendtlige, der vilde nærme sig og lokke til
ikke al se Faren ved i det udvortes at slaa af paa de
strenge Fordringer i Forhold til Verden, hvorved det kunde
ske, al del i hans Prædiken ikke skarpt nok betonedes,
at der er en Skilsmisse, en Grændse, der ikke maa over
skrides, at der er det, vi ikke maa alliere os med uden
Skade for vort Kristenliv. Følelsens Inderlighed var
hans stærke Side som Prædikant, Aandens Kraft til
at lade Troslivets Marv og Ben komme til sin Ret, var ikke
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saa fremtrædende hos ham. — Delte skal ikke være sagt
til Daddel og Bebrejdelse. Han kunde vel ikke andet —
og den Velsignelse, hans bløde, smeltende Vidnesbyrd
har bragt utallige, skal slaa som hans uvisnelige Fortjeneste
af Naade. Den Slags Vidner skal der ogsaa være i Kri
stenheden og uden dem vilde der være el Hul, en Mangel
i Mængden af de Naadegaver, Vorherre skjænker sin Me
nighed og sit. Ords Tjenere. Del er kun sagt for, just
ved al pege paa denne Begrændsning, at hans ejendommelige
Gave som Prædikant kan komme til at staa i fuld Klarhed.
Og det er sagt, for at vi kunne beundre Herrens Visdom
og Naade, der fuldstændiggjør sin Gjerning i Ordet, ikke
ved al give en enkelt alle Gaver, men fordele dem, og
føre os til ikke at forgude og ubetinget alene at slutte
sig til en enkelt, men at søge hos den ene, hvad vi ikke
finde hos den anden. — 1 den Henseende stod hans Nabo
præst P. Fenger i hans Nærhed som den, der kunde ud
fylde Vennens Naadegave. Thi hos Fenger var TrosVillien det fremherskende, hos Boisen Tro s-Følelsen.
— Det vilde være et slort Savn i en Folke-Menighed, om
den ikke havde Forkyndere af F. Boisens Art, men det
vilde ogsaa være en Mislighed, om der kun var den Slags
Forkyndere.
Mod Slutningen af hans Virksomhed som Præst i
Skjørpinge, kaldtes han (1848) ogsaa lil en politisk Gjer
ning, idet han valgtes ind i den grundlovgivende Rigs
forsamling. Det kunde synes underligt, at han, som mindst
af alt egnede sig til et saadant Hverv, ogsaa skulde komme
til at give Raad i denne Retning. Del vilde dog vist nok
ikke være lil liden Baade for vort politiske Liv, om flere
af den Slags danske Mænd kom lil at lade deres Slemme
høre i de lovgivende Forsamlinger. Thi det er vist, at
ingen mødte der med varmere Sindelag og med større og
inderligere Kjæriighed lil Fædrelandet og Friheden end Boisen.
Og det vilde være godt, omen Hjerter øst oftere kunde klinge
igjennem det for det meste kolde, tidt bittre Ordskifte, som
nu saa mangfoldig, næsten udelukkende høres paa vor Rigs-
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dag, en Hjerterøsl, der kunde levende minde om, at lilsidst er
det dog den varme Kjærlighed, der her, som ellers over
alt, kan føre til et velsignet Udbytte og til en varig Sejr
over del, der vil som Orme undergrave Grundvolden for
ethvert Samfundsliv. Og der var vist ikke mange, der
kunde lade denne Hjerterøst lyde som Boisen, naar han
var i Stemning. For Resten kunde del være paafaldende,
al han blev kaldet og lod sig kalde til al være med til at
afløse Enevælden af en fri Forfatning. Det var ikke mange
Aar siden, at han under de Frihedskrav, det nationalliberale Parli gjorde i Kristian den oliendes Regeringsaar,
havde i Samling med andre præslelige Trosfæller udstedt
en offentlig Erklæring imod disse Fordringer og temmelig
skarpt hævdede, at det danske Folk skulde være'glad ved
al have en Enevolds-Konge. Men del gik ham som Grundt
vig, der indtil 1848 kæmpede under det Løsen: «Kongehaand og Folkestemme, begge stærke, begge fri», og dog
blev en af de ivrigste Forkæmpere for den saakaldle poli
tiske Frihed. Man har undret sig derover, og talt haa
nende og fordømmende om en saadan Omskiftelse. Det
er dog ganske psykologisk forklarligt. Grundtvig blev
ved at anse en stærk Kongemagt for det ønskeligste, og
arbejdede for, at den personlige Frihed kunde blive en
Sandhed i Folket; den «konstitutionelle» Frihed var han i
Grunden aldrig nogen Ynder af. Saalænge han mente,
at denne personlige Frihed kunde naas under Kongens
Enevælde, stod han som Forkæmper for denne. Men da
dette blev en Umulighed efter Omslaget 1848, og da Kon
gen selv opgav sin Enevoldsmagt; da slog han ikke om,
men maalte arbejde for sin gamle Grundsætning om Fri
heden under de eneste Betingelser, som da forelaa, og,
som han altid gik til Bunds i, hvad han log sig for,
maalte han ogsaa blive en til Bunds ihærdig Forkæmper
for det ny, der alene nu afgav Vilkaar for den Frihed, ban
krævede. — Og, som det gik Grundtvig, lænker jeg, at
det ogsaa gik Boisen: Dan sluttede sig til det, der nu
historisk var givet, og blev en Hævder af Friheden, der
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skulde naa til de dybeste Lag i Folket. Han sluttede sig
derfor til Bondevennerne i Rigsforsamlingen og arbejdede
for Menigmands Løftelse op til Lighed med de andre
højere stillede Stænder. — Hans hele Aandsbeskaffenhed
førte ham naturlig til al søge sin Plads i Bøndernes og
deres* Meningsfællers Midte.
Thi han følte sig aldrig
hjemme der, hvor den saakaldte Intelligenls førte Ordet.
Jeg har set ham i del finere Selskab — dér var han lavs
og indesluttet, og jeg har set ham i Menigmands Kreds,
— dér var han sig selv og forstod at løfte under Alvor
og Lune Selskabets Medlemmer op til en ædlere og
livligere Samlale om Livets større Anliggender. Men nogen
stor Indflydelse fik han lige saa lidt som Grundtvig i For
samlingen, og hans Slemme lød ogsaa kun sjeldent.
Inden jeg forlader Boisen som Præst i Skjørpinge,
maa jeg dog i Korthed noget nøjere berøre hans og andre
sydveslsjællandske grundtvigske Præsters nogel forandrede
Forhold til Opvækkelsen, efler at de med større Sikker
hed havde stillet sig i «den kirkelige Anskuelses« Tjeneste.
Som alt paavist, havde de fra Begyndelsen stillet sig i et
altfor ensidigt Kjærligheds-Forhold til de opvakte, og Føl
gen heraf var, at disse aldrig, saa al sige, bleve slupne
ud af deres Præsiers Ledebaand. Sjælesorgen dreves vist
nok, mer end gavnligt var, i stor Udstrækning saaledes,
at det maaske i mange Tilfælde blev til Hinder for de
enkelte opvakte Kristnes aandelige Selvstændighed overfor
Mennesker, og for deres faste Barneslade overfor Gud og
den Enbaarne. Der var vist nok en stadig Uaandsrækning
altid til Rede fra Præstens Side, der hindrede Lægfolket i
at vokse ud og staa, menneskelig talt, paa deres egne
Ben i Salighedens Sag. — Mon ikke ogsaa del skulde
være medvirkende Grund til, at saa mange kristelige Op
vækkelser efter en Menneskealders Forløb sygne hen, og
at Livet forsvinder paa Steder, hvor det lovede en rig og
gylden Høst. Luthers Ord om, at Guds Ords Kraft kun
holder sig paa et Sted i en Menneskealder, har desværre
tidt fundet sin Stadfæstelse. Naar da alle de Ordets Tjenere,
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som vare Redskaber til at bringe kristeligt Røre i en
Egn, gaar bort i Døden, eller paa anden Maade, viser det
sig ofte, at dette Røre taber sig lidt efter lidt. Ilden
slukkes, og det er ikke altid Livets velgjørende Stilhed,
der afløser den forrige Bevægelse. Del kommer dog nok
tidt af, at de, der vaagnede op af Søvnen, bestandig bleve
førte ved Haanden af Ledere, og da var ude af Stand til
at finde sig til Betle, naar disse forsvandt. Det er Pie
tismens Grundskade, — og i den første Embedslid havde
hine Præster jo, som paapeget, en Snert af den — at
den glemmer mer eller mindre Helheden over de enkelte,
Kirken, Menigheden over Medlemmerne. Nu, da Blikket
var blevet klarere hos hine Mænd, kunde det let ske, al
man gik noget for stærkt til den anden Side: at lægge
mindre Vægt, end godt er, paa den enkelte, for at frem
hæve Kirkens, Menighedens, Helhedens Betydning. Og del
er jo i sin Orden at paavise, al de enkelte skulle finde
deres Plads i Menigheden, og at den Støtte, vi alle be
høve til vor Vækst og Fremgang mod Maalet, ikke skal i
Hovedsagen søges hos et Menneske, ¡hvor aands- eller
hjerlebegavet han end er, men hos og i en Menighed,
hvori Herren selv er lyslevende til Stede, at det gjælder
om al lade sig bære og siyrke af Fællesaanden i Kirken.
— Men da ligger jo Faren nær til at fæste sit Blik saa
udelukkende paa dette Kirkesyn, paa det store, al man
ikke tilstrækkeligt lader det smaa, den enkelte, vederfares
sin Ret. Det gjælder om her ikke saaledes at se paa
Træerne, at man overser Skoven, og omvendt ikke saale
des paa Skoven, at man overser Træerne. Den indre
Mission er udsat for det første, — den kirkelige Ansku
else for det sidste. Jeg er gaaet ind paa denne Betragt
ning her, ikke fordi Boisen i nogen sær Grad for sit Ved
kommende nogensinde viste Ligegyldighed for, hvad man
har kaldt Sjælesorgen i det mindre; tvært imod var han
saare kjærlig imod hver anfegtet og bekymret Sjæl, — men
fordi delte Spørgsmaal theoretisk kom til at danne et
jævnlig forekommende broderligt Stridspunkt imellem os. —
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Men af den Grund var det nok ogsaa, at han under sit
Ophold i Skjørpinge skilte sig fra mig og andre i Mis
sionssagen: han kunde ikke den Gang være med til denne,
vist nok især, fordi det forekom ham, at Missionsgjerningen skulde bæres af en levende Menigheds-Bevidsthed, og
han saa kun Personligheder slaa som dens Bærere ; vel
ogsaa fordi han forargedes over, at man samlede Folk,
som slet ikke tilhørle Kirken, og tog imod deres Penge
bidrag til Sagens Fremme, og det fandt han var ukirke
ligt og uden Sandhed, ligesom han ogsaa syntes, at Mis
sionen den Gang dreves uden et kirkeligt Syn i Hedninge
land, uden Bevidsthed om den rette eneste holdb'are Kirke
grund. I hans sidste Aar log han ihærdig fat paa denne
Sag, da han havde fundet Manden, der havde fast Stade i
«Troens Ord« og vilde bygge den hedenske Mission paa
denne Grund (Løventhai). — Dog herom senere.
I Aaret 1851 kaldtes Fr. Boisen til Vilstrup i Sønder
jylland, nær ved Haderslev. Han drog dertil med stor
Kjærlighed til den Del af Fædrelandet, der nylig var gjødet
med Blod og vunden tilbage for Moderlandet. Hau kom
vist nok ogsaa dertil med større Forventninger om, hvad
en dansk-kristelig Forkyndelse igjennem ham skulde virke,
end Virkeligheden vilde svare til. Haderslev Amts dansk
fødte Beboere vare nok for en stor Del gjennemsyrede paa
den ene Side af Kristianfeldts herrnhutiske, gudelige Liv
og halv eller hel tysksindede Præsters ukirkelige og pie
tistiske Vidnesbyrd, paa den anden Side af en ufolkelig,
udansk Indvirkning, der satte det danske lavt i Sammen
ligning med det tyske Væsen, hvortil man saa op, som til
Højdepunktet af Dannelse og Fornemhed. De sønderjydske
Veslboere vare bievne mere tro imod Fædrenes Sæd og
den danske Naturgrund end Østsønderjyderne, og Boisen,
tror jeg nok, blev i mange Maader skuffel i sine Haab og
Forventninger. Men han prædikede med sin sædvanlige
Hjerteklang i Ordet, og man flokkedes i hans Kirke. —
Men nogen stor Frugt af hans Virksomhed øjnede han
nok ikke, og det tyngede ham tidt haardt paa Sindet.
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Stundom kunde han næslen blive forsagt indtil Haabløshed;
men altid lysnede del op for ham til Trøst og Oplivelse,
Stemningsmenneske som han var, naar der viste sig et
lille Glimt af kristeligt og folkeligt Hjerteliv i hans Kreds.
— Han skrev en Gang til mig, at han havde været nær
ved at fortvivle over den Jordbund, han skulde dyrke, men
at han nu just havde besøgt en lille syg Pige, og at han
med hende havde havt en velsignet Time. Han havde
syntes, at han var til ingen Nytte; men delte Besøg havde
lært ham, at det dog ikke var saaledes, og, tilføjer han,
«hvad kan en Herredsfoged eller anden Embedsmand vise
frem i sin Gjerning, der kan veje op imod blot en saadan Trøst og Glæde, jeg var kaldel til at bringe denne
unge Kvinde?« Saa nøjsom kunde han være, og saadan
kunde han trøste sig til sine Tider, mens han til andre
Tider kunde lade sit Hoved hænge i Modløshed over
Mængden. Han var inderligt overbevist om, at menne
skelig Folkelighed var den Jordbund, hvori Guds-Ordets
Sæd skulde slaa Rod, og den Ligegyldighed og stundom
Ringeagt for Fædreland og Modersmaal, som Herrnhuterne,
Pietismen og den lydske Embedsstand havde villet indpode
Folket dér, var ham en Gru. Han følte, at der skulde
vidnes derom, og at del slumrende Folkesind skulde vækkes,
om nogen varig Frugt af hans Gjerning skulde ventes.
Men han, som ikke var af Kæmpenatur, men var af et
bly, let tilbagestødt og, naar dette skete, indesluttet Væsen,
— han havde ondt ved at kaste de forblindede stærke
Ord i Møde, og det pinte ham. Jeg har selv erfaret det
ved personligt Skue. En Gang besøgte jeg ham i Vilstrup
og var da med ham i en stor Forsamling af alle Sognets
Husfædre, hvor kommunale Sager skulde forhandles.
Lavrids Skov, som den Gang boede i Sognet, var til Stede
som Formand. Da Forhandlingerne var endt, bleve vi
sammen i længere Tid. Men Samtalen gik tørt og uden
Sving. Da kastede jeg det brændende Spørgsmaal ind i
Kredsen: Vil I være danske, som Vorherre skabte Jer til,
eller tydske, som vil udslette det Stempel, Gud satte paa
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Jer som danske? Da kom der Bevægelse i Flokken, og,
da Skov understøttede mig, lukkedes Mundene op; der
blev Liv og Røre. Og da var det, som løftedes der en
Sten fra Boisens Hjerte, han fik varme og sanddru Ord
paa sin Læbe; hans Øjne tindrede, og hans skjønne Aasyn
lyste. Der var brudt Hul; men en anden skulde aabne
det; det ømmede han sig ved, men var det aabnet, da
traadte han frem som det ædleste og kjærligste Vidne for
det, der var ham dyrebart. I det hele har vist nok alle,
som kjendte Boisen, gjort den Erfaring, at han i Alminde
lighed trængte til at færdes i en Kreds, om hvilken han
vidste, al der hos den var Sangbund for hans Røst; ellers
naar han troede, at man ikke yndede ham og hans Ord,
var hans gjerne tavs, ofte mørk; men blandt Venner og
Aandsfæller kunde hans Varme, hans Vid og Lune sprudle
saare betagende og oplivende. Efter hin Sammenkomst,
jeg har omtalt, kom han hjem som en Sejerherre: han
havde faaet Luft og slaaet et Slag til Danmarks Ære.
Her i Vilstrup begyndte han paa sin «Budstikke», det
stille Udløb for hans Sjæls Tanker, hans Kjærlighed til
Guds Menighed og Fædreland saml det klare Spejl for
hans dybe Blik for Synd og Naade og et Menneskehjertes
forskjelligste Rørelser, snart jublende, snart sukkende og
kæmpende. Her har han skildret sig selv, som ingen kan
det; thi Pennen var ligesom dyppet i Smil og Taarer. Det
var hans egne inderste Erfaringer, han her tegnede.
Navnlig vare de første Aargange prægede af hans Mand
doms Hjertekraft og Varme. Hans folkehistoriske Skil
dringer og hans Skriftudlægninger staar, synes jeg, i første
Række af alt didhenhørende. Siden blev Stilen maaske
bredere end ønskeligt, og det kjendtes, at han, som
næsten var ene om hver 14de Dag at fylde to trykte Ark,
stundom maalte tage til Takke med det mindre gedigne,
fordi Aaren ikke altid flød rigeligen. Han brugte i et
Brev til mig et Billede af, hvordan det gik ham med Ar
bejdet for dette Blad. Han klager over, at del har været
magert med Inholdet paa Grund af Magerhed hos ham
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selv: men, siger han, «nu er Mælken igjen faldet til som
hos Koen, der har været «sen«, men nu igjen giver rige
ligt.» Jeg vil her anføre nogle af de Vers, jeg i 1861
skrev om ham som «Budstikkens» Udgiver efter el Besøg
hos ham:
„Der saa jeg ham, som sender
Om Land de bløde Ord
Og Taarelyset tænder,
Hvor Hjerteblomsten gror.

