
Jens Sofus Brandt, 
Sognepræst til Ollerup og Kirkeby fra 1838 til 1898. 

Af Marie Møller, f Brandt. 

Svale kom at bo og bygge 
under Herrens Kirketag, 
der er Skjold og Sol og Skygge, 
Vingeflokkens Vennelag, 
Sang og Klang i Gry og Kvæld 
af et evigt Tonevæld I 

Lad dette Vers af den gamle Præst staa som Indled
ning til nedenstaaende korte Skildring af hans Liv og 
Virksomhed. Denne Virksomhed begyndte han i den kolde 
Eftervinter, som laa isnende m·er dansk Menighedsliv, 
men han haabede og biede paa Svalen, Sommerens Bud
bringer, at den vilde komme og bygge Rede under Her
rens Kirketag, hvorfra Taarnets Klokker i Gry og Kvæld 
sendte Klangen af det evige Tonevæld ud over Landet. 
Og som Gud gav ham en lang Virketid, tresindstyve Aar 
i samme Præstekald, saa fik han tillige den Glæde i 
nogen Maade at se Frugterne af sin Virksomhed i det 
Menighedsliv, der vaktes ved hans Forkyndelse. 
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jens Sofus Brandt blev født d. 3. januar 1812 i Gam
tofte Præstegaard ved Assens. Han var yngste Søn af 
Præsten Gomme Jacob Brandt og Christiane Magdalene, 
født Haasum. Hans Fader var en Mand af den gamle 
Skole, nærmest Rationalist, men en gudfrygtig Mand, som 
opdrog sine Børn i Tugt og Herrens Formaning. Mode
ren var en from, mild og elskelig Kvinde. Paa Fædrene 
Side var Slægten dels Præster, dels Købmænd. Blandt 
disse sidste kan nævnes en af Faaborg Bys fordums Ma
tadorer, den gamle, rige Agent Voigt. Moderen stam
mede fra en stor udbredt Præsteslægt Intet Under der
for, at Sønnen tidlig følte Lyst og Kald til Præsteger
ningen. Det var jo almindeligt i de Tider, at Embeds
mænd lod deres Sønner studere og at Præstesønner sær
lig gik den teologiske Vej. Saaledes alle Sønnerne i 
Gamtofte Præstegaard. At jens Sofus' egen Lyst og 
Trang faldt sammen med denne traditionelle Skik, har han 
selv udtalt i følgende Linjer: 

jeg drømte om at blive 
en rigtig Præstemand. 

Om Folket at vejlede 
og selv mig at berede 
i Folkets Hjerte Sted. 

I en Tale, Højskoleforstander Kristensen-Randers holdt 
Ollerup Kirke ved Hundredaarsfesten for j. S. Brandt 

24. jan. 1912 siger han bl. a.: 
"Vi ved, at den mærkelige Præst, jens Hornsyld i 

Assens var en velkommen Gæst i Gamtofte Præstegaard, 
og at Brandts Fader gerne bad ham synge en Salme med 
sin klare Stemme; vi ved endvidere, at Hans Agerbæk 
- Forfatteren af "Uforsagt! vær paa Vagt" - et Par 
Aar var Huslærer for Gomme jak. Brandts Børn. Ganske 
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vist var vor Brandt kun otte Aar, da Hornsyld forlod 
Assens, og ved samme Tid drog Agerbæk fra Gamtofte 
Præstegaard. Men Drengen har sikkert hørt Faderen tale 
om disse to gode og nidkære kristne Mænd, den ene 
gammel, den anden ung. Og han har ogsaa hørt sin Fader 
tale om den Herre, som baade de og han tjente." 

Gomme Jakob Brandt var ikke saa lidt af en lærd 
Mand. Han underviste selv, sammen med en Huslærer 
sine Sønner. Der var et helt lille Drengeinstitut i Gam
tofte Præstegaard, hvor flere af Omegnens Børn gik i. 
Skole, bl. a. en Søn af den gamle Lorens Bang paa Lil
tofte og Fader til den nuværende Ejer af Gaarden -
Klaus Bang. 

Indenfor det lille Drengesamfund herskede ret spar
tanske Sæder. Al Blødagtighed var banlyst Var det 
Vinter og Dammen tillagt, kunde det nok hænde, at en af 
Flokken vaagnede om Natten og foreslog en Tur i den 
bare Skjorte paa Isen. Og som sagt, saa gjort - en, to, 
tre, ud af Sengene og ud paa Isen i den maanelyse Nat. 
Krig var en yndet Leg. Og der vankede under Tiden 
drøje Hug og braadne Pander. Men den, som ømmede 
sig, blev foragtet af de øvrige. Der var saaledes en større 
Dreng, der led af en Talefejl, han holdt ikke af den kri
gerske Færd: "Sta vi lege T ri, saa s trupper j e, De' en 
tonne, af!" 

At denne Selvopdragelse satte sit Præg paa jens. 
Sofus, er der ingen Tvivl om. Han blev en haardfør og 
viljekraftig Mand. I sin lange Præstegerning har han ofte 
vist, at han aldrig lod sig skræmme af Vind og Vejr. Den 
en hel Mil lange og meget besværlige bakkede Sognevej 
til Kirkeby Kirke, har han mange Gange om Vinteren til
bagelagt i forrygende Vejr, over Grøfter og Gærder, med 
Mænd foran Slæden, der med deres Skovle skulde lodse 

_/ 
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ham igennem til Kirken, hvor der saa maaske, foruden 
Degnen, kun var mødt nogle ganske faa Tilhørere. Men 
han ihukom sin Herre og Mesters Ord, at hvor to og tre 
er forsamlede i Hans Navn, der vil Han være tilstede 
iblandt dem. Lige til det sidste gik han sine daglige Ture, 
hvordan Vejret end var. 

- I hans Skoletid var Grammatikken ham en Pe
stilens, den hadede han grundig. Derimod elskede han de 
græske Klassikere, der var Aand. Særlig havde "den ædle 
Sokrates hans hele Hjerte". 

Fra Skoletiden giver han selv sin Fader det smuk
keste Eftermæle. Han skriver i et Digt: 

Dog aldrig kan jeg g lemme 
min Faders frie Aand, 
som ikke lod sig hæmme 
af Grammatikkens Baand. 
Han aabnede mit Øje 
for Oldtids Herlighed, 
for Aanden i den høje, 
den ægte Klassiskhed. 

Kirkebogen i Gamtofte har Gomme Jakob Brandt 
ved Sønnens Konfirmation givet denne Vidnesbyrdet: 
"Ikke vanslægtet. Kundskab udmærket." 

I Aaret 1829 blev jens Sofus Student. Hans Fader 
dimitterede ham selv. I København skulde Studierne nu 
fortsættes. Den teologiske Embedseksamen var Maalet. 
Han boede sammen med sine ældre Brødre, Christian og 
Aleksander i en Lejlighed, Kommoden kaldet, nede bag det 
gamle Raad- og Domhus, indtil Brødrene senere fik Re
gensen. Det kneb naturligvis for Hjemmet i Gamtofte at 
holde tre Sønner i København, saa Pengene tilflød dem 
ikke i rigeligt Maal. Derimod holdt deres Moder dem 
med Smør, Ost o. l. Paa sin humoristiske Maade for-
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talte jens Sofus ofte senere, da han sad som velsitueret 
Præst, hvorledes det henimod Maanedens Slutning kneb, 
naar "Ebbe" var i Pengekassen og" Tomas" i Madskabet 

Han beskriver ogsaa sin Klædedragt af "Kalmuk med 
Kalveskinds Krave", syet af en Landsbyskrædder" - just 
ikke efter nyeste Mode. 

Men flittig læste han: 

"Stod tidlig op hver Morgen, 
gik sent i Seng hver Nat." 

For den unge begavede Student blev denne Studie
tid i en Heenseende en Skuffelse. Han siger selv: 

Det Sandhed var, jeg søgte, 
fik dog kun Sandheds Skin. 

Og videre: 

Vistnok jeg brød min Hjerne 
for Sandhed at forstaa, 
men ind til Sandheds Kærne 
jeg kunde ikke naa. 

I PræsteskaJens Haller 
til Bords jeg flittig sad, 
men der jeg fik kun Skaller ... . 

Førend jens Sofus naaede at faa Embedseksamen 
maatte han, for at skaffe Penge til at fortsætte Studerin
gerne, tage ud som Huslærer et Par Aar. 

I en af Sydfyns skønneste Egne, nær det dejlige Svend
borg Sund, laa ·den Gang den gamle St. Jørgens Præste
gaard. To mægtige Lindetræer skyggede over Indgangs
døren til den lavloftede Præstebolig. Umiddelbart ned til 
Sundet gik den ejendommelige Have, hvor Kildevæld rislede 

.lO 

_../ 
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frem hist og her og hvor et Kor af Nattergale sang 
Vaarens Tid. I denne idyllisk beliggende Præstegaard blev 
jens Sofus Huslærer for nogle store Drenge, Plejesønner af 
den gamle Konsistorialraad joh. Chr. Bredsdorff og hans 
Hustru, Ulrikke Antoinette, født Schlegel, hvis Ægteskab 
var barnløst. 