Der saa jeg ham, som rækker
Guds smaa et Bæger Vand,
Saa Tungsinds Barn sig lægger
Til Ro og drømme kan.
Kan drømme sandt om Freden
Og smile ved sin Drøm,
Ja, sænke Bitterheden
Til Bunds i Naadens Strøm.

Selv gynger han paa Floden,
Snart gaar det svært, snart let:
En Orm paa Hjerteroden
Gnaver og gjør ham træt.
Men over Blomstens Bæger
En Engel vifter ned,
Saa søde Tanker leger
Ham ind til Sjælens Fred.

Og denne Dobbelt-Strømning
Alt i hans bløde Sjæl,
Har lært ham denne Svømning
Imellem Gry og Kvæld.
Imellem Smertens Aften
Og Glædens Morgengry,
Saa Svaghed favner Kraften
Altid hos ham paany.
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Og, medens
Han dypper
Og alt som
Og Ormen

saa han gynger,
Pen i Blæk,
Englen synger,
gnaver væk,

Han skriver sine Tanker,
Sin Kval, sin Fryd, sit Mod;
Han bløde Hjerte banker —
Han skriver med sit Blod.

Og hvert ormstakket Hjerte,
Som tror paa Ormens Bane,
Maa føle Fryd og Smerte
Og Livets Vilkaar ane.
Da hulker Sjælen saare,
Men Graaden bli’er til Smil,
Og gjennem Øjets Taare
Glimter en Pintseild.

Han glædet har saa mange,
Og selv han glædes skal, —
Han staar, skjønt tidt saa bange,
I Jesu Kirkehal.

Og Hjertet hans, det svage,
Skal vide, at han staar
Ej ene med sin Klage,
Vi have fælles Kaar,
En Hulken, som sig blander
Med Jubel fra vor Mund,
Til Englen overmander
Ormen i Hjertets Grand.
Jeg saa ham ind i Øjet,
Jeg hørte glad hans Røst —
Halvt oprejst og halvt bøjet
Han stod med smeltet Bryst.

a
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Hans nærmeste Omgangsfæller vare Fr. Helveg i Haderslev,
Hagen i Sleppinge, Herlel i Moltrup og Boesen i Fjeld
strup (siden Biskop i Sønderjylland), men især vist nok
den første. De lo satte megen Pris paa hinanden. Han
havde en Nabopræst, der var en fuldblods dansk Mand,
men ellers ikke kunde dele Boisens Syn paa Kristendommen.
Om denne Mand fortalte han med sit sædvanlige Lune
noget, der, som han sagde, var meget ydmygende for ham (B.).
Ved et Besøg hos denne Nabo fandt han sin «Budstikke«»
liggende paa el Sted, han allermindst tænkte sig muligt.
«Tænk dig», sagde han med sit elskværdige Smil, «tænk dig,
hvor dybt bøjet jeg blev ved denne Opdagelse!» — Samme
Nabo forlangte en Gang, at Boisen skulde meddele ham Nad
veren. Han log B. ind i sit Studerekammer, vilde ikke
have nogen Skriftetale, men at han skulde i Fortrolighed
før Altergangen sige ham hans Fejl og Synd. Boisen var ikke
meget for denne ny Skriftemaalsform, stammende begyndte
han: »De bander«. »Hvad, bander jeg, — del véd jeg ikke
noget af«. — «Jo«. — «Snak!» — «Jo«. — Jeg véd ikke, om
han kom længer i Synderegistret. Men Boisen var slet
ikke tilfreds hverken under eller efter denne Forretning.
Mens Boisen var Præst i Vilstrup, besøgte vi jævnlig
hinanden, og for hver Gang bandtes Baandet fastere og
inderligere imellem os. Fortroligheden var gjensidig, og
vi havde meget at meddele hinanden, ikke blot om. vor
Embeds-Førelse og Erfaringer udenfor os, men vi lukkede
Døren op til det inderste Lønkammer i vort Hjerte, og
mange, mange rigé, vederkvægende Timer tilbragte vi saaledes med hinanden til Trøst, Styrkelse og Glæde, dels i
vort Studerekammer, dels under Samtale paa Mark og i
Skov. Navnlig mindes jeg en mageløs Samtale paa en
Bænk i Præstegaardsskoven ved Ryslinge, hvqr to Sjæle
mødte hinanden under Smil og Taarer. Det var om den
Time, han mindede mig i et Brev, hvori ban skrev:
«Husker Du Bænken i Skoven? Der er dog vist en saadan Bænk i Paradis.
Der skal vi fortsætte, og del skal
blive endnu lifligere!»
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Som Hjertet hos Boisen var det, der satte sit Præg
paa alt i alle hans Forhold, og Hjerteligheden laante alt
sin Farve, hvad enten det var i Sorg eller Glæde, i mørke
eller lyse Dage, — saaledes naturligvis ikke mindst i hans
huslige Omgængelse. Naar dette Hjerte slog let og sundt,
da udgik der Solstraaler fra hans Ord og Fremtræden,
men naar det slog tungt og sygt — og det var ofte —
da lagde der sig ofte et Mørke over Samlivet i Hjemmet.
Hans Forstand var ikke mægtig til at sprede Skyggerne
i Kraft af Overvejelser og Grunde til at bortforklare Tryk
ket — thi den beherskedes af Hjertet; og hans Villie
var heller ikke i Stand til at magte hans Stemninger og
til at lage sig sammen, for i det mindste i det udvortes
at skjule over Sindets Lidelser — han maatte vise sig
for andre, som han følte del i sig selv. — Der har vist
ikke været mange, som overgik ham i Ejærlighed til sine
Børn, og det var rørende at se, hvor fast hans Sjæl var
bunden til Sønner og Døltre, især de sidste, som vare i
højere Grad end nogen anden hans fortrolige, for hvem
han udøste alle sin Sjæls inderste Bevægelser og Tanker.
Jeg var til Stede, da en af Døtrene gik ud fra Hjemmet,
som en ædel Mands Hustru. Afskeden fra Faderen var
saa smeltende og taarebevæget, som jeg aldrig ellers har
set den: del var, som de kunde ikke rive sig fra hinanden
og den Graadens Røst, som hørtes under brudte Ord,
glemmer jeg aldrig. — Men var der noget, der havde forslemt ham fra den ene eller anden Side, da kunde der
ogsaa falde skærende Ord, der dog snart igjen afløstes af
den gamle bløde Tale. — Skjønl Boisen visselig elskede
sin Hustru, Elina Heramb, der var en sjelden begavet,
trofast Kvinde, og havde ubetinget Agtelse for hendes
klare Forstand og Dygtighed i det hele, kunde man dog
ikke befinde sig en længre Tid i Husel uden at mærke,
at der var en Uoverensstemmelse imellem Mand og Hustru
paa Grund af et forskjelligt Syn paa Kristendommen. Thi
han lagde heller ikke her Dølgsmaal paa sin Følelse i
denne Henseende. Han levede mere maaske end de fleste
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af Grundtvigs Venner i og udaf Herrens Mundsord; deri
havde han sil Liv, sin Trøst, sin Kraft. Og til delte tyede
han i Glæde og i Sorg. Hun kom vist nok aldrig til at
dele hans Syn paa delte, og, da hun var en ærlig og
kraftig Natur, maalle hun tidt gjøre sine Tanker gjældende
overfor ham, og del bevirkede Rivninger, saa Forholdet stund
om blev el Strids-Forhold. Men hun var en oprigtig Kristen,
som bun var cn øm Moder og en trofast Hustru, liden'
skabelig i sin Kjærlighed som i sin Modstand mod det,
der ikke stod som Sandhed for hende. Jeg mindes, at jeg
paa et Besøg i Stege hos Boisens blev anmodet om at
holde en kristelig Tale paa Raadhuset dér. Jeg pegede
dér skarpt og bestemt paa «Troens Ord« som Livets Ord
og Kristendommens Kjærne og Stjerne. Hun rejste sig
midt under Talen og gik bort, og da jeg kom tilbage til
Præslegaarden, var hun syg og gaael til Sengs. Jeg fik
ikke sagt Farvel til hende næste Morgen, da jeg rejste:
hun var blcven saa ilde berørt af, hvad hun havde hørt
af mig, al hun ikke kunde sige mig Farvel med el mildt
Aasyn. — Siden skrev hun mig et langt Brev til, hvori
hun gjorde Rede for sit Stade, og vi blev alter gode Ven
ner. — En Kilde til stor Sjælekvide var det hende, at
Børnene følte sig mere dragne til Faderen med hans bløde
store Hjerte end til hende. Hun kæmpede sin Kamp ihær
dig, og stærk til del sidste, og Børnene have nok paaskjønnet den opofrende Kjærlighed, der var gjemt til dem
i Moderens Hjerte.
Det var ogsaa et skjønt Træk i Boisens aandelige
Væsen, at han kunde og vilde have sine Venner med og
drage dem ind i sin hjemlige Kreds; han glemte dem ikke,
selv naar han var mest optaget af Husfaderens stærkeste
Bevægelser. Ved hin foran omtalte Afsked med en elsket
Datter, «hans Hjertes Trøst«, hvor jeg var til Stede, men
vilde trække mig tilbage i hans lille Studerekammer for
ikke at spille en overflødig Person under denne udeluk
kende huslige Kjærligheds-Scene, kaldte han paa mig og
sagde: «Bliv hos os — Du maa ikke betragte Dig som
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staaende udenfor vor Kreds, men skal dele al Ting med
os.« — Han vilde ikke slippe Vennen selv i den Stund,
da han syntes at glemme al Ting for Datteren og Smerten
over Skilsmissen.
Men bedre end alle selv de bedste Vennetegninger af
Fr. Boisen har han, uden at lægge an derpaa, uvilkaarlig
skildret sig selv i sine Breve og Udtalelser navnlig i «Bud
stikken». Hans Søn, P. Boisen, har derfor med fuldstændig
Forstaaslse heraf ladet sin Levnetstegning af Faderen hoved
sagelig fyldes af dennes egne skriftlige Betragtninger. Selvbekjendelser og Beskrivelser af indre 02 ydre Tilstande.
Jeg skal nu her anføre Uddrag af Breve fra ham til mig,
der ville give et dybt Indblik i denne uforglemmelige Vens
ualmindelige Ejendommelighed. Thi fra hans Ankomst til
Vilstrup begyndte vi for Alvor at veksle Breve med hin
anden, og hver Gang jeg modtog et saadant fra ham, blev
det en Hjerteglæde for mig og mit Hus. Hans Haandskrift var
vel tidt næsten ulæselig, og vi stredes tidt om. hvem af os
der daarligst førte Pennen i dette Stykke, hvad Ulæselig
heden angaar. Men jeg kunde sige med Sandhed til ham.
hvad han en Gang spøgende skrev til mig: "Der er ingen,
hvis Breve skaffer mig den Nydelse som dine. Thi mens
jeg i andres Skrivelser har overset hele Indholdet paa 10
Minuter, behøver jpg tre Uger for at stave mig igjennem
dine, og stadig dukker der nye Skjønheder frem for mit
Øje, som naar man staar i en skjøn Egn, der dækkes af
Taagen — alt som dpn stiger op, opdager man nye Her
ligheder. Ja, af dine Breve har jeg saaledes 3 Ugers Ny
delse og takker Dig derfor«. Jeg forsikrede ham da. at
hans Breve skjænkede mig den samme Nydelse.
Vilstrup d. Ode Jnn. 1RM.

Kjære Birkedal!
Motto:

Den halte sér, den blinde raar.
Ved fellen Ujn>lp de Mnalct naar.

Planen var, at Du for længe siden skulde have havt
Svar paa Dit sidste Brev med Tak for Dine gode og Ulak
for Dine onde Ord; men det gik i Langdrag, og det er
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ikke saa vist, at det bliver til noget endnu. Du er et yn
digt Menneske til at holde Lovtaler, og det er en Fornøj
else al betro Dig noget om ens Hjertens Anliggender,
f. Eks. om min Egenskab: saa godt al kunne taale Ros*);
thi ikke blot benytter Du Dig selv deraf, men faar andre
ogsaa dertil, f. Eks. Mau. Naar jeg læser dine skjønne
Ord om mine skjønne Egenskaber som Skribent, saa kan
del undertiden spøge op i mig: Maaske der kan være
noget deri, maaske er Du ogsaa noget i denne Retning
og vidste det ikke selv; thi at erklære Dig for en Vrøvler,
der slet ikke forstaar, hvad der hører til for al skrive godt,
syntes mig uhøfligt, og erklære Dig for en falsk Smigrer,
der kun vil lokke mig ud paa glat Is for at jeg skal falde
og brække Benene, del kunde jeg slet ikke. — Og dog
kan Du ikke rigtig hjælpe mig op til al synes, at jeg er
noget i dette Stykke, jeg har tværtimod saa aldeles været
forsagt over mig selv baade i denne og i andre Henseen
der, at jeg paa det nærmeste havde ladet Budstikken dø
med 53. Ja, Du klager Dig nok, saa del skjærer mig i
Hjertet; men Du maa ellers ikke tro, Du er den eneste,
der har noget at bære paa; thi jeg har blandt andre
ogsaa faael min Del og har i denne Juletid maattet blande
min .... «med Graad og dybe Sukke«. Jeg skulde
have skrevet «Frydesang«, men delle vilde ikke gaa; thi
saaledes har jeg ikke turdet benævne min Sang. — Kunde
vi lo rigtig komme til at skrifte for hinanden, da var det
muligt, vi kom til al stemme som to ligestemle Strenge.
Mit inderligste Ønske gaar ud paa, at jeg bare kunde ryge
Tobak, saa var jeg hjulpen; saalænge Du kan det, kan jeg
ikke rigtig have Medlidenhed med Dig. Dog, det kan jeg
alligevel. Du har vel sagles Dit Læs, Din Stakkel I og har
vel Din Pæl i Kjødet, som endnu ikke vil til al bære
*) Jeg tror virkelig, at dette var Tilfældet.