Det blev lykkelige Aar for den unge Student. Her 
færdedes i Præstegaarden en ung Pige, Margrete Eline 
Lange, Datter af Proprietær jens Lange til Østedgaard 
ved Fredericia og Datterdatter af gamle Amtsprovst Breds
dorff i Vesterskerninge. Hun havde fra sit ottende Aar 
været opdraget hos de gamle Præstefolk i St. Jørgens. 
De to unge jævnaldrende Mennesker fandt snart hinanden, 
og her knyttedes et Baand, som bandt for hele Livet. 

- Efter i et Par Aar at have været Huslærer, op
tog jens Sofus igen Studierne i Hovedstaden. Her skal 
nævnes et Ægtepar, den før omtalte Agent Voigt og 
hans Hustru. Da det kneb for den unge Student at fuld
ende Studierne, ydede de gamle ham virksom pekuniær 
Støtte. I en Ligtal e, han senere, d. 9. Marts 1861, holdt 
over den gamle Agentinde, siger han et Sted : "jeg selv 
skylder dem Tak. jeg stod som ung Student i Hoved
staden. Min Fader døde føren d jeg havde naaet Maalet for 
mine Studier. jeg var i Nød og saa mig om efter Hjælp. 
Mine Øjne faldt paa dem og deres Hus, hvor jeg som 
Barn saa tidt havde nydt saa venlig en Modtagelse. jeg 
bad dem om Hjælp, og de rakte mig den kærligt, at jeg 
kunde fuldende mit Studium. jeg takker og velsigner 
dem i deres Grav." 

I Aaret 1836 tog han teologisk Embedseksamen med 
bedste Karakter. Med rosende Vidnesbyrd fra alle Pro
fessorerne forlod han København for kort Tid efter at 
tiltræde Pladsen som Huslærer paa Harridslevgaard ved 
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Bogense. Herfra søgte han Ollerup-Kirkeby Sognekald, 
s om i 1838 blev ledigt ved Præsten, Tomas Bredsdorffs 
Forflyttelse til Vissenbjerg. Ollerup Kirkes Ejer, Baron 
Holsten-Lehn til Hvidkilde, som den Gang endnu havde 
Indstillingsret, den saakaldte jus proponendi, ønskede en 
anden kaldet, en Plejesøn af Komponisten Weyse. Men 
denne havde kun anden Karakter, og jens Sofus med sit 
Laud maatte stilles øverst paa Listen. Uagtet der blev 
gjort store Anstrengelser, lykkedes det dog ikke at sætte 
Nr. 2 igennem. Gamle Frederik d. 6. lod sig ikke rokke. 
"Den som staar øverst paa Listen skal have Embedet", 
sagde han. Og d. 25. September 1838 udnævntes jens 
Sofus Brandt til Sognepræst for Ollerup og Kirkeby Me
nigheder. Han var da knap 27 Aar gammel. Den 28. 
December 1838 hjemførte han sin Ungdoms-Brud, Mar
grete Eline Lange, og de to unge Præstefolk begyndte 
Livet for egen Regning. Hans Barndoms- og Ungdoms
<lrøm var nu bleven til Virkelighed. 

Ollerup By ligger lunt i Læ af de saakaldte "fynske 
Alper" en god Mils Vej fra Svendborg i en af det ven
lige Sydfyns mest smilende Egne. I et Digt beskriver 
Brandt selv Byen: 

Hvor fynske Alper skraane ned 
mod Østersøens Vove, 
og Landet som et Blomsterbed 
sig slynger mellem Skove. 
Hvor Alpekæden giver Ly, 
naar det fra Norden stormer, 
der ligger ret en venlig By 
paa Bakkens Bølgeformer. 

Af Konning Ole fik den Navn, 
end "Slottet" staar i Byen, 
forlængst det Bonden tog i Favn, 
det knejser ej mod Skyen. 

IO* 

_.../" 
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Ved Bakkens Fod der bor en Smed 
og op ad Bakkens Skraaning, 
der ligger Fogdens nette Sted, 
og øverst Præstens Vaaning. 

Men aller øverst Herrens Hus, 
et Billed paa den Bolig, 
som rejste sig af Syndens Grus 
ved Aandens Kraft saa trolig. 

Og i et Digt om Ollerup Sø hedder det: 

Du lille Sø med klare Vande 
fra Bakkens friske Kildevæld, 
kun Draaben mod de dybe Strande, 
hvor salig er din Fred i Kvæld. 
De gik til Ro og stille hviler 
nu alle dine Bølger smaa, 
mens Solen venlig til dig smiler, 
før den i Havet ned vil gaa. 

Præstegaarden var gammel, Ladebygningerne især. 
De var opført fra 1686 til 1690 af Præsten Lavrits Ja
kobsen Achtonius. Stuehuset derimod bygget af Thomas 
Mortensen Bredsdorff 1761, som over Indgangsdøren 
havde skrevet : 

Gud i Naade selv afvende 
al Ulykke og Fortræd, 
som kan møde eller hænde 
dette Hus og Vaanested. 

I den gamle hyggelige Rede med den store Have 
flyttede de unge Præstefolk ind. Sin Tiltrædelsesprædiken 
holdt Brandt 23. Søndag efter Trinitatis over Dagens 
Tekst: Skattens Mønt. 
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- Den unge ildfulde, veltalende Præst tog med Iver 
og Nidkærhed fat paa sin Præstegerning. Hans Prædiken 
var dengang nærmest en Lovens Forkyndelse, og ofte faldt 
hans Ord som Svøbeslag. 

Men en lyttende Tilhørerskare flokkedes om hans Præ
dikestol. 

Desuagtet følte han, at der manglede ham noget, 
Kristus var endnu ikke bleven levendegjort for ham. Han 
havde Skriftkundskab nok, men Livet manglede. Han saa 
Idealet, men siger: 

at i mig selv jeg savned, 
hvad jeg i Skriften fandt, 
kun lidet den mig gavned 
den Kundskab, som jeg vandt. 

Han maatte gennemgaa svære aandelige Kampe før
end han fandt Kilden, der vælder til evigt Liv og nem
mede, at: uden I blive som Børn, kommer I ingenlunde 
ind i Himmeriges Rige. 

I denne Gæringstid var det, han søgte til Biskop 
Mynster for at finde Vejledning. Det har været sagt, at 
han i sin første Præstetid var "Mynsterianer". Det kan 
kun meget uegentlig siges. Hans søgende Sjæl fandt 
ikke hos Mynster, hvad den søgte. Han læste hans "Be
tragtninger" og betegner dem selv som "et dejligt Maleri", 
men de tilfredsstillede ham ikke: 

jeg vilde kaste Anker 
i faste Ankergrund, 
og ej paa løse Planker 
kun drive om en Stund. 

jeg ønskede Oplysning 
om Vej til S~lighed, 

~ 
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jeg ønskede Vejledning 
med kort og klar Besked. 

Livstræet mig beskrive 
det kunde Mynster smukt, 
men ej mig Raadet give, 
hvordan jeg fik dets Frugt. 

sin Vaande søgte han da selve den gamle Kirke
fader fra Wittenberg: 

Til ham gik mine Fædre 
for Lys og Liv at faa, 
jeg vidste da ej bedre 
end samme Vej at gaa. 

Og hos Luther lærte han, at vi retfærdiggøres ved 
Troen alene, og at Syndernes Forladelse gives os af ufor
skyldt Naade. Luther peger ogsaa for ham paa Daaben 
som Indgangen til Guds Rige, Igenfødeisens og Fornyel
sens Bad. Men "Himmelbroen", "det store Guddomsord", 

"Som Tro og Daab forener 
til et i Jesu Navn" 

havde han endnu ikke fundet. At hver den, som tror og 
bliver døbt, skal blive salig, sagde Luther ham. At han 
ikke var døbt paa Skriften, saa han klarlig. Grundtvigs 
Oplysning om Ordet ved Badet og ved Bordet som et 
Ord af Herrens egen Mund og som den Grundvold, hvor
paa den levende Menighed kunde opbygges, var endnu 
ikke naaet hans Øre og hans Hjerte. 

Saa kom det store Omvæltnings- og Frihedsaar 1848. 
Dette Aar blev ogsaa et aandeligt Gennembrudsaar 

for den unge Præst. Stærke Storme gik hen over den 
gamle Præstegaard i Ollerup. Døden holdt sit Indtog i 
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det lykkelige Hjem. Brandts Nabopræst, hans Ven og 
Frænde, Chr. Hornemann Bredsdorff i Vesterskerninge, 
døde pludselig paa et Besøg i Ollerup Præstegaard d. 
22. januar 18481 ramt af et Hjerteslag, som han sad i 
Sofaen og legede med den, der skriver disse Linjer, den 
Gang en lille Pige paa 2-3 Aar. Den 11 . Februar s. 
A. døde Brandts Svigerfader, Proprietær jens Lange, som 
straks ved Krigens Begyndelse var flyttet til Fyn og op
holdt sig i Ollerup Præstegaard. Og omtrent samtidig 
døde Brandts ældste Datter, Ulrikke, 9 Aar gammel, om 
hvem han i Kirkebogen skrev : "Sognepræsten j. S. Brandts 
ældste, elskede, uforglemmelige Barn". Hun og hendes 
Morfader blev sænket i en Grav. Og endelig: d. 13. 
Maj 1849 forrettede Kateket Vedel i Svendborg Tjeneste 
i Kirkeby Kirke for Brandt, som var syg. Men da Præ
stefamilien i Ollerup sad ved Middagsbordet, kom der 
ridende Stafet fra Kirkeby med det sørgelige Budskab, at 
Vedet, under Uddelingen af Sakramentet, var styrtet død 
om for Alteret. 

Det var som den unge Præst blev tvunget i Knæ af 
en mægtigere Haand. 

Han siger selv, at længe havde han "kun hørt Lovens 
Røst" : 

Mig Naadens Ord ej rørte, 
gik kun for Øret hen. 

I mig og atlevegne 
jeg saa kun Synd og Dod, 
da maatte jeg vel blegne 
i svare Sjælenød. 

Mig Døden havde krystet, 
og kold var Dødens Favn, 

_...----

l 
l 
l 

l 
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mit Hjerte dybt var rystet 
og fø lte dybt sit Savn. 

Da lærte jeg at bede 
som ingensinde fø r 
og efter Gud at lede 
og banke paa hans Dør. 

Han siger i et andet Digt, som han har kaldt: "Mine 
Drømme": 

Som Peder jeg gik paa den rullende Bølge 
med Dybet hen under min vaklende Fod, 
men Jesus han greb mig og vilde mig følge, 
i Nøden og Faren han ej mig forlod. 
j eg lærte at kende den frelsende Naade, 
jeg lærte at kende min Daab og dens Pagt, 
jeg lærte at lade Guds Aand i mig raade, 
jeg lærte at staa imod Fjenden paa Vagt. 
Da maatte jeg tigge, da maatte jeg bede, 
at Herren sin Tjener ej vilde forsmaa, 
da maatte saa smaaligt jeg tinge og bede 
om Plads i hans Hus' den ringeste Vraa. 
Og Herren han gav mig en Gerning at røgte 
ved Aanden og Ordet i Kirken paa jord, 
han gav mig langt mer end jeg bad og jeg søgte, 
han gav mig at tale sit frelsende Ord. 

Det var næsten en Selvfø lge, en Naturnødvendighed, 
at Brandt maatte blive grebet af Grundtvigs "Oplysning", 
"hans kirkelige Anskuelse" . Her fandt han, hvad han søgte, 
"Himmelbroen", "Livets Vej", "Herrens eget Ord" i Pag
ten, han opretter med os ved Indgangen til Guds Rige. 
I Daaben genfødes vi til evigt Liv, i Nadveren opfødes 
vi, det blev for ham saa soleklart. Her fandt han Klippe
ordet, hvorpaa Guds Menighed trygt kunde hvile. Her 
fandt han Fred og Oprejsning fra Dødens mørke Gru. 
En Følelseskristendom, som "sva;:vede i Luften" kunde ikke 
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tilfredsstille ham. jeg fristes til at sige, at dertil var h;m 
en for praktisk Natur. At Herren, førend han gik tilbage 
til Faderen, havde efterladt et Ord af sin egen Mund til 
sin Menighed, paa hvilket der skulde døbes, det blev 
ham saa indlysende. Skriften, . som senere kom til, er god 
til Oplysning, Opbyggelse osv. for det Guds Menneske, 
der allerede er i Pagt med Gud ved Tro og Daab. 

Han finder dog Overgangen fra Skrift til Ord svær: 

Naar i den sorte Skole 
man har paa Skrift og Bog 
saa grundigt lært at stole 
som nogen Skolepog. 

Naar mellem Liv og Lære 
man ej kan gø re Skil, 
vil dog Dicipel være 
og Herren høre til. 

Først da jeg Ordet hørte 
af Herrens egen Mund, 
det store Spørgsmaal rørte 
mig apbt i Hjertets Grund. 

Med Hjerte og med Munden 
mit jaord da blev sagt, 
jeg stod paa Klippegrunden 
i Daabens Naadepagt 

Begyndelsen af Halvtredserne foretog Brandt en 
Rejse til ~vejts sammen med sin Ven og Nabopræst, 
Krohn, V. Aaby. Brandts Helbred var bleven meget ned
bru~lt, hans Nervesystem svækket paa Grund af de ry
stende B~giyenhed~r i hans fjje11,1 sammen med Efterveerne 
fr~ d.en stre11ge Studietid i København. Med sin vanlige 
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Energi havde han alt længe søgt at raade Bod herpaa. 
Hver Morgen, selv i Vintertiden, stod han tidlig op, tog 
sit kolde Styrtebad og red derefter en lang Tur, skøndt 
han i Begyndelsen knap kunde hænge paa Hesteryggen. 
Han gik ogsaa paa jagt. l hans Ungdom havde den 
gamle Lorens Bang paa Liltofte undervist ham i jagt
kunstens Hemmeligheder, f. Eks.: "Haren træffes bedst 
saadan lige i Blaasningen, min Far". Brandt var i det 
hele taget mere et Frilufts- end et Studerekammermen
neske. Legemligt Arbejde kunde han faa nok af i den 
store Have. Her arbejdede han, naar hans Præstegerning 
ikke lagde Beslag paa ham. jeg nævner to Ting her, 
som var hans Lyst og som var betegnende for ham, 
nemlig at rydde Ukrudt bort og "aabne for Vand", fjerne 
det, som dæmmede op for at Vand frit kunde strømme. 
Hans hele Gerning i Aandens Verden gik jo ud paa at 
døde Ugræs paa Folkeageren og fjerne de Skranker, som 
hindrede, at Ordets levende Kildevæld kunde strømme 
gennem Hjerterne. 

Efter tre Ugers Rejse i Svejts, en Rejse, som han 
med sin aabne Sans for Naturen havde nydt i fuldt Maal, 
kom han forfrisket og oplivet hjem med nye Kræfter. 

Det var i Begyndelsen af Halvtredserne, at hans aande
lige Gennembrud skete. Der oprandt nu en Vaartid baade 
i kristelig og folkelig Henseende for ham og hans Me
nighed. Folk strømmede fra nær og fjern til hans Kirker. 
Nu var det ikke længer Lovens Tordentale, men det glade 
Budskab om uforskyldt Naade og Frelse fra Synd og Død 
ved Jesus Kristus, der lød fra hans Prædikestol. 

En af hans gamle Konfirmander, Redaktør H. R. 
Egebjerg, Svendborg, skriver i Højskolebladet i Anledning 
af Brandts 60 Aars jubilæum som Præst i 1898: 

"Ikke blot fra hans egne Sogne, men ogsaa fra Na-
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bosognene strømmede Skarer sammen om den Prædike
stol, hvorfra hans stærke, klare Forkyndelse lød, ligesom 
mange fra nær og fjern fandt Vej til Ollerup Præste
gaard, naar de følte Sjælen betynget." 

Hver Søndag, naar der havde været Sidstprædiken, 
var Præstegaarden Samlingstedet for de mange, som 
søgte Vejledning hos Præsten. Og ikke mindst disse 
Timer i den gamle hyggelige Præstegaardsstue, hvor den 
milde Husfrue med rund Haand udskænkede Kaffen og 
Præsten i sin Lænestol talte og forklarede, har sikkert 
været uforglemmelige for dem, som her fandt, hvad de 
søgte. 

Brandt tog virksom Del i Opvækkeisesarbejdet paa 
Egnen, hvilket allerede i Tyverne var begyndt ved Klodse
mager Mads Nielsen, Vesterskerninge, saa der allerede 
fandtes noget kristeligt Liv. Sammen med den kendte 
grundtvigske Lægprædikant, jo han · Nielsen fra Skaarupør, 
holdt Brandt Forsamlinger omkring i Huse og Gaarde 
baade i sine egne Sogne og i Nabosognene. ja, under 
Tiden talte de fra en Vogn paa aaben Mark. I en nylig 
udkommen Bog af Fru N. Helms-Rasmussen fortælles om 
en Aftengudstjeneste i Egense Kirke, hvor Br. og joh. 
Nielsen talte: 