Del syntes mig altid, at

Boisen forunderligt ydmygt tog imod Ros, hvorimod lidt del bittre
kom op i ham. naar han inodle nedsættende Domme og Udtalel
ser. Er der ikke dem, som blive bedre ved kjærlig Anerkjen-

delse, men værre ved det modsatte?
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Mandler og Figener som Aarons-Staven, og de vide slet
ikke, hvad man kan døje i sine Fødder, som ikke har
Skoen paa. Man gjør sig jo til en rask Fyr ligesom Folk
med for smaa Støvler paa, at ingen skal mærke, Fødderne
ere større end Støvlerne; man prædiker Trøst for de andre,
er lystig og munter, slaar en Sladder af, siger en Vittig
hed, om man kan være saa heldig at træffe paa en, ler
og faar de andre til at le, saa deres Mave maa revne, —
og med alt det, ak, da trykker Skoen saa haardl paa Lig
tornen, at man kunde skrige højt, med all del viger Pælen
ikke en Tomme, men borer sig dybere i Hjertet. — Naa,
Du kjære, gamle Krigskammerat fra Halls Punschegilde,
Du ser da, at der er flere end Du i Verden, der kjender
til for smaal Skotøj, til Torn og Pæl i LiVet; Du skal da
ikke drømme Dig at være et Vidunder uden Mage. Der
er ogsaa andre, der kan snakke med, naar det endelig
skal være. Du er da ikke ene om al bære paa et Dødsens
Legeme, som volder Dig at raabe: «Jeg elendige Menne
ske!» Thi Du har ikke den Ære at være den eneste elen
dige paa Jorden. Se, endnu har vi begge Hovedet oven
Vandet, faar kun imellem en Overhaling, en Dukkert, en
Gammel, som de kalde det, saa Vejret er nær ved at gaa
fra os; men ellers er vi oven Vande, og immer er den
«udrakte Haand» til Stede at drage os op af de de dybe
Vande, og den har hidtil kunnet, og den, som førte den,
har hidtil villet. Alt nærmer vi os mod Land og se Sta
dens Taarne pippe frem, — sandelig da skal vi raabe
Hurra, saa Englene skal forundre sig og tie helt stille.
Men ellers har jeg ingen Længsel efter det ehdda; jeg vil,
som der staar i Budstikken, heller være et bedende Barn
paa Jorden end et takkende i Himlen, ja, tillige el suk
kende, lidende, slæbende, slidende; thi det er mageløst,
hvor delte arme Hjerte er bunden til denne Verden, og jeg
kan ikke riglig tro, at mine kan bestaa mig foruden, og
naar jeg tænker oaa dem, naar de vare forladte og skulde
følge mig hen, saa gribes jeg af en saadan ubeskrivelig
Medynk med dem, at al Tanke om at forlade dem gaar
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over, og jeg lænker: Hurraet paa den faste Grund kan al
tid komme, del er jo ikke glemt, fordi det er gjemt, men
nu skal Du svømme og arbejde Dig frem med Vand over
Hovedel, Vand i Munden og i Ørene, og, naar Du kan,
raabe i din Nød til ham, som vel lige saa godt nu som
før maa kunne høre, svare og hjælpe. Saa letter del en
Gang imellem, og da springer jeg over en Mur med David,
ja, har bogstavelig Lyst til at springe og føler saadan
Lysi til at danse. Thi ganske i Fortrolighed skal Du vide,
at jeg har begyndt al danse og kan baade Polka og Ma
zurka. Men sig det ikke til nogen i Fyen af de hellige;
thi ellers faar jeg ikke saa god en Modtagelse, som jeg
gjerne vilde have, naar jeg til Sommer gjør min Visilatsrejse derovre. • En saadan forestaar nemlig efter fleres
Anmodning, som vil, al jeg skal komme over at lægge
Haanden paa de ny hellige Præster, som der vrimler af
hos Eder, og som vist endda ere meget helligere end jeg
og vilde nok sukke som den retfærdige Loth i Sodoma,
naar de saa mig i en Polka. Forøvrigl er jeg bleven saa
smaat advaret for ikke at komme til Ryslinge, og i den
Anledning har jeg faaet en Beskrivelse over Elskværdig
heden paa en anden Egn, som rigtignok paa mig har for
fejlet sin Virkning, saa jeg tænker al holde mig til det
Skarn i Ryslinge, hellere end til Englene andetsteds, efter
som lige Børn lege bedst».........
Vilstrup <1. I “de Septbr. 1855.

Min kjære Ven!
Forleden sad jeg nede ved Havet og saa ud over dets
Bølger og faldt i mangehaande Tanker; deriblandt kom da
ogsaa denne, om jeg vel i denne Verden havde fundet en
eneste Ven, det vil sige: et Menneske, der tænkte paa
mig, mit og mine med samme Deltagelse som paa sig, sit
og sine. Med det Maal drog jeg saa omkring fra Sted til
Sted, men fandt ¡ugen. Da tænkte jeg: det Maal er for
skrapt, husk paa, al, som du maaler andre, skal du selv
maales, og selv kunde du jo ikke staa for delle Maal.
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Saa lagde jeg det ned og var da just naaet til Ryslinge.
Saa slap du for at blive maalet med dette strenge Maal;
men jeg gik ind i din Præstegaard med den Tanke: her
bor en Mand, som har dig kjær, tænker tidt paa dig, dit
og dine, her er du velkommen og kan være sikker paa at
møde milde Øjne. Saa besøgte jeg Dig, min gamle Ven,
og jeg traf det aitsammen efter Forventning, og, da jeg
saa fortalte Dig om den skrappe Alen, jeg havde havt
med, men som jeg havde ladet ligge udenfor Præstegaarden,
saa gik vi begge to ud, og se, der laa den, og da vi be
tragtede den, blev vi enige om, at det Maal kunde vi ikke
holde, det maatte vi ikke anvende paa hinanden, men at
én Ven havde vi dog, som kunde taale det, ja, hvor det
endog blev for lille, fordi han tænker paa os med større
Deltagelse end paa sig selv. Vi behøvede, ikke at nævne
ham for hinanden; thi i vore Hjerter stod hans Navn
nævnet, og lige gode, ja, lige gode var vi om ham, her
blev et Fællesskab, hvor mig, mit og mine ligesom svandt
bort og smeltede sammen paa begge Sider. Saa gik vi
ind i Præstegaarden, røg Tobak, lo, sagde Vittigheder,
gjorde Nar ad hinanden, gik saa lidt efter lidt over i stil
lere og alvorligere Tonearter, trøstede hinanden saa smaat
og endte med ham, der holdt mer af os, af vort og vore
end af sig selv; — saa takkede vi Gud for ham, skiltes
ad med Trøst og Glæde og med det gode Forsæt, at
elske ham igjen, som elskede os først, men og at elske
hinanden og prøve paa, om det ikke kunde blive muligt
en Gang at komme saa vidt, at vi i hinanden havde en
Ven, der tænker paa mig mit og mine som paa sig, sit
og sine. Det lovede vi hinanden, vi vilde stræbe efter,
men nu i alt Fald være hinandens Venner med al den
Trofasthed og den Kjærlighed, der laa i vore Hjerter.
Sér Du da, min gamle Krigskammerat, jeg kom dog
til Ryslinge, og bragte jeg ikke Glæde med mig, da jeg
kom, jeg bragte dog Glæde med mig, da jeg drog hjem
og er efter dette Besøg blevet saa glad ved Dig og saa
sikker paa, jeg har en god Ven i Ryslinge og han ogsaa

42

en ganske god Ven i Vilstrup. Maaske vil Du ikke være
fornøjet med dette Besøg, som Du jo synes at have havt
grumme lidt Udbytte af; men for denne Gang bliver det
dog ikke andet, og jeg har virkelig havt et saadant Ud
bytte deraf, at jeg nok kan lade mig nøje dermed i nogen
Tid. Meningen hermed er den, at den længe forestaadhde
Kejse gaar overstyr; dertil er mange Grunde, som jeg ikke
gider opregne, da Du formodentlig ingen af dem vil kjende
gyldig; men for mig er de gyldige, og jeg maa tage min
Tilflugt til Godtkjøbs-Kejserne, som har mange Fordele,
og hvad Du saa end siger, var den sidste, jeg paa den
Maade gjorde til Ryslinge, saa liflig, at jeg meget snart
gjenlager den, ja, gjentager den maaske i Vinter saa lidt,
al bleve de udførte i Virkeligheden, da vilde Du vist tilsidst frabede Dig disse Besøg. Jeg kommer; naar Du
mindst tænker derpaa, naar Du sidder paa Bænken, Du
véd nok, saa sidder jeg hos Dig; naar Du sidder i Dit
lærde Kammer og_grunder paa, hvorledes Du bedst skal
bibringe Dine Modstandere R. og Z. Dødsstød, da slaar
jeg og ser paa Dig, mens Du maler ivrigst med Pennen,
Du véd nok, den nordenfor Elben; naar Du sidder derinde
i Dagligstuen i Sofaen i stor Magelighed og rejser de smaa
Resier af et fordum skjønl Hovedhaar i Vejret og gjør
Dig elskværdig for Din Kone og Dine Børn, — da er jeg
til Stede et Steds i Stuen, og naar Du imellem lister Dig
bort og søger forknyt de ensomme Steder og sukker op
til Vennen, Du véd nok, saa kommer jeg ogsaa derhen
og hjælper Dig maaske dermed eller holder en lille Præ
diken for Dig om Pælen i Kjødet, som er saa dejlig til
at holde overmodige Aander ned med; og det kan være,
at naar Du staar paa Prædikestolen, at jeg saa tager Plads
i en af Stolene og samler paa alt, hvad jeg kan; men naar
Du synes mig at flyve for højt, peger jeg med Fingeren
ad Dig og siger: Tænk paa den stille Susen 1 — Se, alt
det kan Du ikke forbyde, om end Du ikke dermed er til
freds. Imidlertid gaar Tiden, til vi atier ses, og saa er
Kjærligheden dog ved disse Besøg bleven holdt frisk og
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grøn, og man kommer Maalet lidt nærmere: i hinanden at
linde Vennen, som tænker paa mig, mit og mine som paa
sig sit og sine.
Hvad tykkes Du ellers om, at vi Præster begynde at
komme i Foragt? Thi det er vi godt paa Vej til; der vil
blive mere af og vi er alle lige gode, under den samme
Fordømmelse, Menedere til Hobe, Gavtyve og Slyngler, der
ikke er Brødet værd, vi putter i vor Mund, end sige Kjødet og alt det andet*). — Det er netop, som det skal
være, vil Du vel sige, og det vilde jeg ogsaa nok istemme,
kun er Selskabet, vi komme i, mig lidt uhyggeligt, jeg kan
ikke saa godt finde mig i at slaas sammen med------- .
Hvilke biltre Tanker ere ikke i den sidste Tid farel mig
gjennem Sjælen. Hvad er alt vel andet end, al vi gjør
Nar ad Gud og bringer de andre til det samme, — og
det plagede mig til jeg i Søndags Aftes, da jeg sad i en
Kreds, just ikke af opvakte — det tør jeg ikke sige —
men af Folk, som lyttede til og glædede sig over, hvad de
hørle, og jeg opmuntrede dem og mig med mange Guds
Ord og med de gamle Salmer, — da tænkte jeg: her er
en stor Løgn paa en af Siderne, enten paa deres, der
gjennem mange 100 Aar har trøstet sig med alle disse
Ord og lakket Gud for dem, eller paa den anden, hvor
der siges, at det er altsammen til al gjøre Nar ad Gud
med, Gavtyv- og Slyngels-Væsen, og dermed gjorde jeg en
råsk Vending og tænkte: «Løgnen o. s. v.« (Slutningen af
Brevet er desværre forkommet).
Vilstrup d. ilte Maj 1858.

Min kjære, kjære Ven!
Naar jeg tænker paa Dig — og det sker ofte — saa
er det ikke sjældent med Bedrøvelse. Hvorfor? vil Du vel
spørge. Det er ikke fordi jeg har spurgt onde Tidender
om Dig; men det er fordi jeg frygter for, at Din Kjær•> Brevet er skrevet under S. Klrkegaards voldsomme Angreb paa
• den officielle Kristendom«.
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lighed til mig er bleven blandet med en Draabe Mistillid,
hvad jeg desværre selv har voldt, som just ikke er saa
stor en Trøst. Nu maa jeg se at gjøre, hvad jeg kan,
for at faa disse slemme Draaber bort fra vor gamle Kjærligheds søde Bæger. Thi jeg maa have min gamle Ven
igjen, hel og holden, Du underlige Ven, som, endog Du
har et Par Gange voldt mig ulidelig Smerte, dog, siden
Vorherre kaldte Clausen*) hjem, er min bedste Ven. Den
ulidelige Smerte, Du voldte mig, kom af, at jeg den Gang
var i en ulidelig Stemning og kunde intet taale; men min
var Skylden begge Gange. Thi hvad Du sagde i Ryslinge
om min Stilling her, ak, det har jeg maallet sande mange
Gange, sandede det i Grunden ogsaa den Gang, men vilde
kun ikke. Jeg havde den Gang el lille bitte Haab, som
jeg fornam, blev saarel i Hjertet, og det smertede mig;
men Du gjorde det jo af Kjærlighed til mig, det véd jeg,
og det vidste jeg i Grunden ogsaa den Gang. Og nu —
Kirkemødet — ja, den Gang var jeg som en fortvivlet, og
Grunden var et Forhold, Du kjender, et Forhold, som den
Gang syntes mig ulægeligt; nu har Gud beskæmmet min
Vantro saa mageløst, saa der af den visne Urt er frem
vokset den skjønneste Blomst. Men ogsaa den Gang var
Du uskyldig. I Grunden kunde det jo være det samme;
thi tilgivet mig, véd jeg jo, Du har; naar blot ikke de
slemme Draaber vare komne i Bægret. Hvordan skal jeg
bære mig ad for at faa dem bort? Kan Du hjælpe mig
dertil, er Din gamle Kjærlighed saa stærk, at, om den
bliver hjulpen lidt af min, den saa selv kan udrense sig
fra Draaberne, som den sunde Natur fra en Sygdom? Kan
Du komme saa vidt, at Du kan skrive til mig: Nu er
Draaberne borte, eller som Palnaloke: Der svandt, den
sorte Skygge, — her er atter den gamle Birkedal med sit
blanke Skjold og ser nu med sine gamle milde Øjne paa
sin Hjertensven, »Vennen fra de gamle Dage?» Da vil jeg
blive glad; thi, naar jeg sidder her og lænker paa Dig, da
•) Emil Clausen, Præst i Boslunde.
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staar Du for mig i en yndig Skikkelse, og jeg maa sige:
Saadan vil jeg have min Ven, og jeg vil ikke have en
Knap ændret paa ham, som Claudius sagde om sin.
Kunde jeg række min Haand over til Dig, eller kunde jeg
falde Dig om Halsen og kysse Dig og høre af Din Mund:
nu er det godt, rigtig godt altsammen, da vilde jeg fryde
mig, ogsaa midt i Bedrøvelsen, da vilde det falde saa veder
kvægende paa mit Hjerte, som en Regndraabe paa den
tørre Jord. Nu, jeg tænker, det gaar. Du er dog af det
bløde Slags, som ikke kan staa imod Kjærlighedens Bajo
netangreb ; jeg tror al kunde anvende Ordet: • Den er nem
at lokke, som gjerne vil hoppe«; thi Du vil dog vist gjerne
hoppe imod Din trofaste, Din bedste Vens Favntag, og
del er jeg dog alligevel, min egen Birkedal, del hjælper
ikke at dølge det; Beskedenheden maa bort, jeg er dog
den bedste, Du har, det har Du jo selv tilstaaet, og det
staar nok ved Magt endnu. Derfor lad den gamle Kjærlighed vinde den store Sejer. Der er nogle grimme,
skidne Knapper ved Din Ven, men sig: Saadan, ja, saa
dan vil jeg have ham; thi kun saadan er han den gamle,
som jeg lærte ham at kjende i de unge Aar.
Hvordan gaar det os nu begge to? Jeg har havt en
Hjerteangst for min Nannas Skyld, som nu er omskiftet
til Glæde, og har havt en Hjertepine for min Juttas*) Skyld,
som nu er borttaget, — altsaa maatte jeg jo have del
godt; jeg har hørt om en nysudsprungen lille Kjærligheds
Blomst imellem to af vore: Georgia — søde Ihukommelse
— og min Marie**), og det har frydet mig, om de to
maatte elske hinanden; jeg vilde ogsaa gjerne, al vore
skulde elske hinanden; bare Augusta bliver ved at pleje
sine Blomster***). Og dog har jeg del ikke rigtig godt.
Jeg længtes efter Udfrielse fra delte Land, hvor jeg er
som Jøderne ved Babylon; jeg længes efter at komme
*) Haos to Døttre.
”) Deu første min, den anden hans Datter.
”*) Augusta er min Datter, som han holdt saa meaet af.
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blandt danske Folk, selv om de ere nok saa døde. Mig
synes ikke, jeg længere kan holde det ud her, hvor Dan
marks Navn er en Forargelse, og kan ikke tro paa Guds
Riges Komme hos dem, som vil ikke være, hvad Gud
skabte dem til at være. Den herrnhutiske Tydskhed piner
mig til Døden, saa jeg frygter, jeg gaar under derved.
Det bevægede mig lil at søge Aalborg, hvormeget der end
var, som skræmmede mig bort derfra, især den gruelige
Skilsmisse fra alle gamle Venner og K.s forunderlige
Kulde, endog han dog ønskede mig derop og selv havde
vinket ad mig. To Dage kom jeg forsiide, saa det skulde
vel ikke være. Nu søger jeg Herfølge, som jeg véd, at
jeg ikke faar, og G. lige overfor vor fælles Ven Fog, nord
for Fjorden; del er i de dødes Rige, men dog iblandt
danske Folk. Jeg tror dog nok, jeg dér kunde arbejde
med Haab, hvor ussel Begyndelsen end vil blive. Jeg
havde gjerne søgt Vejsirup og Oure, men jeg har ikke
turdet møde Fristelsen med den gamle Aflægtsmand; jeg
kjender min Skrøbelighed. Bloch har spurgt mig, om jeg
vilde søge Kjerteminde, naar han blev befordret, hvad han
af flere Grunde længtes efter, men forud har jeg ikke
turdet love ham det, da jeg ikke vidste, om jeg blev ledig
saalænge; jeg véd heller ikke rigtig, om det var mig saa
lige tjenligt. Det havde maaske været rigtigt, om jeg
havde søgt Odense, men jeg skræmmedes bort dels af
Sliftsprovstiel, dels af et Brev derfra, hvorefter jeg maalte
antage, at man. slet ikke ønskede mig derhen, netop de
Folk, som jeg dog ellers skulde stole paa. Altsaa, Du sér,
jeg er i Søgenød, og før den bliver overslaaet, faar jeg
ikke Ro. Der er liden Rimelighed for, at jeg faar G., da
jeg maaske ogsaa der er kommen for silde, og Provsten
paa Stedet søger det, et Aar ældre end jeg. Jeg bar
straks efter Paasken gjort en stor Rejse i Jylland, var i
Borberg, hvor jeg traf den skjønneste Præstefamilie, man
kan tænke sig, prædikede paa denne Rejse mange, mange
Gange for en utallig Mængde Mennesker, faar derved
Forestilling om, at jeg maatte kunde bruges under nogen-
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lunde gunstige Forhold og har fattet inderlig Medlidenhed
med mig selv over, at mine bedste Aar hengaar under
saadanne Forhold, hvor jeg ikke kan skjønne, at jeg er til
nogen synderlig Gavn. Hvad skal det blive til, kjære
BirkedalGaar Hall af, er Døren rimeligvis lukkel for
mig, saa kommer jeg til at dø blandt Tydskerne. Nu,
jeg véd* nok, at Vorherre raader og har sit Øje ogsaa
henvendt paa mig: -Han kommer jo, før vi det se, og vil
os meget godt bete.« Men jeg er et uroligt Menneske og
kan ikke bie- og tie. —
Dette er, hvad der trykker mig haardest for Øjeblikket
og gjør, at jeg ikke ret kan glæde mig over del meget
glædelige, som ellers fremblomslrer for mig; men jeg
haaber paa, at der kommer vel nok en god Udgang derpaa. — Jeg har tildels for Din Skyld havt en Dyst med
C., som endte med, at han har overøst mig med Grov
heder, som ogsaa gik ud over «den vammelsøde Bud
stikke», som han kalder den. Det har da ikke anfegtet
mig stort.
Jeg prædikede i Sejling, og alt var yndigt, Jutta og
Møller vare saa lykkelige ved deres yndige lille Dreng.
Falck vilde have mig til Søndersø, men der er ogsaa en
gammel Aftægtsmand, og dem tør jeg ikke binde mig ved.
Herhjemme staar det godt til. Marie er hos Nanna og
begge komme de nok hjem i Juli. Min Kone og Bør
nene ere raske. Frede plages med den afskyelige sorte
Skole, som han endnu har et Aar at døje; Peter er i
denne Tid oppe til Landinspeklør-Eksamen, hvor han hver
Dag har siddet i 9 Timer. Del lader til, han staar sig.
Vi har faaet en flink Huslærer af vort Folk i Berlhelsen,
som er os til megen Glæde. Yndigt bliver her nu i Na
turen; Budstikken gaar sin Gang, som Du vel ser; Læse
bogen ogsaa sin, skjønt noget langsomt — men ak, Din
Ven længes. Nu skal min nærmeste Længsel dog gaa ud
paa al børe fra min gamle Ven i Ryslinge; kan jeg endda
spørge godt fra ham, saa vil jeg haabe ogsaa snart at
spørge godt andelsledsfra. Hils nu Venner og Veninder,
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Din Kone og Augusta blandt de sidste. Skulde der endnu
være noget haardl ved Dit Hjærle, saa gid det maa smelte
— gaa ud i Skoven, sæt Dig paa den lille Bænk, lænk
dér paa mig, hvordan vi der en Gang sad, saa kommer
den gamle Kjærlighed nok til sin Ret. Din VenM
F. E. Boisen.
Ved at læse disse Breve bliver, synes jeg, Boisen
næsten gjennemsiglig for os. Han beklagede tidt, at han
aldrig havde kunnet digte, sagde en Gang spøgende, at
Grundtvig, der lidt talte om sit «urimelige Haab», just
var en Mand for ham, som aldrig havde kunnet «rime«.
Man vil af hans Breve saa vel som af hans bedste Stykker
i «Budstikken» se, al han alligevel var en digterisk Natur,
saasandt del er Digtningens Maal, at drage Sløret til Side
fra det hemmelighedsfulde i Menneskelivet og Menneske
hjerter og lade os se Pulsen banke og kunne lukke op for
den usynlige Verden, ikke under Begrebets Form, men
igjennem Synets og Følelsens fine Spind. Og det kunde
han — der var en Blanding af Jean Pauls Humor og
Wandsbeckerens Naivelel, hvilke lo jo heller ikke vare
stærke i Versbygningen og dog højt poetiske Naturer.
El af disse Breve især giver os ogsaa Indblik i, hvor
den mørke og tunge Sindsstemning kunde tage Magten
over ham. Skildringen af hans Stilling blandt det sønderjydske Folk er i høj Grad mismodig. Men man tænke
paa, at han var en udpræget Dansker, og at ban var,
som før sagt, et Stemningsmenneske. Han har skrevet
dette Brev i en Stund, da han saa al Ting mørkt, da hans
danske Sind sagtens nylig var bleven dybt saaret. Til
andre Tider kunde han ogsaa se lysere paa Forholdene.
— Tydskhed og Herrnhulisme vare ham i inderste Sjæl
imod, den første saarede hans Folkelighed — og han
mødte den jo tidt i Vilstrup — og den sidste stødte hans
kristelige Menneskelighed bort. 1 Sjælland havde han
været plaget af Pietismen, der ender med Forbenelse
i Kraft af det uberettigede Ægteskab imellem Lov og
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Evangelium; i Vilstrup var Herrnbutismen, der euder
med Forblødning, og er en bruskagtig Kristendom uden
Marv, Ben og Knogler, en Anstødssten for ham. Og begge
Retninger have det tilfælles, al det er en «Marscheren
paa Stedet.» uden Udvikling og Vækst; der er hos dem en
vis rørig Bevægelighed, men man sætter stadig Foden ned
paa samme Sled, hvorfra man har løftet den.
Hvad hans ydmyge Skriftemaal over for mig angaar,
da behøver jeg vel ikke al sige, at det, han menle al have
forbrudt imod mig, var glemt af mig, længe før hans Bøn
om Tilgivelse naaede mig. Jeg havde en Gang, da han
klagede sin Nød for mig med Hensyn til hans Stilling i
Vilstrup, i god Tro raadet ham til al søge bort derfra,
naar han følte sig saa forpint dér. Som man ser af Brevet,
havde han gjerne af mig villet trøstes paa anden Maade,
ved al bestyrkes i sil »lille bilte Haab» om, at det kunde
blive bedre. Han blev heftig og lod falde vrede Ord imod
mig. Det smertede ham nu. — Ved Kirkemødet 1857
havde jeg, som gjerne havde hørt ham tale ved delte, be
brejdet ham, al han var tavs. Rimeligvis har han selv
tænkt paa al tage Ordel, og »denne indestængte Tale« i
Forening med el ydre Tryk, hvorom han her selv udtaler
sig, gav sig da Luft i biltre Ord imod mig. Men jeg
kjendle ham altfor godt til ikke at vide, at det vrede og
bitlre ikke kom fra hans Hjerte, og jeg beroligede da ogsaa
straks hans ømme Samvittighed, og vi knyttedes endnu
inderligere sammen derefter. — Men det er nok værd at
lægge Mærke til denne ædle, ydmyge Bøn om Tilgivelse;
den giver os el Syn for, hvor langt dette dybe, kjærlige
Hjerte var fra den sædvanlige Svaghed eller Selvgodhed,
der er saa almindelig og driver os til al ville have Ret i
alt, hvad vi har gjort eller sagt. Man skulde næsten tro,
at vi Mennesker vare skjære, rene hellige Engle, naar man
sér og hører, hvorledes man, idel man i det almindelige
bekjender sig som Syndere, dog altid hævder al være helt
angerløs i hverl enkelt Tilfælde. Boisen kunde forløbe
sig og gjøre Uret, men han var straks villig lil at lilstaa
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sin Brøde, og rørende er det for mig al lænke paa, at
han ikke vilde miste sin gamle Ven og gjerne vilde yd
myge sig, for al dette ikke skulde ske, hvad der for Resten
ikke var nogen Fare for.
Idet jeg nu forlader Boisen som Præst i Vilstrup,
skal det dog anmærkes, at hans Mistvivl om at have været
til nogen Nytte dér, beskæmmedes efter hans Bortgang;
thi del véd vi alle, at han efterlod sig et velsignet Minde
hos mange i denne sin gamle Kreds, og han fik nok sta
dig Vidnesbyrd derom i Skrivelser derfra, og paa andre
Maader. Den fuldtonende Forkyndelse af Evangeliet, der
lød i hans Tid, er nok aldrig bleven erstattet af dem, der
nu slaa paa hans gamle Prædikestol, og det har nok stad
fæstet sig i dette Tilfælde, hvad der blev sagt af sjællandske
Bønder, der spurgtes om, hvorfor de nu rejste milevidt
for at høre en troende Forkyndelse, da de dog, mens de
havde en sjelden kristelig Præst, der nu var død, kun
skjønnede lidt paa hans Vidnesbyrd: «Saalænge vi havde
Brød, hungrede vi ikke!» Det sker maaske tiere end vi
tænke, at Ordets Sæd vokser op efter den kristelige Sæde
mands Død eller Bortgang dér, hvor der i hans levende
Live intet kjendtes.
I Aarets 1859 kaldtes Boisen fra Vilstrup til Stege
paa Møen. Jeg havde selv indtrængende tilskyndet ham
til at søge derhen, især fordi jeg hjertelig gjerne undte
denne min Fødeøs Folk et kristeligt Vidnesbyrd som det,
han kunde føre. Jeg maalte dog senere ofte døje Bebrej
delser af min Ven for den Skyld, jeg havde i hans Komme
dertil, naar han i mismodige Timer plagedes af sine
Tanker om, al den møenske Jordbund ikke ret vilde mod
tage Ordets Sæd; de samme Tanker, som ogsaa formør
kede hans Sind i Sønderjylland. — Jeg var glad ved denne
hans Forflyttelse, og da jeg fik Dagen til hans Indsættelse
at vide, rejste jeg til Møen for al overvære den, baade
for selv at høre ham og for al gjøre Dagen mere hjemlig
for ham ved, at hans gamle Ven var til Stede, og han
kunde faa Hjertet lukket op i Fortrolighed for Vennen
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under dette første Møde med viidlfremmede Mennesker.
Thi jeg vidste, hvorledes hans Hjerte trængte dertil i
disse nye Forhold, og at det første Indtryk, han her i det
hele fik, vilde have stor Betydning for ham og virke enten
til et lyst Blik ind i Fremtiden eller til Bøjelse og For
trykthed. — Jeg sad i Stege Kirke, da han gik forbi op
til Prædikestolen, og jeg saa, at hans alvorlige Aasyn fik
en Lysning, da han fik Øje paa den kjendte Skikkelse i
den store fremmede Skare. Han holdt da en skjøn og
smeltende Prædiken og betonede til Slutning, at hvad der
blandt andet havde bragt ham til at komme til dette Sted,
var det Haab, at han her kom til danske Mænd og
Kvinder, hvem han vilde give det bedste, han vidste af at
sige. — Dér var jeg da nogle Dage sammen med ham
og rejste bort med glad Forhaabning, at han her havde
fundet en Havn, hvor han kunde finde større Hjertetilfredsbed end i Vilstrup; thi det var øjensynligt, at han havde
gjort et ualmindelig godt Indtryk paa Folket ved sin
milde Tale og sin jævne Omgang. Vi skal dog senere se,
at denne Tilfredshed blev saare betinget, og at hans gamle,
som han selv siger, «urolige Hjerte« fik mange Stød, der
gjorde ham saa ondt, saa ondt.
Denne Forandring i Boisens Forhold fra al være Præst
i Sønderjylland til at være del i Stege*) blev til el Vende
punkt for ham i flere Henseender. Dernede, hvor han
pintes af Tydskeriet, vardet hans danske Sind, som kom
til at blive det fremherskende i hans borgerlige Stilling.
Hans Fædrelands, Danmarks og Danskhedens Sag, saa
at sige, ublandet med egentlig Politik i del enkelle, stod
der for ham som Løsen for all, hvad han som dansk
Mand kunde og vilde arbejde for. Han var vel ogsaa en
Frihedsmand til Bunds; men under Forholdene i Sønder
jylland var Danskhedens sygelige Tilværelse og Striden
for dens endelige Sejr over den lydske Snylteplante næsten
ét og alt; og der har vist nok været faa, der har haft en
*) VI kaldte ham den Gang epogende •Stegevender».
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saa dyb og ren Kjærlighed til Fædrelandet som han, faa,
der villigere har villet olTre, hvad en Dansk kan og maa
oflre for dette Fædrelands Velfærd og Ære. — Da han
kom til Møen, var der andre Opgaver, som laa for. Hans
Fædrelandssind blev under alle Omskiftelser det samme,
dybt og rent, og selv da den Tid kom, da vi lo ikke ret
kunde enes om mangt og meget herhjemme under de
brændende Rigsdagskampe, rakte jeg ham i fuld Oprigtig
hed Palmen i delte Stykke og sagde ham, al jeg troede,
at han her overgik mig, skjøndt ogsaa jeg gjerne vilde
være mil Lands trofaste Søn og det danske Folks Med
kæmper for dets Frihed, Fremtid og Oprejsning. — Men
i Stege blev han kastet ind i del særlige poliliske Røre;
thi her var Spørgsmaalel ikke først og fremmest om lydsk
og dansk, men om del forskjellige Syn paa Folkefrihed
og Folkelighed indenfor det danske. Paa Møen havde
hidtil «den national-liberale« Politik havt Overlaget, da
han kom dertil. En af de dygtigste og ædleste Forkæmper
for denne, Hother Hage, Herredsfoged i Stege, havde været
Øens Sendemand til Rigsdag og Rigsraad, og al mod
sat og modsigende Synsmaade var holdt nede. Men denne
Politik kunde Boisen ikke samstemme i. Den Betragtning,
at den saakaldle intelligente Stand, den klassiske Dannelse
i Grunden skulde blive ved at give Tonen an i den lov
givende Forsamling, og al Bondestanden kun skulde afgive
Relief for dette Parti, som han kaldte «del doktrinære
Professor-Parli« — den Betragtning var Boisen aldeles
fremmed for, ja, stod haardt imod den. Hans hele Natur
grund drog ham til den menige Mand, og han vilde, at
Folkets Udvikling var bedre betrygget, naar «det doktri
nære«, som var grundet paa en ufolkelig Dannelse, afløstes
af det, ban kaldte «folkeligt«; derfor sluttede han sig,
som før til «Bondevennerne», saaledes nu til den Side,
som kaldtes «Venstre«, og var blandt dem, der i god Be
tydning «agiterede« for Bondens berettigede, selvstændige
Optræden i del poliliske. «1 god Betydning», siger jeg,
fordi jeg er vis paa, at han aldrig brugte uædle, hade-
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fulde Midler til at hævde sin Mening, og de, som i sin
Tid, ogsaa offentlig, talte umilde, snart haanende, snart
hadefulde Ord om og imod ham, skal vide, at neppe slog
der noget varmere og kjærligere Hjerte i noget dansk
Bryst end i hans. Han kunde, som vi alle, tage fejl, og
jeg dulgte ikke for ham, at han stundom gjorde det; men
altid talede og handlede han med ærlig Hu og for at
fremme, hvad der for ham stod som det bedste for Folk
og Land. Men foruden dette: at hans hele Væsen drog
ham til det menige Folk, bidrog vistnok ogsaa dette til,
at han stillede sig i dettes Rækker: at hans Senner
sluttede sig til denne Side, og det kan nok være, at dette
ogsaa gjorde, at han gik videre i den af dem indslaaede
Retning, end han ellers vilde have gjort. Hans Hjerte
vilde være blevet sondret, om han med sin store Kjærlighed til
sin Slægt, skulde have skilt sig fra dem i noget væsent
ligt. Vi skiftede tidt Ord om, hvor vidt del var ham,
der stod bag ved Sønnerne eller Sønnerne, der stod bag
ved ham. Han tilstod, at han vidste det ikke selv.
Men da del nu stod saaledes, var det intet Under, at
der blev stort Oprør i Lejren, da Boisen traadte op imod
de «national-liberale« paa Møen. Som det altid gaar, var
det vanskeligt, om ikke umuligt, at en Retning, som længe
har været enevældig paa et Sted og ser sin gamle, i
mange Tider hævdede, Stilling angrcben og lidt efter lidt
rokket og gjort vaklende, ikke gjør ihærdig Modstand.
Det kan ikke negtes, at det hidtil herskende Parti med
stor Bitterhed og med næsten tyrannisk Magt vilde tvinge
den ny Bevægelse ned og tilskrive den slette Bevæggrunde.
Boisen led usigeligt ved delte og var stundom nær ved at
fortvivle. Han holdt meget af Hage, og det smertede ham
dybt, at denne Mand ikke kunde forstaa hans ærlige Me
ning, og det betragtedes næsten som en personlig For
nærmelse eller som el Indgreb i velerhvervede Rettigheder,
naar Boisen arbejdede for sin politiske Overbevisning, som
Hage for sin. Ja, Bølgerne gik høje; men dog Iror jeg,
at efter hvert voldsomt Sammenstød ved Valghandlingerne
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mødies de lo ædle Mænd i gjensidig Venlighed, og aldrig
ophørle liage al være Boisens anerkjendende og beun
drende Tilhører i Kirken. Han var selv en ærlig Kristen,
men al’ mynslersk Farve. — Jeg erindrer, hvorledes Boisen
efter den sørgelige Fredsslutning 1864 i et Brev til mig
jublede over, at han havde fundet en Udvej til al gjøre
Bel og Skjel lil begge Sider: tilfredsstille sit Ønske om
at vise Ilage Tillid og samtidig dermed hævde sin egen
Opfattelse. Han vilde slemme paa Hage lil «Rigsraadet«,
som han menle havde Danmarks almindelige Forhold
at ordne lil Formaal, mens han vilde stemme for sin Me
ningsfælde til Rigsdagen, hvor de indre Frihedsspørgsmaal
skulde linde deres endelige Besvarelse. — Jeg raadede
ham stadig lil al stemme paa Hage, ikke fordi jeg var
enig med denne i den indre Politik, men især af den
Grund, at ban — hvad der havde noget at betyde —
havde skilt sig fra alle sine Partifæller i Danmarks Livsog Dødssag og slemt imod Fredsslutningen, og det stod
for mig som saa stærk og ædel en Gjerning i hans Stil
ling, at han ikke burde forkastes, naar han stillede sig til
Valg for det danske Folk. — For Resten mener jeg rig
tignok, at Boisen var ligesom jeg saa lidt politisk an
lagt, al han havde gjort bedst i aldeles ikke uden i al
Almindelighed at blande sig i disse brændende Spørgsmaal. Han var altfor blød, havde for lidt Stivelse og lod
sig formeget beherske af Stemninger til al kunne være
nogen Folkeleder i delte Stykke, og han toges tidt til Ind
tægt af dem, der vilde noget ganske andet end han. —
Selv gik han forholdsvis uskadl ud af denne Forbindelse;
hans Troskyldighed og naive Natur gjorde, al del plumpe
og raa gled for Slørsledelen af fra hans Skjold, skjøndt
Alliansen naturligvis ikke kunde fremme hans Udvikling
som Aandsmenneske.
Da han var kommen til Stege, log han straks og
ihærdig fal paa store Opgaver, navnlig i kristelig Retning.
I el Brev, hvori han for mig gjorde Rede for sil Arbejde
i Ordets Tjeneste, skriver han saaledes: «Selv er jeg en