"Kirken var propfuld. Nogle af Mændene var helt 
røde i Hovederne, da de havde været til Skovavktion, 
men der var aldeles stille, da den unge Præst med et 
tændt Lys i Haanden gik op paa Prædikestolen, for at 
man bedre kunde se, hvem der talte. Nede i Kirken sad 
Folk tæt pakkede, hist og her med et brændende Tælle
lys i Haanden. Der var tyst og stille i den dunkle Kirke, 
optaget som alle var af Brandts indtrængende, tit lynende 
Ord. S. var helt betaget og kunde ikke blive træt af at 
se paa den ildfulde, veltalende Præst." 
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Man maa dog ikke tro, at alt gik saa glat. En saa 
levende og· kraftig Forkyndelse vakte naturligvis Mishag 
hos mange. Megen Dorskhed og Ligegyldighed var der, 
især blandt den ældre Slægt. I Kirkeby Sogn var der 
allerede en Opvækkelse, men den gik i udpræget pieti
stisk Retning. De saakaldte gamle Opvakte, som fordømte 
alt menneskeligt som det rene Djævelskab, saa ikke mildt 
til den unge grundtvigske Præst, som i fuldt Maal hævdede 
det menneskeliges Berettigelse ved Siden af det kristelige. 
Hans Forkyndelse i Kirken var dem ogsaa for evangeligsk, 
"den glade Kristendom" førte alt for let ind i Himmerige, 
der skulde Lovens Svøbeslag til, som virkede Bod og Om
vendelse under Frygt og Bæven. Hvor alvorligt de tog det, 
og at Striden førtes med skarpe Vaaben i al Fald fra den 
ene Side, derom vidner følgende Uddrag af Breve fra en 
af Førerne: "Til Slutning hørte jeg forskrækket, at De 
bad, Deres Oplysning maatte trænge ind i Folket, jeg 
kunde ikke andet end tro, at De havde taget Stikpenge 
af Djævelen, nemlig faaet Verden og Synden kær osv." 
"De prædiker kødelig Frihed under kristeligt Skin". -
"Af Guds Kundskab udflyder Kærlighed, af Deres ud
flyder Had eller Død" - "at jeg bemældte Søndag fik 
Grund til at tænke, De lærte falsk imod bedre J"idende ." 
I et lidt senere Brev skriver samme Mand bL a.: "Den 
grundtvigske Lære er sat paa Skruer og kan drejes hid 
og did, men som sagt, grundfalsk, dens Maal er, at for 
virre Mennesket og føre det ud fra den sande og enfol
dige Kristendom, samt endelig Saligheds Forlis. Derfor 
vil jeg bestandig modstride denne Lære, og dertil vil Her
ren give mig sin Naade, saafremt jeg ikke søger min 
Ære, men hans. Dem (Br.) vil jeg bestandig elske som 
Menneske og bede for Deres Sjæl, samt med Guds Hjælp 
behandle Dem i Sagtmodighed, men ligegodt sige Sand-
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hed, hvad enten det er i Deres Øjne eller paa Deres Bag" . 
Brandt, som i stor Sagtmodighed tog imod og besvarede 
alle disse haarde Udtalelser, foreslog disse Mænd at løse 
Sognebaand til en anden Præst, de bedre kunde stemme 
overens med. Men det vilde de ikke saa længe han forval
tede Sakramenterne efter Ritualet; de mente ogsaa, at Tjene
ren var mere pligtig at gaa sin Vej end Husets egne 
Folk. Senere mildnedes Forholdet, og da det fra begge 
Sider var alvorlige Mænd, kom de efterhaanden hinanden 
nærmere i Erkendelse af, at de dog alle havde det samme 
Maal for Øje, om end Maaden var forskellig. Betegnende 
for hele Forholdet er følgende lille Træk: da det engang 
kneb for ovennævnte Mand at skaffe en vis Sum Penge, 
nenvendte han sig tillidsfuld til sin Præst og fik ogsaa 
beredvilligt den ønskede Sum, vist nok rentefrit, til han 
en Gang saa sig i Stand til at tilbagebetale den. At en 
forløben tysk Skomagersvend optraadte som Fripræst og 
holdt en Slags Gudstjeneste i et Rum, der var indrettet 
dertil med "Alter" osv. og en Tid drog en Del ubefæ
stede Sjæle med sig, voldte Brandt mange Kvaler. Det 
ærgrede ham, at gode danske Folk kunde finde Behag i 
dette sentimentale tyske Bavl. Var der saaledes en Del 
Modstand og stod Kampen strid heroppe i det vidtstrakte 
Sogn, saa fandt han til Gengæld ogsaa nogle af sine 
bedste Tilhængere her. I Egebjerg By var der en Kreds 
af trofaste Venner, som sluttede sig nær om hans For
kyndelse. Der tilbragte han nogle af sine bedste Timer. 
I Ollerup gik det mere fredeligt til. Her sluttede navn
lig Ungdommen sig til ham, men ogsaa mange af de 
ældre. Ungdommen elskede han og Ungdommen priste 
han i Sang og Digt. Maaske nok en og anden af den 
ældre Slægt følte sig brøstholden og skumlede i Krogene. 

Det var Folkefesternes Tid. Folk flokkedes om Taler-
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stolene, hvor Mænd som Brandt, Birkedal, Hostrup og 
fl. førte Ordet. Her var ikke Tale om Gøgl og Forly
stelser, det var Ordet alene og den nyvakte danske Sang, 
der samlede Folk i tætte Skarer. Endnu mange Aar efter 
kunde Folk som ældre mindes en Tale, Brandt en Gang 
havde holdt ved en saadan Fest. Han brugte som Tekst 
nogle Vers af Fuglevisen om Ørnen, der gjorde Gilde. 
Han lagde Ungdommen paa Sinde ikke at ligne Uglen, 
der "drak sig ganske fuld" . Og endnu længe efter gik 
det Ord blandt de unge: Nej, vi vil dog ikke være 
Ugler! 

Blandt Sydfyns Præster stod Br. temmelig ene med 
sin kirkelige Anskuelse. Kun hans nære Nabo og gode 
Ven, Præsten Johan Jensen i Ø. Skerninge, en mild, 
elskelig Mand, stod trofast ved hans Side. l Præstekon
ventet faldt der tit hvasse Ord, naar den djærve Olierup
Præst forfægtede sin Mening over for de Præster, hvem 
Grundtvig og hans kirkelige Anskuelse nærmest var en Torn 
i Øjet. Men dette udelukkede ikke, at der var et godt 
Forhold mellem Br., og de fleste af hans Kaldsfæller. Da 
hans yngste Datter, Christiane, blev døbt, var der sam
tidig Konvent i Ollerup Præstegaard, og alle Herredets 
Præster, med Provsten i Spidsen, var Faddere til den 
lille Pige, som siden nævnedes Konventets Datter. 

Det var Br. en Glæde under Tiden at deltage i Præ
stekonventet i Midtfyn, hvor han traf sammen med lige
sindede Præster, Mænd som Vi/h. Birkedal, Viborg, 
Kisby, jens Schiørring o. fl. 

· Mellem de to Studenterkammerater, Brandt og Birke
dal, havde der i Aarenes Løb udviklet sig et varmt Ven
skab, vel nærmest efter at de begge var bleven Præster 
paa Fyn og delte samme kirkelige Anskuelse. Der var i 
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de Aaringer et ret livligt Samkvem mellem de to Præste
familier i Ryslinge og Ollerup. 

Rent ydre set var de to Præstevenner saa forskel 
lige, som vel muligt. Den 17. Dee br. 1863 skriver Br. 
et Rimbrev til sin Ven og Aandsfrænde i Anledning af 
at denne i sin Bog "En Livsførelse" bl. a. ogsaa har 
skildret ham : 

Kære Ven og Broder Birkedall 

Tak for Plads i Vennelag! 
Tak for Pladsen i Dit Hjerte. 
Du kasted ej paa Smuler Vrag. 
Du saa ved Kærlighedens Kjerte, 
Du er en d)'gtig Fotograf, 
det manglende er smukt toucheret, 
og dog er Billedet, Du gav 
af os, just derfor ej flatte ret. 
Hvordan der et af saadan to 
som os kan blive, er et Under, 
og noget maa, det kan Du tro, 
ja noget maa der stikke under, 
thi større Forskel og Kontrast 
der næppe findes mellem tvende, 
det ser ved første Øjekast 
selv de, som ikke ret os kende. 
Thi hvad er vel i Formen ens, 
hvad Lighed er der i vort Væsen, 
naar Du gaar ind, jeg ud tilbens, 
og Du er but, jeg spids om Næsen, 
naar jeg er tvnd, og Du er t)'k, 
og Du er trind, og jeg er kantet, 
naar Du er køn, og jeg er stvg, 
og saa det er i alt det andet! 
Thi høj til visse er Din Flugt, 
som Ørnens over høje Bjerge, 
paa Ordets Vingeslag Du smukt 
Dig hæver over Dvbets Dværge, 
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og slaar Du stundom ned som Lyn, 
at slaa Din Klo i Midgaardsormen, 
fluks stiger Du mod Skovens Bryn 
og flyver højt og stolt som Stormen. 
Og dog saa hjertemild og blød 
Du fik halv Mands, halv Kvindes Hjerte, 
at føle ret for Liv og Død 
den høje Fryd, den dybe Smerte, 
at tale ud et Hjertesprog, 
der strømmer let som Bæk i Enge 
i Blomsterkrans, med Klangen dog 
af Livets dybe Alvorsstrænge, 
Og jeg? Hvad er jeg? - stakkels Fugl, 
som længe sad med bundne Vinger 
i Fængselsburets mørke Skjul, 
hvem brudte Lænke endnu tvinger, 
saa hver Gang den vil flyve did, 
hvor Himlen blaaner, Stjerner tindre, 
den tynges ned af Lænkens Slid 
og føler sig ved Flugten mindre. 
Saa bliver jeg ved jorden da, 
som fattig Spurv i Torneklynge, 
jeg flagrer saa kun til og fra 
det Bondehus, hvor jeg skal synge 
min simple, jævne Spurvesang 
fra Lodør og fra Heldefaget, 
og være glad, naar kun engang 
jeg bliver hørt og ikke jaget. 
Og Du er aaben, fri og mild, 
slaar end Dine Pirouetter, 
tænder med Dit Lunes Ild 
trindt om tusind smaa Raketter, 
og jeg er ofte but og tvær, 
aabner sent kun Hjerteblomsten, 
saa mangen en, som fandt mig sær 
ved første Møde fik Bekomsten. 
Hvad Lighed er der saa i os ? 
Thi noget maa der sti kke under, 
som al Uenighed til Trods 
en Hiertens Enighed beg runder. 
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ja, kom nu her og hør, min Dreng! 
og sæt dig rolig ved min Side, 
Du ved jeg kalder dig min Dreng, 
naar jeg Dig rigtig godt kan lide. 
Se, dybt bag denne ydre Form, 
bag Skellet af Lineamenter, 
bag Livets ydre Skik og Norm, 
bag disse to Temperamenter 
der ligger dybt en Sandheds Grund, 
af Sandhed - ja, det er vi begge, 
det siger Øje, siger Mund, 
og Sandhed - den brød Skellets Vægge. 
Saa mødtes vi i Troens Ord, 
det Sandheds Ord med Liv og Aande, 
saa mødtes vi ved Herrens Bord 
i Naadens Ord med Bod for Vaande, 
saa mødtes vi med Aandens Sværd 
til ærlig Strid i Herrens Krige, 
saa mødtes vi, hvor det er værd 

• at slaa et Slag for Herrens Rige. 
Saa mødtes vi i Nordens Aand 
med Løvehjertet til sit Mærke, 
saa bandt os dobbelt Broderbaand, 
i Kærligheden dobbelt stærke. 
Saa mødtes vi i Danmarks Vang, 
at tale djærvt mod jætter fule, 
og vække op ved Sangens Klang 
den danske Aand af Dødens Hule. 
Saa mødes vi - der er min Haand! 
til Kamp for Guds og Danmarks Rige 
i Herrens og i Nordens Aand, 
- de to sig herligt kan forlige; -
saa mødes vi - det er min Bøn -
engang ved Herrens højre Side, 
der skal vi vist, ej sandt min Ven? 
hinanden endnu bedre lide. 