¿>5

hel Del bedre (han havde lidt af en ondartet Halssyge),
og, skjøndt Halsen ikke er god, saa jeg har Besvær ved
al prædike og synge, kan jeg dog slaa mig igjennem og
gjør det ogsaa uden Hensyn til det Redskab. Det er,
som gik der en ny Luftning over Folket, de komme ganske
godt for at høre, og jeg tror nok, at hist og her falder
det temmelig godt ved. Jeg har nu begyndt at holde For
samling pas Raad- og Domhuset, som velvilligt dertil er
bleven mig overladt af Bestyrelsen i Byen og paa Landet,
og en stor Mængde Mennesker har indfundet sig for det
første. Hveranden Torsdag bliver delte Røverhus omskiftet
til et Bedehus, som en Indledning til dér at afslutte bor
gerligt Ægteskab; dog var Begyndelsen allerede sket, mens
Kirken var under Reparalion, da Tjenesten saa holdtes
paa Raadhusel. Hveranden Lørdag holder jeg min lille
Forsamling hos gamle Hages, hvor en lille Kreds mødes
af de faste Venner, og Søndag Eftermiddag holder jeg
Forsamling skiftevis paa Landet, hvor Bønderne samles i
stor Mængde. Kirken synes ogsaa at fyldes; udvortes er
den bleven meget skjøn; Sangen gaar ogsaa bedre fra
Folkets Side. I denne Uge skal jeg for første Gang holde
en Forsamling i en Gaardmands Hus i Koster, ingen op
vakt Mand, men dog en Mand, som vilde have del, er og
saa i Slægt med opvakte Folk paa Sjælland. Se, disse
ere mine Bestræbelser, kjære Ven! Om de har noget at
betyde, véd jeg ikke, eller om der her er »Forsommers
Minde bag Gjerdet hist», som jeg skrev om i «Budstikken».»
Man sér, at Boisen skaanede sig ikke, og, som han
her begyndte, fortsalle han vistnok al den Tid, han var i
Stege. Jeg bar sjelden kjendt en Præst, hvis Lyst det var
i den Grad al forkynde Ordet tidlig og silde. Han blev
næsten aldrig træt. — Man ser ogsaa af disse hans Ud
talelser, at der, da han nedskrev dem, var Lysning over
hans Sind; han havde godt Haab om Frugt af sin Virk
somhed. Vi skal siden se, at der kom alter Mørkningslimer, da han saa all «graal i graal».
At han ikke for sin nye og omfattende Gjernings
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Skyld glemte det mindre, glemte sin gamle fynske Ven,
fremlyser af et Brev, han sendte mig, da han havde hørt,
at jeg var syg og forknyt, mens han samtidig havde faaet
et tilsyneladende modsat Budskab fra en fælles Ven:
Januar 1860.

«Min kjære Ven!
Jeg fik forleden en Hilsen fra en Ven, syg paa Le
geme og Sjæl, og han var i Ryslinge, og Dagen forud
havde jeg igjennem F. faaet en Hilsen fra samme Ven fra
hans Fødselsdag, paa hvilken han efter F.s Beskrivelse
havde bugnet af aandeligt og legemligt Velbefindende,
havde været saa jublende glad, at han nær havde sat dem
alle paa den anden Ende. Jeg kan nu endda nogenlunde
forene disse to Yderligheder, Grunden til, at man indvortes
elendig kan endda udvortes til en Tid overvinde alt, for at
synke sammen igjen; men alligevel bliver man, til man
faar sundet sig, saa underlig til Mode ved saadanne mod
sigende Beretninger. Imidlertid, den første Beretning kom
fra Vennen selv, som bedst véd, hvor Skoen trykker, og
F. har maaske paa disse Ting det samme klare Blik som
paa Kirken, og havde den Ven, til hvem Beretningen kom,
ikke selv været afgjort elendig til Legem og Sjæl, saa
havde han ikke taget i Betænkning at komme RyslingeVennen til Hjælp. Selv var jeg Vennen, som skulde komme
andre til Hjælp, og, skjøndt jeg har vedkjendt mig, at selv
trøstesløs kan man trøste de trøstesløse, saa var det den
Gang mig for stærkt; thi jeg sad haardt i det paa alle
Maader. Huset var nedslaaet af Skarlagensfeber, som paa
det nærmeste havde revet et af Børnene bort, Konen var
kun ringe, selv maatte jeg omtrent i 14 Dage holde Sengen;
det var med Nød jeg kunde stride Helligdagene over.
Dertil kom, at jeg havde faaet et Tilfælde i Halsen, som
truede med at gjøre en Ende paa det eneste, jeg duer en
lille Smule til, det eneste, jeg da i al Fald kan tjene Brødet
med: at tale. Saadanne vare Udsigterne, da det nye Aar
kom, hvortil endnu sluttede sig mørke Udsigter, hvad det
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aandelige Liv angik. Syg var jeg paa Legem og Sjæl og
havde ingen, som jeg ret kunde tale med som en Ven;
thi nogen saadan findes ikke paa dette Land. Under disse
Omstændigheder kom Opraabet til mig; men det forekom
mig. at jeg maatte være frilagen. — — Ja, kjære B., nu
maa vi se at holde Hovedet op, selv om det vilde falde;
en lille Stund, — saa bliver det nok godt. Jeg længes
inderlig efter Brev fra Dig. Gud være med Dig, min
elskede gamle Ven. Din F. B.».
Man ser af dette Brev, at Boisen gjerne vilde bringe.
«Trøst til de trøstesløse.» Men han var langt fra at ville
udgive sig som «Sjælesørger», et Udtryk, der gjerne bruges
om Præsten med Hensyn paa dennes Trøste- og KjærlighedsGjerning i Menigheden og for de enkelte Sjæle. Han var
enig med mig i, at dette Navn maa vi afvise tilligemed
Navnet «Gejstlighed», som indeholdende en Sondring, der
ingenlunde er Herrens og Aandens. Thi den, der ikke
kan »sørge for sin egen Sjæl» i ret Forstand — og det
kan ingen af os — han kan det heller ikke for andre; men
hvad der kaldes saa, er kun en menneskelig og kristelig
Haandsrækning til at give sig den eneste rette Sjælesørger
i Vold: Hellig aanden i Jesu Navn, naar det angaar
Sjælenes Salighedssag under Tvivl og Anfegtelse, og ellers
kun er en almindelig Trøste- og Kjærligheds-Bevisning,
og begge Dele skal være fælles for os alle. — Der er et
Misgreb, under denne saakaldte Sjælesørger-Gjerning, som
kan nærme sig til det anstødelige, for ikke at sige, kari
katurmæssige. Man kan nemlig i god Tro bruge delte sit
formentlige Kald til at trænge saaledes ind paa Sjælene,
at man frastøder i Stedet for at tiltrække dem, ja, gjøre dem
lede og kjede af vore kristelige Ord og Raad, eller endog
friste dem til al hykle, for at behage Præsten og tale ham
efter Munden. Fra min første Præstetid i Jylland har jeg
gjort Erfaringer derom, som have afskrækket mig. Jeg
erindrer, al Grundtvig en Gang om denne Sag har sagt,
aandsklar som altid: Man mene ikke, al man er kaldel lil
at trænge ind paa Sjæle ogHjerter, fordi man tilfældig
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træffer paa Per og Povl. Det er kun, naar Herren giver
Lejligheden, naar, som det skete med de lo Disciple paa
Vejen til Emaus, man mødes aandelig og hjertelig
i Livet, — da er Guds Time der, og da kan det nytte. —
Af Boisens egne Erfaringer skal jeg her anføre en. Han
nødle sig selv en Gang lil at ville tale en højtanset Mand
til Hjertet om Omvendelse. Manden var 80 Aar, selvret
færdig og bitter imod levende Kristendom. Han gik til
denne Mand og begyndte med at bede ham betænke sit
»nære Endeligt. Manden hørte en Stund tavs derpaa — da
sagde han: «Gaa ind i Stuen lil de andre, Pastor Boisen,
og lag en Cigar derinde». — »Hvor sjokkede jeg slukøret
af», fortalte min Ven, «jeg skal aldrig gjøre saadanl mere.«
— Af del karikaturagtige ved en saakaldt Sjælesorg skal
jeg her paapege noget, der fandt Sled i min nærmesle
Kreds. En oprigtig, men hensynsløs og ivrig kristen Læg
prædikant mødte paa Landevejen en drukken Mand, der
svinglede frem og tilbage. Han slog ham paa Skuldren og
raabte ham ind i ØreH «Véd Du, hvorhen Du gaar, min
Broder?» Den fulde saa med idiotisk Blik paa Spørgeren,
der fortsatte: «Du gaar lil Helvede, min Broderi — Far
vel, min Broder.» — Dermed troede han at have fyldestgjort sin Pligt.
Lad os slette delle Ord: Sjælesørger ud af den præ
stelige Ordbog og sætte Kjærlighedens og Trøstens Vidnes
byrd i Stedet. Del er utroligt, hvad el højtravende eller
sentimentalt Navn kan gjøre el Menneske i vor Stilling for
tumlet i Hovedet og i sin Fremtræden, som det ses paa
de mange selv ærlige Præsters usande Værdighed og Stylte
gængen, der vist ingenlunde bidrager til deres Gjernings
Frugtsætning i Velsignelse. — Det samme er Tilfældet
med Ordet «Gejstlighed», der nu for del første er et grimt
tydsk Ord og lilmed smager i skammelig Grad af Papisme,
der vil gjøre Ordets Tjenere til den egentlige Aandeligbed,
mens Menigheden er de kjødelige. Og dog bruges det
mangfoldig iblandt os og er mig allid modbydeligt. Det
bører med lil Fr. Boisens aandelige Træk, at han var saa
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langt som muligt fra dette opstyltede Væsen; hverken ansaa han det for et nødvendigt Tilbehør i Præsiens Skik
kelse at gaa med hvidt Halstørklæde eller at lægge Hovedet
paa Siden i andægtige eller dybtgrundende Folder, eller at
tale med usund Salvelse og tvinge Folk til en gudelig
Samtale. Nej, han viste sig ganske hverdagslig i god For
stand og just derved tiltrak han lidt selv verdslige Sjæle,
og derfor kunde han gaa bort med del Vidnesbyrd, at han
havde lait mange, mange Hjerter til Fred i Troen paa
Jesus Krislus.
Et saare karakteristisk Brev maa her finde sin Plads.
Der var kommen en Kurre paa Traaden imellem os. En
fælles Ven havde fortalt mig, at han skulde have talt ned
sættende om mig; man vil af Brevet sé, hvorledes jeg
havde opfattet del. Jeg skulde nu ikke have troet det for
talte, og han har ganske Ret, naar han alvorligt bebrejder
mig det. Men i den første Smerte havde jeg skrevet ham
til derom og spurgt, om han endnu var min Ven. Svaret
lyder saaledes:
Stege den 2. Novmbr. 1860.

Min kjære Ven!
Da Din Skrift ikke er aldeles tydelig — hvilket jeg
ikke siger som en Bebrejdelse, da jeg nok kan lide at
have lidt Besvær med Skriften — saa varede det længe,
inden jeg vilde tro, al den virkelig indeholdt, hvad den
indeholder. Jeg kivedes med disse krybbelske Bogstaver,
disse Smaadværge og Smaadjævle, at del kunde ikke være
Meningen, at en af mine allerbedste og kjæresle Venner,
min gamle i ondt og godt prøvede Ven, Birkedal, vilde
beskylde mig for Alvor for, at jeg skulde have — ja, jeg
maa blues ved al skrive det Ord og maa baade le og
græde derved — bagtalt ham og det for en anden god
Ven. Jeg kunde fristes til at blive rasende baade paa P.*)
og Dig, paa P., al han har fortalt Dig saadanne Ting, som
*) Den, som havde fortalt mig det omskrevne.
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om det var Meningen at tale ondt om Dig, og paa Dig,
at Du kunde tro, at det virkelig var Alvor. Men hvad P.
angaar, saa véd jeg, at han - har en særegen Lyst til at
holde Skriflemaal for Folk, og han har saa brugt mig for
at komme Dig ind paa Livet; — han mener det godt med
os begge, og hvad Dig angaar, saa kan Du sidde og udspekulere ét og andet, som jeg kunde blæse bort med 3
Ord, naar jeg var hos Dig. Jeg vidste slet ikke noget af
del altsammen, før jeg maatte tænke mig om. Men det
er ganske rigtigt, at vi talte om Dig, vist ogsaa rigtigt, at
jeg sagde, Du var en ussel, jammerlig Pjalt, men jeg
mener rigtignok paa en saadan Maade, al det maatle være
klart for enhver, al Du netop derfor var et yndigt, vel
signet Menneske. At Du ikke prædikede paa Dine Rejser,
mindes jeg slet ikke at have sagt, havde jo ogsaa været
Løgn, da Du jo prædikede i Norge; men jeg var ærgerlig
over, at Du ikke havde staael flelveg bi paa Missionsmødet
imod alle de opskruede eller forskruede Folk, og jeg paa
stod, da jeg selv som sædvanlig sigtedes for Forfængelig
hed som Grund til, at jeg prædikede, og til alt, hvad jeg
foretager mig udenfor det officielle Dødbidervæsen, at der
kunde være lige saa megen Forfængelighed ved ikke al
ville, som ved at ville prædike, og da Talen var om Dig,
saa mente jeg ogsaa, den var over Dig, skjøndt det aldrig
er faldet mig ind, at den skulde være mere over Dig end
mig, ikke mere, end jeg troer nødvendigt for os, naar vi
ikke skal lægge os til al sove. Jeg kan egentlig skrive
mig gal ved Tanken om, at jeg skal relfærdiggjøre mig
for Dig, for ikke at have bagtalt Dig. Dersom del har
krænket Dig saa dybt, saa vil jeg dog sige, at den Kræn
kelse kunde Du have sparet Dig selv for; thi Du har en
Ven i mig, som elsker Dig med alle Dine Skrøbeligheder
og er glad ved dem, da jeg ellers ikke kunde have Dig
til Ven, kan vel ogsaa imellem føre dem frem i Triumf til
et glædeligt Bevis for mig paa, at Du er min gode Ven
og Ligemand. Det kunde ganske vist ikke falde mig ind,
at Du kunde nænne al tale ondt om mig saaledes, al det
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kunde geraade mig til nogen Skade, og vilde nogen bilde
mig ind, Du havde gjort det, saa vilde jeg sige, at del
var Løgn i deres Hals; men at Du havde skjældt mig ud
for alt muligt, det vilde jeg godt tro; thi det har jeg saa
ofte hørt. Men nu ikke mer om den Snak, som vi maa
skamme os ved begge to; saadan lo gamle Venner maatte
dog være voksede fra saadanne Venskabels Børnesygdomme.
Du er min gamle, kjære Ven, som jeg med Guds Hjælp
aldrig skal volde noget ondt enten med Tanker, Ord eller
Gjerninger. Hvad det angaar, jeg har skrevet om Brev
skrivning (i Budstikken), saa vil jeg ikke lage mig paa
at forsvare, hvad jeg har skrevet; det kan jo gjerne være
galt; dermed kan Du jo lade det fare. Jeg maa skrive
saa meget, og mine Venner hjælper mig saa lidt, at de
maa lakke sig selv for, naar der kommer noget galt; thi
jeg kan ikke faa Stof nok til del rigtige. For Resten fore
kom det mig den Gang at være rigtigt, og bare Løgn er
det ikke heller«.
Man maa kjende Boisen og være sympathetisk slemt
for ham, naar man rel skal kunne glæde sig over ham
trods alle hans «Skrøbeligheder«, som ban selv var allerfjernest fra at ville negte. 1 hans Samtale og i hans pri
vate Brevskrivning kunde han udtale meget, der trængte
til Korrektiv, naar man vilde tage det alvorligt og som
hans virkelige Mening. Saaledes i dette Brev hans Ud
talelse om «Forfængelighed« næsten som «nødvendig«
paa en Maade, for som Præst ikke «at lægge sig til at
sove«. 1 Virkeligheden kæmpede B. for ogsaa at blive fri
for denne Orm og vilde aldrig for Alvor have vedkjendt
sig hint Ord. — Men vi Præsier kan have godt af, naar
vi læse denne hans Udtalelse, at gaa til Bunds i os selv
og spørge, hvormegen Magt Fortængeligheden ogsaa i vor
Gjerning som Forkyndere dog maaske har i os og ikke
bilde os ind al være højt hævede over denne Skrøbelighed.
For Resten har Boisen i «Budstikken« en Gang revset
Forfængelighed hos Præster saa eftertrykkelig, at vi kunne
se, hvor dybt han beklagede og foragtede den.
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I delte samme Brev klager han vemodig over, at han
ikke saa Frugt af sin Gjerning. Da var den mørke Stem
ning over ham. Han skriver: «Jeg har tidt forekommet
mig selv ikke at være til anden Nytte end saa mange andre
Præster, hvis egentlige Kald bestaar i at sætte Kapitels
taksten. Jeg har tidt været lynende gal paa Dig, fordi
Du styrkede mig i at drage herover, og jeg har flere
Gange været ved at søge min Afsked for at kunne flyve
og synge, som en fri Fugl. Saa er det gaaet over, saa er
det kommet til at slaa lidt bedre for mig, og jeg bliver
ved at prædike for dine Landsmænd vist tiere end de finde
fornødent. Jeg har R. og D., uden dem véd jeg ikke,
hvorledes vor Herre skulde kunne holde mig oppe. Jeg
tror ellers nok, han gjør, hvad han kan, for at holde mit
Skib paa Pumperne. — Du skulde og burde opmuntre
Missionæren blandt Dine Landsmænd, og saa, medens jeg
slider og slæber imellem dem, kommer Du og vil slikke
mig ihjel. Birkedal, Birkedal, fy skam Dig baade over det
og over, al Du ikke har sendt mig Din Bog, som jeg har
anmeldt, og som jeg inderlig gjerne vilde eje, men jeg
skammer mig ved at skulle kjøbe den. — Og nu maa jeg
tage Afsked med Dig for denne Gang. Det bedste, Du
kan gjøre, er at sende mig Regningen tilbage kvitteret,
og føje et lille ydmygende Ord til, jeg mener til Din egen
Ydmygelse, anerkjendende min Renhed og Din Urenhed.
Hils min kjære Augusta, Din Kone og Dine Børn. Din
Ven Boisen«.
Han var og blev et Stemningsmenneske. Tonen imel
lem os var ejendommelig, som man vil se.
Naar jeg besøgte Boisen i Stege, gjorde vi tidt Ud
flugter med hinanden, navnlig til Østkanten af Møen, hvor
den dels storartede, dels idylliske Natur træder os saa
henrivende i Møde. Han var en mere end almindelig
Elsker af Nalurskjønheder. Hans Skildringer af dem i
«Budstikken» kan overbevise os derom. Det blaa Hav og
den hvide Klint med de grønne Bøgetræer, der voksede
ud af denne — et Billede paa Haabet, der selv i haarde
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Livsvilkaar kan slaa Rod og svinge sin Sejersfane; Lise
lund med sin underlige Blanding af stort og skjønt — alt
dette kunde betage ham mægtigt. I Sønderjylland havde
han kaaret sig et særligt Yndlingssted, som han kaldte
«Brejdablik», hvorhen yans Gang tidt gik, et Sted, hvor
Landets frugtbare, skovrige Yndighed formælede sig med
Lillebelts blaa Vande, og bvor han nok havde Udsigt til
Fyn. Paa Møen var Klinten og Liselund hans stadige Valfartsmaal, naar han, træt og ofte forpint fra Hjemmet,
ønskede at kaste al Byrde fra sig og afryste alt Hverdagsstøv og sænke sig i Naturens Skjød. Han var beslægtet
med denne danske Natur, og det forekom mig, at aldrig
lukkeke han sit Hjerte saa uforbeholdent op for Vennen,
som naar han havde taget Plads paa en Bænk eller paa
et blødt græsrigt Sæde. Da hviskede Nalurstemmen til
ham og hans eget Væsen smeltede sammen med Naturen,
idet hans Tros-Øje saa den i et forklaret Lys.
Men hvad der mest holdt ham oppe foruden Guds
Naades Haand, det var hans saakaldte Missions-Rejser over
det ganske Land. Allerede i Vilstrup havde han begyndt
paa disse storslaaedc Tog for at forkynde Evangeliet. Her
i Stege fortsatte han disse efter en endnu større Maalestok, og, medens han i sin særlig anviste Virkekreds tidt
savnede Følelsen af, at han udrettede noget, saa løftedes
og trøstedes han paa disse Rejser, hvor kan prædikede for
Masser af Mænd og Kvinder, der flokkedes om ham og
«glædede gamle Boisens» Hjerte. Det var naturligt, at
han under disse kortvarige Besøg saa for det meste Folk
i deres Søndagsklæder, naar de var i festlig, bevæget
Stemning, og at han derfor som Stemnings-Menneske over
vurderede disse Møder og disse Rørelser paa Bekostning
af den stille Gjerning i Hjemmet, hvor han jo sædvanlig
maatte se Folket og sin Menighed i Hverdagsdragten.
Men ubestrideligt er det, ikke blot, at det var en næsten
nødvendig Oplivelse til Haab og Glæde for ham selv, men
ogsaa at han paa denne Maade har gjort en god og af
Gud velsignet Gjerning paa mange Steder og i mange
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Sjæle. Disse hans Kejser gjaldt ikke alene danske Egne,
især Jylland og Sjælland, men ogsaa Norge, hvor hans
Navn fik en yndig Klang for utallige, og hvor selv Hauges
Folk og de norske Pietister bleve imod deres Vilje hen
revne af hans Vidnesbyrd og maalte efter Hørelsen af
hans Prædiken tugte sig selv tilbage i de gamle stive
Folder. Jeg ved saaledes, at der var dem af dette Hold
Nordmænd, der under hans Forkyndelse maalle græde
som Børn, men bagefter sagde: «Ja, del er just det far
lige ved Grundtvigianismen, at man ikke let kan staa imod
dens Virkning. Derfor er del bedst at blive borle derfra«.
I de sidste Aar af hans Liv foretog han disse Hejser, der
lidt var som Triumftog, hvor man fulgte ham fra Sted til
Sled, navnlig i Missionssagens Tjeneste, da han havde
fundet en Mand (Løventhai), der opfyldte hans Krav
paa en Missionær, der vilde arbejde i kirkelig Retning, og
han samlede store Summer ind til at understøtte denne
Mands Gjerning i Indien. — Han nødte ogsaa paa en
Maade mig ind i den hjemlige Bestyrelse for denne Mis
sion, skjønt jeg maa tilsaa, at den ikke for mig siod i det
Lys, som for ham; ikke fordi jeg havde mindste Tvivl om
Løvenlhals Dygtighed og ærlige Stræben, men fordi jeg
havde et andet Syn (som jeg har endnu) paa, hvor «den
sjette Menighed» skal finde Døren aabnet for den «syvende
og sidste Menighed», til hvis Planlelse den er udset af
Herren. — løvrigt maa det tilføjes, at, naar Boisen saa
ledes drog omkring, da prædikede han ikke blot, men
han holdl ogsaa folkelige Foredrag, og det var en
Lyst al høre ham, naar han saaledes blandede Alvor og
Gammen, at man maatte le og græde ofte i samme
Øjeblik.
Hvor kjærlig og trofast Boisen var imod sine Venner,
delende deres Sorg som deres Glæde, fremlyser af et Brev
jeg fik fra ham, efter at min lille Søn under en Sygdom
havde kæmpet med Døden. Da Livet havde sejret, skrev
han saaledes:
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«Længe saa efter jeg i Aviserne for at erfare, hvad Ud
faldet blev med Din lille Uffe; — endelig har jeg faaet at
vide, at Livet vandt Sejr, at det forundles Eder at beholde
ham. Jeg skal ikke negle, naar man havde et Barn, der
var saa modent til at gaa hjem, da véd jeg knap, om man
ret kan ønske til Lykke til, at det ikke skele; men jeg
véd jo dog, al I ere glade ved at beholde ham, og saa
vil jeg kun ønske, han maa blive ved Troen, som Gud
har givet ham, og leve til Eders Glæde. Sé, Du kjære,
gamle Ven, i Drengens Liv el Vidnesbyrd om, al vor
Herre kjender sig godt ved Dig. — Jeg vil dog fortælle
Dig, fordi det er sandt, og det vil fornøje Dig, at jeg bad
til Gud for Din Uffe, bad ogsaa, at han maatle leve, skjøndt
det kneb at komme igjennem den Bøn.»
Og hvor mageløs han kunde trøste en nedbøjet Sjæl,
ikke blødsødent, men ligeud af Evangeliets kraftige Kjerne,
det erfarede jeg, som lidt før og siden, dog særdeles, da
jeg havde klaget ham min Nød i en mørk Tid. Jeg skal
afskrive noget af det, han da tilskrev mig.
«Vor Herre kunde jo prøve Dig paa mange Maader.
Han kunde tage Ordet fra Dig, saa Du slet ikke kunde
føre del; eller Du kunde blive saa belemret med Nærings
sorger, saa trykket deraf, at Du vidste hverken ud eller
ind; — eller endelig, Du kunde faa en Sygdom, som ikke
berøvede Dig Evnen til at forkynde Ordet, ikke til at spise,
drikke, ikke truede med Døden, men som rigtignok trykkede
haardl og berøvede Dig Glæden over alt det glædelige, der
ellers omgiver Dig. Jeg véd snart ikke flere Maader, hvorpaa vor Herre kunde komme Dig til Livs; og, naar Du
indrømmer: del maa ske, om ikke det allerværste skal
ske, at Du bliver hovmodig og vender Æren til Dig selv
i Stedet for til vor Herre, saa behag nu at vælge mellem
alle de Tilbud, jeg har gjort Dig, vælg, hvad Du vil, og
jeg tror, det skal nok blive Dig indrømmet. Men spørg
saa Dig selv, om Du kan vælge andet, end hvad Du har
modtaget, som allsaa maa være den lempeligste Maade,

66

hvorpaa vor Herre kan holde Dig i Skrankerne og føre
Dig som en vælig Hingst til Maalet. Altsaa Du faar, hvad
Du selv vælger, som ogsaa er, hvad David kalder: at falde
i Guds Haand, og Du er endda ikke dermed fornøjet!
Ja, Du er en løjerlig Fyr, det er vist, og, dersom jeg ikke
havde et ganske særdeles Bekjendtskab til én, som er vel
saa løjerlig, vilde jeg slet ikke forslaa det, men fare op
og gribe «Slab Weh» og slaa Dig med, til Du laa. Men
nu kan Du takke Din Gud for mine Bekjendtsaber, hvoraf
der er ét, skjøndt ikke af de store, der kommer Dig ganske
besynderligt tilgode, som gjør at «Slab Weh« falder mig
af Haanden og* «Stab Sanft« i Haanden (undskyld det
Tydske), som jeg vil klappe Dig ganske sagte med og sige:
Nu, lille Ven! vær frimodig, del har en stor Belønning,
har en Gang et fornufligt Menneske sagt, kast den ikke
bort, denne Frimodighed, det bliver nok godt eller i al
Fald ikke værre, end Du kan laale, og kom i Hu, hvad
snart skal lyde: «Som Natten aldrig er saa sort, den dog
for Dagen svinder«; tbi det bliver vel ogsaa Jul i Ryslinge
i Aar, saa kan Natten da vel heller ikke være saa sort i
min Vens Hjerte, den maa vige for Julemorgens Lys, og
tænk saa paa, at saa løjerlig Person Du end er, saa eneste
i Dit Slags, baade til at være kjærlig og til at gjøre Nar
ad Folk, baade til at være elskelig og uelskelig, saa hører
Du dog med til Flokken, Englene indbefattede med det
ene Ord: alt Folkel, har altsaa en Frelser ligesom vi andre,
og det er en Frelser, som er saa overmaade klog og ind
flydelsesrig, at han véd Raad selv imod Dine Uraad, skjøndt
disse ere af samme Slags som Nebukadnesers Drøm, han
ikke selv kjendte, men vilde, de andre skulde baade kjende
og udlægge. Det var nu en lumpen Fordring til den
Frelser, Du har; thi han véd, hvad Du ikke véd, hvad Du
falles, kan ogsaa blæse det bort saa let, som Du kan blæse
ad alt, hvad jeg skriver, om Du vil, — og blæser det og
saa bestemt bort, naar han ser, at han kan det, uden at
maatte lægge Dig noget værre paa, en af de Udveje, jeg
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alt har peget paa for Dig. — Mig synes, dette er en ganske
yndig Prædiken, som maatte være, ligesom naar man griber
en løbsk Hest i Tøjlen, maatte bringe Dig til at krybe ind
paa Dit Kammer som en Snegl i sit Hus, og dernæst,
naar Du var kommen derind og havde faaet lukket Døren
vel til og slaaet ned for Vinduerne, bringe Dig paa Knæ
erne med Tak paa Dine Læber for, at Du har faaet, hvad
Du bar, og ikke noget af all det andet, som vor Herre
lige saa let kan bringe over Dig, som jeg kan skikke Dig
10 Breve paa Halsen ligesom dette. Og, naar Du saa var
kommen paa Benene igjen, da vil jeg ikke sige, Du skal
være «barneglad i Sind, Hjærte, Hu og Mod«, men saa
vilde Du dog maaske blive til Mode som én, der troede,
han skulde henrettes, men blev benaadet, slap med Livet,
men fik Fængselsstraf i Stedet, hvor han skal sidde og
forbedres, til han ogsaa slipper ud til den fulde Frihed.
— Min Ven! Jeg véd ikke, om Du kan bruge delte sære
Brev; men jeg kan ikke skrive anderledes i ¿Vften, og
kunde Du faa det ud af del, al jeg vilde, om jeg kunde,
hjælpe Dig tilrette, saa fik Du endda noget godt ud af det;
thi saa kjendle Du dog Din gamle Ven igjen, der kan
blive vred pau Dig et Øjeblik, men bliver straks god igjen.» —
I Aarel 1865 kom del for mig afgjørende Vendepunkt.
Jeg. blev afskediget fra mit Embede som Sognepræst i
Ryslinge paa Grund af mit Vidnesbyrd i Rigsraadet imod
den daværende Bluhmeske Regering, der, som det stod
for mig, havde svigtet vor gode Sag og ikke vovet at slaa
det sidste Slag for Sønderjylland, vore Minders, vore Smerters
Land, men havde sluttet den uhæderlige Fred, hvorved vi
gav Fjenden Ret til «i den treenige Guds Navn» at be
tragte deres ugudelige Rov som relerhvervet Ejendom.
Jeg skulde da nu til at begynde en Virksomhed under helt
andre Vilkaar, dersom jeg vilde fortsætte den, eller ogsaa
trække mig tilbage og indstille min Præstegjerning. Delle
sidste turde jeg ikke, ihvor meget jeg end frygtede for,
at jeg ikke var en saadan Stilling voksen; thi jeg var saa
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bange for at gjøre Vorherre Skam. Men Menigheden kræ
vede, at jeg ikke forlod den, og jeg følte ogsaa, al jeg
skyldte Vorherre at hævde, at ingen verdslig Magt maalle
skille Hyrde og Hjord ad efter politiske Hensyn. — Men
i denne alvorlige og for mig, mere end nogen tror, træng
selsfulde Tid fik jeg Menighedens og Vennernes Kjærlighed
at føle. Jeg skal aldrig glemme, at der i den Tid stillede
sig en trofast Livvagt omkring os, og det var næst efter
Guds Naades Kraft det, der vidunderlig holdt os oppe, da
det bragede trindt og nær og gyngede under os. Iblandt
dem, der straks meldte sig til kjærlig Tjeneste for den
gamle Ven, var Fr. Boisen ikke den sidste. Han saa i
Grunden ikke min Stilling i mørke Farver, snarere i en
lys Skikkelse, som man vil se af følgende Brev, han skrev
mig til kort efter, al han havde faaet min Afsked at vide:
Stege den 9. Oktbr. 1865.