Din Ven og Broder 
j. S. Brandt. 

11 
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Ved et Kirkemøde i Kristiania, 1861 havde de begge 
forberedt sig paa at tale, men kun Birkedal fandt Lej
lighed dertil. Bagefter ærtede han sin gode Ven: "Du 
brændte inde med din Tale!" "Ja, og du brændte 
paa med din!" var Brandts rappe Svar. Og saa lo de 
begge hjerteligt. Ved samme Kirkemøde var Brandts 
Røgter med, en ældre Ungkarl, Søren Larsen, som var 
en oplyst og stærkt kirkelig interesseret Bondekarl, vakt 
til aandeligt Liv ved Brandts Prædiken. Det var samme 
Søren, der gav det karakteristiske Svar, da Br. en Gang 
drillede ham med, at han dog ikke kunde nøjes med hans 
skrappe Prædiken, men en Gang imellem skulde andre 
Steder hen og have lidt aandeligt Sukkergodt: "Selv om 
det er Kløsesuppe*), vi faar hver Dag, Hr. Pastor, saa 
kommer vi dog til at længes efter anden Mad." 

Det blev en stor og rig Virksomhed, Br. udøvede . 
som Sjælesørger, ikke alene i sine Sognemenigheder, 
men ogsaa udenfor. Paa Langhøjs Mølle i Lunde S. sam
ledes han ofte med sine Venner i Stenstrup-Lunde. I et Digt 
til "Min lille Menighed i Lunde-Stenstrup" skriver han: 

Hav Tak for Varme, Lys og Fred, 
hav Tak for Aandens Glæde, 
hav Tak for Jesu Kærlighed, 
du li11e Samfundskæde. 

I Oure Kirke prædikede han, efter Opfordring fra 
Venner i Oure-Vejstrup, og med Sognepræstens, den lille 
elskværdige Pastor Baggesens Billigelse, i nogle Aaringer 
en Gang om Maaneden. Dette var uden Tvivl den første 
Begyndelse til Vejstrup Valgmenighed. 

Men den mest velsignelsesrige Virksomhed udøvede 
Br. dog hjemme i sine egne Menigheder - ved Konfir-

*) Oksekødsuppe med Kødbo11er. 
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mationsforberedelsen og blandt syge og døende. jeg an
fører Udtalelser af to af hans gamle Konfirmander. Redak
tør H. R. Egebjerg skriver i Højskolebladet: 

"Hans aandelige Frisind er maaske næppe paa noget 
Omraade kommet saa klart til Syne som i hans Konfir
mand-Undervisning. Der har i denne aldrig været Tale 
om Lektier eller Eksamination eller andet af den Slags 
. . . . . Pastor Brandt nøjedes med at fortælle for sine 
Konfirmander og krævede til Gengæld af dem kun op
mærksomme Øren - et Krav, som det i Reglen ikke var 
vanskeligt at faa opfyldt, da han var en udmærket For- · 
tæller, der havde et særlig godt Greb paa at faa Bør
nene i Tale. Mange er de, som med Tak og Glæde min
des de Timer, da de sad i det hyggelige gamle Studere
værelse i Ollerup Præstegaard og hørte den gamle Præst 
fortælle den bibelske og Kirkens Historie paa en saadan 
Maade, at det aldrig er gaaet dem af Glemme." 

Og ved hans Død skrev Red. P . Hansen Nygaard 
i "Fyns Tidende" : 

Han var maaske aldrig større, end naar han sad og 
rortalte for sine Konfirmander, og saare mange Menne
sker har fra hans Konfirmationsforberedelse bevaret Mindet 
om en kristelig Alvor og Mildhed, som hører til deres 
Livs bedste Eje." Og i samme Blad fortæller Hansen 
Nygaard et lille Træk, der viser Brandt som den gan
ske vist hidsige, men dog bløde og mærkelige Mand, 
han var: 

"Bedst som han sad og fortalte, mente han at have 
opdaget et eller andet slemt hos en Dreng, og i skarpe 
Ord begyndte han at tale Drengen til. Men denne rejste 
sig op og svarede: "jeg har intet gjort, Hr. Pastor!" 
Da blev Præsten meget opbragt og i sin Hidsighed smed 
han Drengen ud. 

11 * 
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Men da Timen var til Ende, og vi andre kom uden
for, stod Drengen der og var kridhvid i Ansigtet. "jeg 
vil tale med Præsten"', sagde han og gik ind. 

Hvad der forefaldt mellem de to, ved jeg ikke, men 
da vi kom igen næste Gang, begyndte Præsten saaledes: 

I hørte sidst, lille Børn, hvordan jeg talte N. N. til 
og behandlede ham. Nu skal I ogsaa vide, at han var 
uskyldig, og at jeg tog fejl, og derfor gør jeg ham i 
jeres Paahør en Undskyldning. Og ikke sandt, min Dreng 
- tilføjede han bevæget - nu kan vi jo nok blive gode 
Venner igen." 

"ja", hviskede Drengen - og Taarene løb ned over 
hans Ansigt. 

- - Men da vi Børn den Dag kom udenfor, var 
vi enige om, at Mage til Præst var der ikke i mange 
Miles Omkreds, og ham vilde vi holde af alle vore Liv
sens Dage." 

Til de syge kom han ikke ukaldet, det var ham imod 
at paanøde nogen Guds Ord. Men aldrig har nogen kaldt 
forgæves paa ham. Mangfoldige er de syge og døende, 
til hvem han har talt Guds Ord, saa de med fuld For
trøstning har kunnet se Døden i Møde, stolende paa deres 
Synders Forladelse og paa det evige Liv. Og hvormange 
var der ikke, som i deres Sjælenød søgte og fandt Trøst 
hos den Ollerup Præst. 

H. R. Egebjerg fremdrager i Højskolebladet et Par 
Træk, af hvilke jeg her anfører et: 

"Der var i et Nabosogn en Kone, som i den saa
kaldte gudelige Vækkelses Tid var bleven i den Grad 
rystet af religiøse Skrupler, at hendes Omgivelser, ikke 
uden Grund, frygtede for hendes Forstand. Da hørte hun 
Tale om den ny Præst, der var kommen til Ollerup, og 
i sin dybe Sjælenød gik hun til ham, og saaledes forstod 
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den unge Præst at tale til den stakkels Kone, at hun for
lod ham trøstet og med Fred i Sjælen. Og endnu da hun, 
som meget gammel Kone, mange Aar derefter, laa paa 
Dødslejet, vidnede hun, at denne ene Samtale med Pastor 
Brandt havde været afgørende for hele hendes Liv, thi 
under den var det, hendes Sjæl havde fundet Hvile i For
visningen om, at det gik mod Frelse og ikke mod For
dømmelse. " 

Og videre skriver Egebjerg: 
"jeg har anført disse Træk som Vidnesbyrd om en af 

de Evner, som alt fra første Færd har givet Pastor Br. 
en særegen Betydning for dem, der sluttede sig til ham: 
den lykkelige Evne til paa det givne Sted og i det givne 
Øjeblik at sige netop det Ord, hvortil der i Øjeblikket 
trængtes." 

I det hele taget havde han et varmt Hjerte for alle, 
der var i Nød, af hvad Art den saa var. Der er mange, 
baade legemlig syge og aandelig forhutlede Mennesker, 
som ved et Ophold i den gamle Præstegaard har fundet 
Lægedom for begge Dele. En Fange, som havde ud
staaet sin Straf i Horsens Tugthus, tog han i sin Tjene
ste, da ingen andre vilde have med ham at gøre. Og 
Vagabonden, der arm og elendig kom ind i Præstegaar
den en juleaften og blev der med det samme! Og om 
hvem han skrev: 

Et Livsbillede. 
Han kom derude fra, fra Kulden, 
der var ej Læ, der var ej Ly, 
i Natten gik han pjalten, sulten, 
saa vildsom om fra By til By. 
Han var et Syndens Barn, hans Moder 
ham satte spæd i Verden ud, 
han kendte aldrig Hjemmets Goder, 
vildt vokste han, det vilde Skud. 
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En fredløs Fugl han Føden søgte, 
man gav den for at slippe ham, 
med Bid i Mund han maatte flygte, 
at kende ham nu gjaldt en Skam, 
Paa Marken var hans Na~teleje, 
bag Gærder og paa Grøftevold, 
mod dem, der Hus og Senge eje, 
ham tyktes Natten ej saa kold. 