Min kjære Ven I
Jeg véd ikke rigtig, hvorledes jeg skal bære mig ad
med at skrive til Dig — om jeg skal søge at Irøste Dig,
eller jeg skal ønske Dig til Lykke. Jeg er mest tilbøjelig
til det sidste, men ved dog ikke, om Du er*dermed til
freds. Naar jeg tænker paa al den Trældom, Du er bleven
udfriet fra, som da navnlig jeg lever i, naar jeg lænker
paa, hvor ofte jeg selv har længtes efter at blive udfriet
derfra, saa synes mig, jeg maalle ønske Dig lil Lykke og
ønske mig selv i Dil Sled. Og nu, Du ikke selv har valgt
Din Udfrielse, men den er bleven Dig tildelt, vel af anden
Grund, men for en god Sag, saa synes mig, Du maa være
en lyksalig Mand. Du véd jo uok, jeg hører ikke til de
stærke Folk, som kimser ad alle timelige Hensyn, saa,
dersom jeg nu maalle se i Dig en stakkels nødlidende
Mand, saa vilde det dog falde mig vanskeligt at ønske Dig
lil Lykke; men jeg ser ogsaa her Sagen i el slraalende
Lys og mener, Du vil vinde, ikke tabe ved, hvad der er
sket. Jeg kan nok forstaa, at det maa trykke Dig at
bryde op fra Ryslinge, men jeg tror ikke, al delle vil blive
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Tilfældet. Hvad skal der være til Hinder for, at Du bliver
ved al udøve Din Virksomhed, kun befriet fra alt, hvad
der var til Plage og Besvær. Jeg tænker nemlig, Du kan
vedblive at forvalte Sakramenterne og prædike som sæd
vanlig i Kirken eller et andet Sled. Skulde dette blive
Dig forment, da kan jeg nok skjønne, at Du vil faa et
Valg at lage, som jeg ikke ønskede mig sat i, fordi jeg
vilde have ondt ved at bestemme mig: enten træde ud
eller blive og gjøre, hvad der kunde blive Dig tiisledt.
Mig synes, jeg vilde nødig have en Udtrædelse og kan ikke
forslaa Grundtvigs Mening i Kirketidenden eller hvad han
udtalte paa Vennemødet, — og jeg frygter for, Du derved
selv vilde blive dragen ind i saare vanskelige Forhold, saa
det sidste maaske kunde blive værre end det første. Mig
synes, jeg i Dit Sted vilde blive selv i det værste Tilfælde,
naar den frie præstelige Virksomhed blev Dig forment, og
da nøjes med, hvad Du alligevel k-an udretle ogsaa ved
Dine Venners Hjælp, til hvis Kirker Du maalle kunne faa
Adgang. Jeg vilde gjerne, at en Udtrædelse maatte hvile
paa en ren kirkelig Grund, ikke paa en politisk; thi hvor
------- — Din Afskedigelse end var, saa hviler den dog
paa en politisk Grund. Men jeg antager, Du faar fuld
præstelig Frihed, og da synes mig, Du er en lykkelig
Mand. Jeg vilde virkelig ønske, Du vilde nedsætte Dig
her paa Møen, selv om Du trak Søgningen nok saa meget
fra mig, naar der ellers kunde blive Søgning nok for Dig,
som jeg jo nok frygler, ikke vilde blive Tilfældet her paa
denne lille 0, hvor det aandelige Liv endnu er i sin første
Barndom. Ellers trænger jeg saa haardt som nogen til
en Støtte, selv om jeg maatte sige med Ejnar Tambeskjælver: «For stor Jarl, Herre Konge!» Jeg tror, vi
skulde dejligt komme ud af del sammen, naar blol Din
Søgning kunde blive saadan, at Du kunde have Dil timelige
Udkomme deraf. Jeg begjærer ikke al være Konge paa
Møen, kunde godt overlade Regimentet til en anden, naar
han da vilde føre Septeret paa rette Maade. Men Ulykken
er, at her er for lidt for en saadan Fripræst at tumle sig
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i. Jeg tænker mig da som det naturligste, at Du bliver
paa Fyn, vel i Ryslinge, og tumler Dig paa Din vante
Valplads. Dine Modstandere holde jo med Dig paa en
Maade, skjønt Medholdel i «Fædrelandet» er af en saa
tvivlsom Natur, al det vel neppe har kunnet glæde Dig.
Maaske er Du endda mere forknyt, end jeg lænker
mig, og er det Tilfældet, da vil jeg kun sige: Vær Du kun
trøstig, Du har handlet som en ærlig kjæk Mand, og det
holder vor Herre med, og de han holder med, skal være
trøstige.------- Mil Forhold til H. er venskabeligt, jeg har
ogsaa lail med ham om Din Sag, og han er paa Din Side,
dog véd jeg ikke, hvor vidt del gaar: han syntes, Ploug
havde laget saa smukt paa den Sag; del huede mig ikke
ret vel. — Kunde Du faa Tid til al skrive til mig, da
vilde del meget glæde mig, da jeg længes efter al erfare,
hvorledes Du selv betragter Din Stilling — hvorledes Du
tager Sagen. Derinde i Rigsraadet, hvor der vel ikke kan
være saa meget for Dig at lage vare*), kunde der vel
blive Stunder til al skrive el Ord lil Din gamle Ven; thi
det er jeg, kjære Birkedal, hvad Du saa end siger; jeg
kan ikke altid følge med Dig, men Du har aldrig gjort
andel, end hvad jeg højagter, selv om jeg, vel snarest af
Fejghed, ikke kunde gjøre del samme. Gud velsigne Dig
og alle Dine, han give Dig godt Mod og god Forstand
under disse Forhold.
Din trofaste gamle Ven
F. Boisen.
Som bekjendt valgte Menigheden her og jeg: ikke al
træde ud af Folkekirken, men dog at danne en Frimenighed
inde i den, saaledes, at jeg blev ved at betjene den Kreds,
der sluttede sig lil mig, med Sakramenterne og Ordets
Forkyndelse, mens naturligvis de Kirkebandlinger, som
havde borgerlig Betydning: Ægteskabs-Vielser og Jord
fæstelse (paa Kirkegaarden) maatle overlades vedkommende
*) Jeg sad den Gang endnu I Rigsraadet.
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Sognepræster. — Gud holdt sin Haand over os og magede
det saa, at vor Menighed efter 2*72 Aars Forløb blev et
anerkjendt Lad i Folkekirken som en »Valgmenighed», og
saaledes blev Foranledningen til, at saadanne kunne stiftes
trindt om i Landet. Del opnaaedcs da, hvad Grundtvig
sagde til mig, da Sagen laa for: «Nu faa vi en Frihed
indeni Folkekirken, som vi ellers havde maatlel kæmpe for
i 30 Aar». Der er dem, og senest Biskop Martensen i
hans Levnetsbeskrivelse, der anser dette for en stor Ulykke
og siger til os: «Gaar ud, saa faar I jo fuld Frihed og
belemrer ikke os andre!» Jeg mener, at delte er et kort
synel Raad; thi Valgmenigheder i Folkekirken er just en
Ventil, der sikkrer Folkekirken for at sprænges før Tiden
og gjør, at mange levende Kræfter beholdes i den, saa at
den tilsidst ikke kommer til at rumme mere af Død end
Liv. Folkekirken har nok ikke en saadan Overflod af
Aand og Liv, at den godt kan se med Kulde paa, al den
ene Flok af ærlige, om end skrøbelige Kristne gaar ud
efter den anden. Ikke at tale om den forunderlige Ukjærlighed, der aabenbarer sig i hint Raad: Man bekymrer sig
ikke om, at Folke-Samfundet brydes, ikke om, at de udtraadle ville komme til at friste Farer, som de maasl.e
endnu ikke ere stærke nok til at bestaa i. Det er del
haarde, kolde doktrinære Stade, der uden Forstand lader
Liv og Kjærlighed gaa til Grunde, for at Doktrinen kan
hævdes.
I Aaret 1866 stod vor lille Kirkebygning færdig og
indviedes den 8. August. En stor Skare af Landets ven
ligsindede og med os samstemmende Præstebrødre vare
mødte og deltog i Højtiden; iblandt dem Fr. Boisen, som
endogsaa var den første, som førte Ordet ira Prædike
stolen i denne Kirke og ønskede os Guds Velsignelse til
den begyndte Gjerning. Men han fik ogsaa en »Næsen
af sin Biskop, fordi han havde gjort del. —
Det sidst opbevarede Brev fra ham til mig er fra
1869. Han havde kort forhen troet sig dybt fornærmet
af mig i Anledning af en Skaallale, jeg holdt ved en fest-
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lig Sammenkomst i Kjøbenhavn, hvor han var til Stede.
Jeg behøver vist ikke at forsikkre, al jeg aldrig kunde med
Villic ville saare denne min trofaste, og inderlig elskede
Ven. De Yltringer, hvoraf han tog Anstød, behøver jeg
ikke her al anføre; det er nok at vide, at han deri saa
en Sigtelse, som jeg aldrig havde tænkt paa at gjøre.
Men han var den Gang ikke i sin lyse Stemning, og i
saadan Tilsland var han kun altfor tilbøjelig til at lade sig
saare. — Efter min Hjemkomst, da jeg fik at vide, at mit
Ord havde gjorl et dybere Indtryk paa ham, end jeg anede,
skrev jeg ham til og bad ham oprigtig om Tilgivelse for,
al jeg havde bedrøvel ham. Jeg skal anføre hans Svar,
fordi del er meget karakterislisk for ham og viser, hvor
ledes hans varme, rige Hjerle holdt fast paa sin Kjærlighed, ikke længe kunde huse Billerhed og let kunde faa
Bugt med den især ved Troen paa den store Synds-For
ladelse herovenfra, hvorom vi begge vare fælles. Delte
Brev vidner tillige om, hvor smeltel han kunde føle sig,
naar en ufortjent Naadesbevisning for Gud blev ham til Del.

»Min kjære gamle Ven!
Saaledes titulerer jeg Dig, thi kjær er Du mig, det
faar at slaa uimodsagt, om ogsaa jeg lidt har været lynende
gal paa Dig, — og gammel er Du, meget gammel, 60
Aar, begynder snart at blive Olding og bør derfor opføre
Dig med nogen Besindighed og aldrig mere gjøre gale
Streger, aldrig mere skrive Pisistratus for Herostrat*) o. s. v.
De gale Streger bliver der dog ikke Bund i, saa jeg nøjes
med et o. s. v. Ellers skal Du have Tak for Dit Brev, som
ellers ogsaa blev ventet; Du skulde længe have sukket efter
Aflad, om det ikke var kommet. Alderdommen sporer
man forøvrigt lydelig paa Brevet, baade i Form og Indhold.
Formen, dermed mener jeg Skriften; der staar endnu et
Par uudgrundelige Kimer tilbage, et Par uopløselige Sphinxer,
som skal staa til Efterslægten eller til Løsning for Dig
*) Sigter til en forveksling af disse to i min Polemik mod Zeuthen.
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selv, om Du ellers kan. Din rystende GammelmandsHaand er kjendelig nok, men det er Alderdommens Svag
hed, som maa tilgives. Dernæst Indholdet, — de gamle
kan altid bedre huske det længst svundne end det nær
værende, saa slutte de del samme om andre, selv om de
unge. Saaledes mener Du, at jeg grunder endnu paa
«Haren og Ræven«*), paa Dine Grovheder i god Mening;
thi jeg véd nok, jeg skulde ikke være Haren (men maaske
Ræven) — tror, at jeg endnu er vred derfor, og det, skjøndt
jeg' har erklæret den Sag for strøgen, og at det skulde
endnu hindre mig i at være en gammel Vens Ven. Nej,
lille Birkedal, — det er Alderdoms-Svaghed, som maa til
gives; Alderdommen er jo vor Mester, den var selv Thors
Mester, sagtens Din, som da aldrig kunde mene at lignes
ved andre end Tyr, om ellers Du kan det. Ellers tænker
jeg paa, hvor godt det er, at Gud ikke lider af Alderdoms
svaghed; thi ellers blev han ogsaa ved at hænge ved det
gamle, saa han ikke kunde glemme det. Ungdommen er
af en glemsom Natur, saaledes gaar det mig. Delte véd
jeg nok, al Du ikke kan fatte, ellers maatte jeg atter blive
lynende gal, al Du endnu kommer med den gamle Snak,
at jeg skulde gaa. og grunde paa den dødelige Fornær
melse, jeg fik, men jeg skriver det paa Din Alderdoms
Regning. Stakkels gamle Mand! Men nu faar Du dog
tro de unge, at dette er Gammelmands-Overiro. Imellem
os sagt, har jeg skammet mig ved den Historie; den kunde
være taget anderledes; men som senectus est loqvacior saa
ledes er juventus aertor*), saa min Brøde maa skrives paa
min Ungdoms Regning.
Dette skal ikke skille os ad, naar intet andet er i
Vejen.
Noget forskjellige er vi nok, foruden al den
ene er gammel, den anden ung; men det kan nok være,
det kan være ganske godt. I Grunden er jeg overbevist
om, at Du staar paa mit bedste og værner om mig, og i
*) Hentydning til noget, Jeg havde sagt i den omtalte Skaaltale.
”) Alderdommen er altfor snaksom, Ungdommen for hidsig.
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Grunden er der ingen, som jeg er mere sikker paa i denne
Henseende end Dig og dermed har Du el afgjørende Skudsmaal; thi Du ved jo nok, at «Kjærlighed er et paa Tillid
og Agtelse grundet Velbehag». Tillid har Du i al Fald og
Agtelse dog egentlig ogsaa; thi jeg kalder del Agtelse,
naar man tror om en Mand, al han aldrig med sin gode
Villie vil gjøre Fortræd, om han end meget ofte gjør For
træd. Baade del sidste og det føsste gjælder Dig, altsaa
har Du min Kjærlighed — for at gaa lige til Teksten, det
vil sige, saaledes som jeg har den al byde; den er hos
mig ikke af den allerbedste Slags. Dette «bløde Hjerte»,
som Du skriver om, har ikke Kjærligheden i bedste Ud
gave; men en Skjælm giver jo da mere, end han har; saa
naar Du faar min Kjærlighed saa god, som jeg har den,
faar Du nøjes. — Ellers er del Juttas Fødselsdag i Dag,
og, naar Du vil vide, hvad denne Prima Donna paa Scenen
tager sig for paa denne blandl Dage velsignede og benaadede, saa fører hun sin Søster*) i Triumf ud af Hospitalet
som helbredet. De lo var nu sammen fra de var smaa,
saa skal de være sammen paa denne deres største Glædes
dag. Saa godt er det gaaet, over Bøn og Forventning; —
del havde vor Herre ikke gjort, om han havde lidt af Dine
Alderdomssvagheder; ihi saa havde han tænkt paa mine
gamle Synder og ladet baade mig og hende bøde derfor.
Men nu havde han efter sin ungdommelige Natur, jeg
kunde næsten sige, efter sin elskværdige Letsindighed,
glemt dem allesammen, og handlet med os, som om vi
havde været Engle alle Dage. Hvilken lyksalig Fejltagelse I
Grunden til al vor Lykke baade her og hist.
Hvad mig angaar, saa har min velbekjendte, klare og
skjønne Røst faaet el slemt Smæk, siden jeg var syg, og jeg
maa tage mig vare med denne Røst; thi skulde den for
slumme, — ak, ak I — hvad saa? Jeg skrev jo et berømmeligt
Stykke (i» Budstikken») om at kunne undværes; men alt, hvad
*1 Denne Søsler havde lidt af en Sygdom,
usigelig Bekymring.