Saa Julen kom, alt Stjernen vinkte, 
der faldt en Straale i hans Sind, 
et Lysglimt i hans Øje blinkte, 
der lød et Suk i Nattens Vind. 
Da saa han Lys i Præstegaarden, 
hvor før han havde tjent som Dreng, 
nu var han stor, en Kæmpe vorden, 
mon der, han tænkte, ej er Seng? 

Han gik derind og stod i Stuen, 
hvor før han Mad og Hvile nød, 
just Folket sad om Arneluen 
og spiste deres Julegrød. 
De maalte ham med tavse Blikke: 
hvad vilde han, den fremmede, 
han kom vel hid kun for at tigge, 
den store vilde Skikkelse. 

Sky saa han ned og tog til Mæle: 
"Har I ej Brug for Arme to, 
jeg vil ej tigge, kan ej stjæle, 
forlanger Føde kun og Ro. 
Vildt vankede jeg om saa længe, 
nu er jeg nøgen, sulten, træt, 
saa kolde ere Markens Senge, 
kan Ly jeg faa og blive mæt?" 

Man kaldte Præsten til og Fruen, 
et lille Raad blev hurtig holdt, 
der var saa lyst og varmt i Stuen, 
derude var saa mørkt og koldt. 
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Da lød en Bøn fra Folkets Munde: 
Aa, lad ham blive i vort Tal, 
maaske han endnu frelses kunde, 
en Broder han os være skal. 

fa blev der sagt, og der blev Glæde, 
det kom nu alt fra jesulil, 
han gav ham Venner, Husly, Sæde 
ved julebord og Klæder til. 
Nu Knøsen gaar saa tro i Gaarde, 
saa barnemild, saa kæmpestærk 
arbejder han med Hænder haarde, 
og tager paa som en - Bersærk! 
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Da de to lndsidderfolk, Rasmus Rasmussen og hans 
Hustru, Marie, (vel navnlig den sidste), fattige paa Gods, 
men rige paa Tro og Kærlighed, fattede Tanken om at 
oprette et Børnehjem, fandt de en virksom Støtte i Br. 
Det skyldes i første Række ham, at Tanken blev ført ud 
i Livet. At gøre noget for de smaa i Samfundet, de 
som var født paa Skyggesiden, var saa ganske i hans 
Aand. Med Rette bærer Ollerup Børnehjem Navnet: 
Brandts Minde. 

Ikke alene denne, men enhver god Sag paa Egnell 
havde en kraftig Støtte i Brandt. Da Mads Hansen i 
1859 oprettede sin bekendte Sangforening med det For
maal at bekæmpe de daarlige og raa Forlystelser og give 
Ungdommen Smag for at fornøje sig paa en pæn Maade, 
stod Br. trofast ved hans Side. l den Forening holdt han 
fortræffelige smaa Taler, som indeholdt baade Alvor og 
Gammen. Da Mads Hansen senere oprettede V. Skerninge 
Højskole (nu Ollerup), tog Br. ogsaa virksom Del i Ar
bejdet her, idet han holdt Foredrag paa Skolen en Gang 
om Ugen. Den grundtvigske Friskole havde i ham en 
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varm Ven, baade Ollerup, Egebjerg og Vesterskerninge 
Friskoler har en Del at takke ham for. 

Han var en søgt Foredragsholder. Og han kom 
gerne, naar nogen ønskede ham - og det var al Tid 
uden Vederlag. Om hans Foredragsvirkomhed skriver 
"Fyns Tidende" i en Artikel ved hans 50 Aars Præste
jubilæum: 

"- Ogsaa uden for den Egn, hvor han virker, er 
han kendt og skattet. Han har været og er endnu en af 
vore bedste Foredragsholdere, der ikke har skyet Tid og 
Ulejlighed, naar Folk har kaldt paa ham. Hans historiske 
Foredrag er med Rette bleven betegnet som noget af 
det bedste i sit Slags, og kun faa, selv Historikere af 
Faget, har et saa overlegent og retvendt Syn paa Kri
stendoms- og Kulturudviklingens Gang, der som den røde 
Traad slynger sig gennem Kirke- og Verdenshistorien." 

Uagtet Br. var en afgjort Frihedsmand, var han dog 
i visse Henseender af den gamle Skole. Der stak en lille 
Rest af Bureaukraten i ham. Der har været sagt, at han 
var en steil Natur og maaske med nogen Ret. Han næv
ner ofte selv, at han er kantet og støder imod alle Vegne 
(se f. Eks. Rimbrevet til Birkedal). Han var en aands
myndig Mand og som før nævnt, var hans Prædiken i 
de yngre Aar stræng, en Lovens Forkyndelse. Ikke helt 
med Urette kaldte Birkedal ham "Sydfyns Ole Vind". Han 
var en Mand, der yndede faa Ord og korte Redegørelser. 
Ofte skete det da, at hans Sognebørn, naar de kom ind 
i hans Studereværelse og skulde melde et eller andet og 
begyndte paa lange vidtløftige Forklaringer, fik et tord
nende "Vrøvl!" slynget ud - og saa blev det ofte til 
Vrøvl af bare Befippelse. Men kom et Menneske til ham 
i Sjælevaande, hvad ofte skete, da var ingen mere mild 
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og kærlig end han, naar han talte Trøstens Ord til den 
anfægtede. 

Børn elskede han, og de elskede ham igen. Paa 
hans daglige Spasereture i Sognet, skulde han al Tid snakke 
med Børnene, og han kom ofte hjem og fortalte med Fryd 
om, hvor mildt de havde hilst paa ham. Naar han om 
Søndagen kørte til "Sogns", stod de smaa Piger opstillet 
paa Rad med pæne nystrøgne Forklæder paa og nejede 
for ham. Saa lød hans "Goddag, lille Børn!" ned til 
dem. Han undrede sig ofte over, at Børnene ikke var 
bange for Præsten med de strænge, skarptskaarne Træk, 
men Børn er gode Iagttagere, der var et Glimt i de klare 
graa Øjne, som de ikke tog fejl af. 

Han var en munter Mand og yndede Skæmt. Han 
sagde en Gang, at han vilde haabe, den lille uskyldige 
Gæk gik med over i Evigheden til Glæde for dem, der 
her paa jord havde havt den lille Fyr kær. Som Prøve 
paa Brandts Humør kan anføres, hvad en af hans tidligere 
Konfirmander, Højskoleforstander GrønvaJd Nielsen skriver 
i sin "julehilsen" fra 1912: "Pastor Brandt konfirmerede 
mig. To Gange om Ugen, et Aar igennem, gik jeg til 
Forberedelse hos ham. - - - Den første Dag for
skrækkede Br. mig. Da han havde indskrevet mit Navn, 
spurgte han nemlig om, hvilken Dato jeg var født, og 
jeg svarede, at det vidste jeg ikke! Lillejuleaften havde 
nemlig ingen Dato hjemme. "Naa, - men hvad hedder 
saa Din Moder?" forsatte han. Heller ikke dette vidste 
jeg! hende kaldte jeg jo altid Mor. - - - Med et fint 
Smil og en Stemme, han forsøgte at gøre skarp, udbrød 
han: "Du kan vist ikke blive konfirmeret, naar Du hver
ken ved, hvad Dag du er født eller kender din Mors 
Navn!" Nogle Dage senere besøgte han Egebjerg Fri
skole og vilde straks i Lag med mig. "Kan du noget 
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Danmarkshistorie?" begyndte han. "ja, lidt kan jeg nok. " 
"Vil du fortælle mig om Frode Fredegod ?" Nu tog jeg 
fat; det var et kært Emne, som jeg kendte ud og ind. 
Han lyttede efter og sagde, da jeg standsede: "jeg kom
mer sandelig til at konfirmere dig alligevel, din Møller
tamp*)." Tobakspiben var ham uundværlig. En Del af 
hans Piber var Foræringer. En stor Merskummer, Sogne
raadet gav ham, da han nedlagde sin mangeaarige Post 
som Sogneraadsformand, kaldte han altid "Erkendtligheden" 
- efter Indskriften paa Pibens massive Sølvbeslag"; en 
anden, som var en Gave fra en af hans Sognebaandsløsere 
hed stadig Niels Olsen, osv., de fleste af hans Piber havde 
Navne. Da han de sidste Aar, han levede, blev fuldstæn
dig blind, hændte det undertiden, at han pustede Tobak
ken ud omkring sig og at han førte den med Haanden 
op i sit Ansigt. En Dag udbrød hans Datter Christiane: 
"Men Far dog, saadan du sværter dig med Tobaksasken 
i Ansigtet", hvorpaa han med uimodstaaelig Komik svarede: 
"Har jeg ikke Lov til det? er det maaske ikke mit eget 
Ansigt? rager det nogen, hvad jeg gør ved det." I før
nævnte "julehilsen" skriver Grønval d Nielsen : "Sidste 
Gang jeg hilste paa ham i den kære, gamle Ollerup Præ
stegaard, var han fuldstændig blind; men i hans Tale laa 
endnu det brede danske Lune som en yndig Ramme om 
Livets Alvorstræk. "Kan du ryge Cigarer?" spurgte han, 
da vi fra den store Have var kommen ind i Dagligstuen. 
"jo, det kan jeg nok." "ja, det bør en ung Mand altid 
kunne. Har du Tændstikker?" Ogsaa herpaa svarede 
jeg ja. "Og du har vel en Kniv i Lommen?" "Nej, 
ikke for Tiden." "ja, se det er jo en Mangel ved din 
Opdragelse." - - - Vi talte meget om svundne Tider. 

*) G. N.s Fader var Møller i Egebjerg, 
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Der laa, syntes jeg, en himmelsk Glans over de ædle 
Træk. Da jeg skulde gaa, rejste han sig og lagde sin 
Haand paa min Skulder. Hans gamle Øjne stod fulde af 
Taarer. "ja", sagde han, "i min Alder kommer man somme
tider til at tænke, naar en Ven gaar ud af Stuen, at her 
paa jorden ses vi maaske ikke mere. Saadanne Tanker 
har jeg ogsaa nu, da du skal gaa. 

Saa lyste han Herrens Velsignelse over mig og gjorde 
denne korte Stund til en af de rigeste i mit Liv." 

Fra Vinteren 1858 skriver sig hans første Digt og 
det er til Lærken, hans Yndlingsfugl: 

Du lille Fugl med lette Vinge 
og klare Toner i dit Bryst, 
o, kunde jeg som dig mig svinge 
og synge med saa glad en Røst 

Han skrev siden mange Digte, dels om Naturen, om 
Fædrelandet og til de unge, men ogsaa Salmer og aande
lige Sange, kort sagt, alt hvad der rørte sig i ham, 
maatte han udsynge. Mange af disse Digte kan fra For
mens Side set ikke staa for Kritik, men Indholdet er lødigt, 
og flere af dem er rene Perler. 

Red. Egebjerg skriver i førnævnte Artikel i Højskole
bladet: 

"- han er en dybt poetisk Natur med aabent Øje 
og Øre for alt skønt og fint i Folkelivet som i Naturens 
og Kunstens Verden. Denne poetiske Natur har givet sig 
direkte Udtryk gennem en Række smukke Sange og Digte, 
og har som en rig Understrøm forlenet hans Prædiken 
og Taler med en væsentlig Del af deres Ejendommelig
hed." 

At han elsker Naturen føler man, naar han synger: 
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Rislende Bølge, 
nu vil jeg følge 

dig paa din yndige Gang, 
se dig at ile, 
se dig at smile. 

høre din nynnende Sang. 

Eller han synger: 

God Morgen, god Morgen, I smaa Anemoner, 
i Vinternatten I sov saa sødt, 
nu vaagned I atter ved Fløjtetoner 
af Fuglesangen i Skoven genfødt. 

God Morgen, god Morgen! saa liljehvide, 
og klædte i g rønt, af den fineste Væv, 
I staa her saa søsterlig Side om Side, 
af fælles Moder I alle jo blev. 

Og han gaar i Granskoven paa Lysebjergene : 

Nu er det stille, Aftensangen 
den sorte Fugl alt stemmer i, 
mildt lyder den hen over Vangen 
og stemmer alt til Harmoni. 
Her er saa alvorsfuldt herinde, 
saa hemmelighedsfuldt og tyst, 
i Skoven hviske Aftnens Vinde 
om hvad der gemmes i dens Bryst. 

Ogsaa om Snestormen synger han: 

Herlige Snestorm fra Fjeldenes Land, 
rpgende, fpgende, du er min Lyst, 
kom over Nordhavets brusende Strand, 
vover mod Syden saa kraftig en Dpst. 

Nordens den mægtige, kraftige Aand, 
Nordens den dpbe, klangfulde Røst, 
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Nordens den stærke, mandige Haand 
mærker i dig jeg med svulmende Lyst. 
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Af hans mange aandelige Sange holdt han selv mest 
af den, han kaldte 

Den bedste Ven. 

Hvor kunde jeg miste 
min trofaste Ven, 
den første og sidste; 
hvor skulde jeg hen 
om Verden mig fr isted, 
i Hjertet sig listed, 
hvad fik jeg fo r Jesus igen? 

·uvsaligste Frelser! 
min Lænke du brød, 
du ene mig trøster 
i dybeste Nød; 
din Kærligheds Smerte 
har vundet mit Hjerte, 
din er jeg i Liv og i Død. 

Mens Strømmene rinde 
du bliver mig nær, 
mens Drømmene svinde, 
dig har jeg saa kær, 
mens Livssolen blegner, 
din Stjerne sig tegner 
paa Himlen saa klar og saa skær. 

Han komponerede selv Melodier til en Del af sine 
Sange. Nogle af de smukkeste blev siden arrangeret for 
Klaver af Organist Birkedal-Barfod og udkom paa Vilh. 
Hansens Musikforlag i København. 

Han har ikke udgivet meget i Bogform. Sine Præ
dikener skrev han aldrig og derfor foreligger kun ganske 
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·enkelte trykt. - At han ikke skrev sine Prædikener har 
sin Forhistorie. Han fortæller selv, at han som ung Præst 
brugte Manuskript det første Par Aar. Men saa hændte 
det en Gang, han holdt Gudstjeneste i Kirkeby Kirke, at 
han havde glemt Manuskriptet hjemme, og han saa sig 
da nødsaget til at prædike frit fra Leveren. Fra den Dag 
skrev han aldrig sine Prædikener. Af Søndagens Evange
lium tog han fo r det meste en enlig Tanke, stundom kun 
et enkelt Ord som Tekst. En velformet Prædiken, sagde 
han, bør have Kileform som en nordisk Fylking, med Spid
sen fremad, saa den ved Aandens Kraft kan trænge ind 
i Hjerterne. - En Tid oversatte han og udgav Hermanns
burger Missionsblad, redigeret af Pastor L. Harms. Han 
har udgivet en lille Pjece: "Den nationale Sag og Ver
·densrigerne", og en Del af hans . kønneste Digte er trykt 
i et lille Hefte. Sidst i Halvtredserne førte han en Fejde 
i "Dansk Kirketidende" med Dr. G. Rudelbach om Tros
ordet. Men i Slutningen af det sidste Indlæg skriver han: 
"Og hermed nedlægger jeg igen Pennen - et Vaaben, 
som jeg kun nødigt griber, men gerne nedlægger. Den 
Virksomhed, som Herren har givet mig i Menigheden, 
levner mig kun lidt Tid til Pennefejde. Naar jeg derfor 
igen trækker mig tilbage fra Kamppladsen, hvor Striden 
føres paa Papir og med Pen og Blæk, saa er det fordi 
jeg er stævnet til en anden Kampplads, hvor Striden føres 
·med det tveæggede skarpe Sværd, som udgik af Herrens 
Mund (Joh. Aab. 1,16), og som jeg med Herrens Hjælp 
ikke agter at nedlægge, før det i Døden falder mig ud 
af Haanden. Gud g ive os alle Naade til at føre dette 
Sværd til Angreb mod Døden, til Forsvar for Livet." 

Et Brev, som han i 1862 skrev til mig, da jeg som 
17-aarig opholdt mig i København, kan jeg ikke lade 
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være at give et lille Uddrag af, da det er saa karakteri
stisk for ham: 

"Kære lille Mie! 
ja, i Morgen for 17 Aar siden, da kom "den lt'l!este, 

villeste, mildeste, sødeste, rødeste, blødeste Ven"*) til 
Verden i den gamle Præstegaard, som senere mange 
Gange har siddet nok saa behagelig, og behageligere end 
nogen Dronning paa sin Throne, paa Faders Haand og er 
bleven kistet til sin og alles største Moro højt op i Luf
ten. Det var en yndig Tid. Nu er lille Mie bleven en 
stor Pige og er ovre i Kongens København, og nu er 
Faders Haand bleven altfor lille og svag til at bære Øen 
store Pige. Dog bæres hun endnu af Fader og skal altid 
bæres i hans Hjerte, hvor der er Plads for hende, hvor 
stor hun end bliver, og for alle Børnene og flere med, 
og der skal hun altid blive frembaaren af en lille Haand, 
som ogsaa kan bære højt, ja højere end nogen anden 
Haand og kistet lige op til Gud Fader i Himmerige, højt 
over al Verdens Synd og jammer, derop, hvor jeg haaber, 
at vi alle skulle til syvende og sidst samles som lige 
Børn, som have Ord for at lege bedst. ja, Gud velsigne 
Dig og fremfor alt bevare Dig i den store Naadens 
Pagt, han i Daaben har oprettet med Dig, saa er alt 
godt, thi naar Enden er god, saa er alting jo godt." 

Den 17. januar 1865 havde han den store Sorg at 
miste sin trofaste Margrethe Eline efter 26 Aars lykkeligt 
Ægteskab. Med hende havde han otte Børn, hvoraf fire 
nu er døde. Henved tre Aar senere giftede han sig 
igen med Alberta Ejlskov, Datter af Kancelliraad, Tugt-

*) Saaledes sang han, naar han dansede om paa Gulvet med 
sine Børn paa Armen, mens vi var smaa. 
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husinspektør E. i Odense. Hun blev ham en god og 
kærlig Medhjælp, og navnlig efter at han blev helt blind, 
var hun baade Øje og højre Haand for ham. Samlivet 
med hende varede i 31 Aar. Han holdt saaledes to Gange 
Sølvbryllup. 