som fyldte B. med en

jeg skriver om, er, hvad jeg ikke selv kan. Derfor maa
jeg vare paa denne uundværlige Røst, og derfor kan jeg
for det første ikke tænke paa at rejse. Ellers vilde Mix*)
have mig derover allerede i Maj for at prædike for Nordmændene, da hun skal med et sygt Barn til Sandefjord til
Juni. Del bliver der nu intet af; maaske i Eftersommeren,
i August eller saa; men derom véd jeg intet. At rejse
sammen med Dig kunde ellers være fornøjeligt nok; det
gik os vel sagtens som Paulus og Markus; men blev vi
ikke værre Uvenner, end de er blcvne, gik det jo vel endda
an. Maaske var det ogsaa for meget at byde de Nordmænd, som Bonden sagde om M...., han fik over Ho
vedet. Sagen maa i alt Fald stilles i Bero. Her strides
jeg med Dine Landsmænd — høre vil de dog, det er dog
noget, men ellers véd jeg ikke, hvad det bliver til.------Hage og jeg er Perlevenner; han skrev et Brev til mig i
Anledning af Nytaarel, hvori han vedkjendte sig Trosbekjendelsen som den Grund, hvorpaa han bygger, og
fra Marlensen fik jeg et overordentlig kjærligt og del
tagende Brev, saa mine bedste Venner kunde ikke have
skrevet del bedre.------ Ellers maa jeg sige Dig, al Ras
mus Nielsen er mig til Glæde. Ja, jeg véd nok, at Du
har fraskrevet mig al poetisk »Gave»**) og vil vel saglens
fraskrive mig den filosofiske med. Ikke desto mindre har
jeg for nylig søgi at skildre Foraarslegnene, skjøndt ikke
paa Vers, og at studere R. Nielsens Religionsfilosofi. Det
holder strengt, det tilstaas, men Guldkorn finder jeg
dog og navnlig om Trosbekjendelsen, som han omtaler,
netop som den skal, glimrende. Han er helt med os i
Troen, skjøndt neppe i Skriflen.------- Men nu kan jeg
virkelig ikke holde ud at skrive længere, saa jeg kan med
Sikkerhed slutte, at Du heller ikke kan udholde at læse
længere. Du vil nok anerkjende den ungdommelige Haand’) Hans gifte Datter i Norge.
“I En spøgende, ikke alvorlig ment, Yttring af mig til ham om hans
• Poesi«.
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skrift. — Af alle Plager tror jeg, jeg helst vil bede mig forskaanet for at skulle læse den Postil, som N. N. truer
Menneskeslægten med — a rabie Normannorum libera nos,
domine\ Derimod ikke at forskaanes for at bryde mine
Øjne og mit Hoved med at læse et Brev fra Dig, saa et
saadanl maatle Du gjerne sende mig. Jeg antager ellers
ikke, at vi har saalænge tilbage at leve i, Du paa Grund
af Din Alderdom, jeg paa Grund af anden Svaghed, — lad
os da benytte Tiden og siaa os sammen uden at slaas,
saaledes at vi kan faa Lov til al bo sammen i Paradis og
fremdeles i Himmerig. Hils saa alle Dine; gid del gaa
dem godt. Fem Børnebørn har jeg mistet i et halvt Aar.
Peters sidste Barn er ogsaa sygt; Gud bevare hende i
Naade. Og dermed Farvel for denne Gang, og lad mig
blive ved at være, hvad jeg har været, Din gamle Ven
F. Boisen.»
I delte forunderlige skjønne Brev, hvori han bebrejder
mig min »Alderdoms« Svaghed, har han ganske glemt, at
han selv havde havt den samme Alderdoms-Anfegtelse,
idet han i et af de foran anførte Breve henvender sig til
mig under Frygt for, at jeg endnu havde en gammel Er
indring af en for nogle Aar siden mig af ham formentlig
tilføjet Krænkelse og beder mig om at glemme den. Ja,
af saadanne Skrøbeligheder lider vi vel stundom alle, og
det kommer vel af, at vi har saa ondt ved rigtig fuldt og
helt al tro paa den fulde, hele Syndsforladelse, Gud har
skjenket os, og det igjen fordi vori eget Hjerte er af
Naturen saa haardt og egenkjærligl. Boisen skrev delle
sil Brev i en lyksalig Slund, da hans Hjerte var bleven
saa blødt og smeltet ved Tanken om den Guds vidunder
lige Naade, der var vist ham just paa den Dag. Det kan
være, at adskillige ville stødes over hans stærke Udtryk
om denne Guds Barmhjertighed, og da navnlig over den
Betegnelse af den som »en elskværdig Letsindighed«. Mig
forekommer delle Udtryk som det mest rørende af alle
Brevets Ord. Det er hans overstrømmende Taknemmelighed,
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der skaffer sig Luft deri, idet han ydmyg føler, hvor ufor
skyldt denne nye Kjærligheds-Bevisning var, naar han
tænker paa sin Synd. Denne Guds Kjærlighed er ube
skrivelig, man kan ikke gaa til Bunds deri, og jeg føler
det bankende, jublende Hjerte og ser hans slraalende,
vaade Øje just igjennem delte Ord. Han kunde være dri
stig i sine Udtryk, naar Troen og Haabet ret var levende
i ham; han kunde da naa op til Ord, der minde om Lu
thers stærke Tale, naar han stod paa Højderne af sil slore
Tros-Mod. Til andre Tider kunde han da aller være ned
trykt og bøjet under sin Byrde som ikke mange.
Naar han her, som paa flere andre Sieder i sine
Breve, taler inislrøstigt om sin Gjerning paa Møen, da er
herom at sige, hvad alt blev sagt om hans Klager fra
Vilstrup, at han vist nok virkede langt mere, end han selv
vidste af, som Sognrpræsl i Stege, og der er visselig ikke
faa paa Møen, som skylder ham usigeligt meget, ikke
blot som en trofast Ven og Danskhedens Talsmand, men
som Ordets Forkynder.
Saaledes levede vi sammen i en lang Række af Aar
og for os begge var det rige, forunderlige rige Dage, naar
vi sad i Fortrolighed og lukkede vore Hjerter op for hin
anden under Alvor og Gammen. De slaar for mig i en
yndig Lysglans, og, naar jeg nu sidder i min virkelige
«Alderdom» og tænker derpaa, da er der intet, jeg glem
mer af dette vort Samlivs Sødme, Trøst, Bestyrkelse og
Vederkvægelse. Hvad der stundom formørkede vort For
hold under Misforslaaelse og øjeblikkelige Rivninger, det
har forlonet sig i Mindets' Straalebryduing, og kun Kjærligheden er bleven tilbage. Indtil denne Tid, som jeg nu
har gjenkaldt paa disse Blade, var enhver Mislyd endt
med Venskabets endnu bestandig fuldere Samklangs-Toner.
Selv udtalte han en Gang i en Skaallale for mig, at vort
Venskab kunde sammenlignes med de Strengelege, der for
hver Gang de sønderbrødes gav en skjønnere, blødere og
finere Klang. — Ja, Gud være takkel for, hvad han gav
mig i Samlivet med Fr. Boisen! —
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»Indtil den Tid var enhver Mislyd endt med Venska
bets bestandig fuldere Samklangs-Toner», skrev jeg oven
for. Der kom den Tid, da del blev noget anderledes, og
jeg kan ikke lænke derpaa, uden at der gaar en Smerte
igjennem min Sjæl. Ikke saaledes, at vi nogensinde hjerte
lig skiltes ad, men Samlivets Glæde blev for en Del forkrænket, fordi der var et Omraade, hvorpaa vi ikke kunde
mødes uden Rivninger og uden at modtage Saar, og som
vi da helst lode uomtalt, hvorved der kom en Varsomhed
og Forbeholdenhed ind i vort Forhold, der føltes som et
Skaar i vor Nydelse ved Samværet. Det skulde jo ikke
have været saaledes; det er et sørgeligt Vidnesbyrd om
vor Kjærligheds Svaghed, at den ikke kan overvinde saadant, naar det, der kommer imellem, da ikke er af den
Art, at en af Vennerne gaar over til at færdes i et andet
modsat Livs-Element, og det var jo her ikke Tilfældet. —
Begge bar vi vel Skyld i dette Stykke, og jeg vil ikke slaa
med Palmer i Hænderne overfor min usigelig kjære Ven.
Men Tingen var og blev den, at vi med Suk og Smerte
følte, at vi ikke længer kunde dele alt med hinanden som
før. Men, som sagt, Hjerterne skilles ikke, og jeg véd,
at jeg ikke én, men flere Gange skrev til ham i denne
Tid: «Mister jeg Dig og Dit Venskab, da bliver der et
stort, bart og mørkt Hul i mit menneskelige Liv».— Man
har nok allerede gjættet, at det, som kom i Vejen, var
det politiske, der i Verden har skilt mange Sjæle fra
hinanden og frembragt ulidelige Hjerlesaar. Det var efter
Dannelsen af «det forenede Venstre», at Vendepunktet kom;
han sluttede sig til denne Retning, jeg kunde ikke, maatte
og maa endnu betragte denne Forening imellem Grundt
vigianerne og vort Venstre for en «falsk Allianse», der har
skadet Danskhedens Sag og Friheden uberegnelig meget.
Jeg véd nok, at Fr. Boisen gik ind i denne Pagt med god
Tro og ædel Hensigt, og det være langt fra mig at dømme
Hjerterne hos dem, der staar paa denne Side, men Aanden
skal vi dømme om, og for mig staar det klart, at Nor
dens Aand og Kristendommens Aand har intet at gjøre
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med den Aand, der raader i den omtalte Retning. —
Det var da ikke ofte, vi. talte derom. Jeg erindrer to
Gange, det kom til alvorligt Ordskifte imellem os om dette
vort forskjellige Forhold til «det forenede Venstre». Den
ene Gang var i en større Forsamling her paa Fyn, hvor
Flertallet af de tilstedeværende hørte til min egen kirke
lige Kreds. Boisen førte da selv Sagen frem, og jeg stod
saa godt som alene, da de fleste andre holdt med ham.
Det var en pinlig Time for mig; jeg kunde have tiet, men
maatte for min personlige Stillings Skyld udtale mig. Ogsaa han var dybt bedrøvet derefter; men han fulgte mig
hjem, og vi skiltes ikke ad uden som de gamle trofaste
Venner. — Den anden Gang var det en Forhandling mel
lem os to alene. Hjertet var varmt hos os begge, ja,
Taarerne randt. Det var paa en Tid, da en af de ivrigste
Venstremænd — den samme, tror jeg, som havde sam
menlignet Ministrene med snivede Heste, der skulde slaas
ned uden Barmhjertighed — havde offentlig i Bladene
peget paa Boisen, som den eneste Præst, der var Folkets
Ven, og kastet Snavs paa alle os andre. Jeg spurgte B.,
om han kunde og vilde tie til delte og saaledes faa Ud
seende af, at han tog mod den Slags Anerkjendelse, der
antastede mange af hans gamle Venner. Han offentlig
gjorde da en Afvisning af denne Ros; og vor Forhandling
endte da ogsaa med en Fornyelse af det gamle Venskabsbaand. Jeg husker ogsaa, at han efter denne Samtale
kom ind til mig, hvor jeg var i Færd med at gaa i Seng,
med |en Tallerken Rødgrød, ligesom for at forsøde det
smertelige: et lille og dog ogsaa talende Vidnesbyrd om,
hvor øm og kjærlig han var. — Man holde mig disse
smaa Træk tilgode. Nu efter hans Bortgang er det mig
en Trang at samle stort og smaat fra vort Samlivs Dage,
og man véd nok, at Kjærligheden regner en i sig selv
lille Gave fra den, der elsker og elskes, for en Skat, man
nødig vil miste.
Saa kom hans sidste Sygdom, efter at han havde
gjort en anstrengende Missionsrejse, jeg tror baade i
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Norge og i Jylland. Jeg saa ham fra den Tid aldrig mere.
Selv fik jeg i den Tid en alvorlig Mindelse om at være
beredt til den sidste Rejse og maalle i Aar og Dag holde
mig stille. Men vi vekslede stundom Breve med hinanden,
skjøndl han jo havde ondt ved al skrive, da hans højre
Arm var lammet. Men vi saas ikke mere i denne Verden.
Hans Død kom jo ikke uventet, men alligevel hørte der
Tid til for al gjøre sig fortrolig med den Tanke, aldrig
mere al skulle trykke den trofaste Haand, se ind i delte
sjælfulde Øje og høre disse forunderlige bløde og velsig
nede Ord fra hans Læber. Han gik jo bort mild og med
Troen i sil Hjerte. «Kom saa«, var hans sidste Ord, det
var hans Herre og Frelser, han i Kjærlighed havde tjent,
han kaldte paa, og den Herre kom nok og bar sin gamle
Tjener ind til sin Glæde. Og da han havde draget sit
sidste Aandedræt, saa hans Kjære, at han laa med foldede
Hænder — han havde med sin sunde Haand bragt den
lamme Haand til al foldes sammen med den: et skjønt
Billede paa, hvorledes del stærke hos ham gjennem hans
hele Liv havde hjulpet det svage i hans Sjæl og Hjerte til
al bøje sig og føje sig efter Guds Villie.
Nu sidder jeg her i min høje Alderdom og venter
min Afløsning fra Dag- og Nallevaglen. Vennekredsen
bliver tyndere og tyndere Aar for Aar omkring mig: der
er Navne jeg idelig nævner indvortes, og med hvis Ejermænd jeg lever om igjen i Tanken, hvad vi levede sam
men i Ungdoms- og^landdoms-Dagene. Hassenfeldt, L.Blædel, Kr. Gad, Svendsen, Melby, Helveg, Fengerne, Hammerich, Boisen, ja og mange flere. — Snart skal vi samles
igjeu, og paa den Bænk i Paradis, han saa tidl talte om,
skal vi fortsætte og begynde igjen, hvor vi slap herneden.
Der skal vi ogsaa nok enes om det, der kastede en lille
Skygge over vort Venskab herneden paa det sidste; der
skal det klares, hvad Uret der klæber ved begge ogsaa i
denne Sag. Indtil da sender jeg min Tak og Kjærlighed
til de forklarede Skikkelser hist, og iblandt dem ikke mindst
varmt og bevæget til Fr. Boisen.
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Jeg skai ende med, hvad jeg engang skrev i Følelsen
af min nære Bortgang fra denne Verden:

I Skovens Ly jeg sad en sildig Høst, —
de muntre Fugles Kor var længst forstummet,
og gjennem Træets Grene stille, tyst
klang Vindens Alvorssusen hen i Kummet.
For Luftens Bølgeslag, som sank og steg,
rev gule Blade sig fra Bøgens Kviste,
og sittrende i Solens Straaleleg
de sank til Jord med sagte Suk, det sidste.
Fra Vest jeg hører brede Vingeslag
henover alt det levende tilsammen;
de flagre hen i Høst, ved Nat, ved Dag,
de rives bort, som gule Blad fra Stammen;
hver Stund det er en Alvors Løvfalds-Tid, —
nu En, nu atter En, hvis Stilk mon briste,
og Vintren kommer snart med Sneen hvid,
Liglagnet over Dødens Søvn, den sidste.

Naar lufter vel for mig det sidste Pust,
det sidste Løvfalds-Pust med Bud om Døden?
Se, Bladet hænger løst og gult, omsust
af kolde Høstvind alt i Aftenrøden.
Jeg véd det vist: det ringer for min Sjæl,
der tales om mit lille Maal af Timer,
og nærmere og nærmere i Kvæld
jeg hører Afskedsklokkens Røst, som kimer.
Men og jeg véd: Du glemmer Bladet ej,
o, Herre Kristi dets Duft, dets grønne Farve,
dets lille Spirekraft Du viste Vej
ej nedad, opad fra den brustne Larvo.
Lad visnet Løvet falde kun til Jord, —
do Luftninger, som det fra Stammen bære,
skal løfte Sjælen op i dino Spor,
og engang Løvet komme skal til Ære.
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Lad Bladet hvirvles hen paa Tidens Flod,
hvor Bladet sad, dér sidder atter Knoppen;
naar Løvet smuldrer hen ved Træets Fod
gror Livets Spirer svulmende i Toppen.
Dér skal de aaines i den nye Vaar;
dér springer Blomsten ud med Lysets Farve,
og i det evigtglade Gy Id en aar
skal jeg af Naade Livets Perler arve.