Den eneste Gang Brandt har søgt andet Embede 
var, da han i Begyndelsen af Halvfjerserne af en Del Fa
milier i Vesterskerninge-Ulbølle blev opfordret til at søge 
det derværende Sognekald, som var bleven ledigt ved 
Provst Ramsings Død. Men der var andre derovre, som 
ikke ønskede at faa en Grundtvigianer til Præst. De 
sendte en Skrivelse til Brandt, undertegnet "flere Be
boere", hvori de bad ham om at tage sin Ansøgning til
bage. Dette følte han sig dog ikke opfordret til, idet han 
bl. a. skriver til dem: "At det Ord, jeg har faaet at sige, 
finder Modstand, at nogle elske det, andre hade det, der
paa har jeg mange Beviser i min lange præstelige Ger
ning, og jeg har ikke ventet, at det vilde blive ander
ledes i Vsk.-Ulb." Men hvis Sagen virkelig forholder sig 
som Skrivelsen udsiger, raader han "de kære Beboere" 
til at samle alle deres Underskrifter, der er enige med 
dem, paa en Adresse til Ministeriet om at blive fri for 
ham, saa tror han sikkert, Ministeriet vil tage Hensyn til 
en saadan Stemning i Sognene, og han tror saa heller 
ikke det er Herrens Vilje, han skal være deres Sogne
præst. Hvad ham selv angaar, ønsker han kun "at tjene 
Herren og virke til Velsignelse i det danske Folk, saa
længe Herren har Brug for mig". Som Kuriosum kan til
føjes, at han, for at der kunde blive taget Hensyn til An
søgningen, oplyste "flere Beboere" om, at den maatte 
skrives paa 32 Sk. stemplet Papir og med Navns og Stil
lings Underskrift. De blev saa fri for ham. Og Br. for
trød vist aldrig, at han blev i sine gamle Sogne. 
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Dybest set var Brandt en ydmyg Mand, som kun 
ønskede at være Herrens og Menighedens Tjener - Or
dets Tjener. Han søgte ikke sin egen, men kun sin Her
res Ære. Da han blev ældre, meldte den Tanke sig, at 
han burde søge sin Afsked, give Plads for en yngre, 
kraftigere Mand. Og denne Tanke foruroligede ham en 
Del. Thi paa den anden Side var det hans inderlige Øn
ske, at han maatte faa Lov at dø i sin gamle Rede. Men 
Menigheden ønskede ikke at komme af med sin gamle 
Præst; den gav ham et Tillidsvotum i Form af en med 
mange Underskrifter forsynet Adresse, hvori de takker 
ham for hans "trofaste og dygtige Tjeneste" iblandt dem. 
Det hedder bl. a. deri: "Det er vor inderlige Overbevis
ning, at det vil være til Kristenlivets Tarv, at De frem
deles, saa længe Gud under Dem Kraft dertil, i samme 
Maal som nu, staar som Guds Ords Tjener i vor Kreds." 
Men hvis han følte, at han maatte have en Medhjælper, 
fandt de det i sin gode Orden. 

Han holdt da Kapellan i Resten af sin Levetid. Hans 
første Kapellan var den senere Valgmenighedspræst Ene
vold Terkelsen, Herning. 

Som han viste sit Frisind i den kirkelige Opvækkel
sestid, saa deltog han i Arbejdet for at skaffe Menigmand 
borgerlig og politisk Frihed. Skulde han partibetegnes, 
var han nærmest national-liberal og som saadan stillede 
han sig til Valg til Rigsdagen (saavidt vides var det i 
Halvtredserne). Der var ved dette Valg tre Kandidater og 
efter foretagen Kaaring trak Br. sin Kandidatur tilbage 
og bad Vælgerne om ved den skriftlige Afstemning at 
vælge den Kandidat, der stod ham nærmest i politisk An
skuelse. Men Modkandidaten blev valgt. Dette var baade 
første og sidste Gang, han stillede sig. I Folkefesternes 
gyldne Tid, mellem de to slesvigske Krige, var han en 

12 
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søgt Taler, skattet for sit djærve og hjertevarme Ord. 
Han havde, som de fleste af hans samtidige, stærk Tro 
paa, at Danmark magtede at værge sig i Kampen om 
Sønderjylland, og stor var hans Sorg, da Ulykkesaaret 64 
viste noget andet. Men han var ivrig med til at genrejse 
sit Folk. Saa langt hans Ord rakte, kaldte han paa Viljen 
og Kraften hos danske Mænd og Kvinder og støttede alt, 
hvad der tog Sigte i den Retning. Da den politiske Kamp 
mere og mere tilspidsedes, indtil den mundede ud i Pro
visorismen, holdt han Fodslag med de Nationalliberale. 
Ikke at han, som Flertallet af dette Parti ved Paragraf
fortolkning fik Provisoriet g jort grundlovsmæssigt tillade
ligt - han stemplede det som rent og skært Grundlovs
brud - men han lagde Skylden for Bruddet over paa 
Venstre, fordi dette efter hans Mening fremtvang Provi
sorismen ved at føre Visnepolitik og nægte Finanslov ; 
dette, fandt han, var udenfor alle Grundlovens Forudsæt
ninger og en stor moralsk Uret, stik imod dens Aand. 
For den, som var nøje Kender af Brandts hele Naturel 
og Tankesæt, var dette hans Standpunkt ikke uforstaae
ligt: Han havde levet en Del af sine Manddomsaar under 
Enevælden og Ordene "v ærer Øvrigheden underdanig", 
var den Gang anderledes indprentet Samtiden, end den 
yngre Slægt. Og han var en Mand af Aand, saa et mo
ralsk Overgreb - hvilket efter hans Mening Visnepoli
tikken og Finanslovsnægtelsen var - var fuldt saa util
stedeligt, som et juridisk. Og endelig var han i sit aller
inderste Frihedsmand, og det harmede ham, at Venstre 
brugte Tvangsmidler (Finanslovsnægtelse) til at rydde po
litiske Modstandere af Vejen, for selv at komme til Mag
ten. Men de, som stod ham nærmest, følte, at han aldrig 
forsonede sig med Provisoriet, og at han i de ni lange 
Provisorieaar kom til at se med mildere Øjne paa Ven-
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stre, selv om han ikke gav det til Kende i Ord. For han 
var nu en Gang Frihedsmand og elskede det menige 
danske Folk, selv om Præget fra Enevældens og Bureau
kratiets Tidsalder undertiden lod sig tilsyne hos ham. 

- Den 25. Septbr. 1888 fejrede Brandt sit 50 Aars 
Jubilæum som Præst under stor Deltagelse fra nær og 
fjern . Alle Herredets Præster var bl. a. mødt. Der var 
Gudstjeneste i Kirken, som var propfuld af Tilhørere. 
Provst Rasmussen fra Stenstrup holdt fra Prædikestolen 
en Tale, hvori han fremhævede Brandts Betydning som 
Præst. Derefter prædikede Br. selv, og Hovedindholdet 
af hans beaandede Prædiken var en Tak til Vorherre, der 
havde lagt sin Aand og Kraft i hans Forkyndelse trods 
al Skrøbelighed, og en Tak til Menigheden for al den 
Kærlighed og Deltagelse, der var mødt ham i de mange 
Aar, ligesom nu paa Festdagen. 

En Mængde Gaver strømmede ind til ham: fra Me
nigheden, fra Herredets Præster, fra Sognebaandsløserne 
i Vesterskerninge-Ulbølle og m. a. En Del Sange var 
skrevne til Festen, deriblandt en af Br.s Svigersøn, Peder 
R. Møller, hvoraf de to sidste Vers lød saaledes : 

Der var mange djærve Mænd, 
som i Brydningstiden 
mødte frem med Sværd ved Lænd 
og tog Del i Striden. 
Han, vi fejre her i Dag 
Høvdi ng var i mange Slag, 
det skal aldrig glemmes. 

Hil dig, gamle Hædersmand, 
med dit Skjold det rene ! 
Menighed og Fædreland 
gid du længe tjene ! 
Naar din Sol gaar under Hav, 

12* 
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Efterslægten ved din Grav 
vil dit Navn velsigne! 

Samme Aar blev han af Kongen hædret med Ridder
korset. At dette ikke blev tilstillet jubilaren paa selve Høj
tidsdagen undrede mange. Da den formentlige Grund hertil 
har noget af et komisk Skær over sig, kan jeg ikke nægte 
mig den Fornøjelse at meddele den. Paa Hvidkilde boede,. 
som tidligere nævnt, Kammerherre, Baron Holsten-Lehn,. 
hvem Br. var kommen til at staa i et venligt Forhold til 
og jævnligt besøgte. Da Baronen ved sin Hustrus DøcL 
maatte afstaa Herresædet og Baroniet til den arveberet
tigede Nevø, Kammerherre, Baron Rosenørn-Lehn til Guld
borgland paa Lolland, flyttede den gamle Holsten-Lehn 
til København, hvor han slog sig ned i en stor Villa ved 
Charlottenlund. Naar Br. kom til Hovedstaden, undlod 
han sjældent at besøge den gamle Baron, og saadan 
hændte det en Dag nogen Tid før jubilæet, at han tog 
ud til Villaen paa Strandvejen. Medens han sad og talte 
med Kammerherren, kom der fremmede, en pæn Herre 
med sine to Sønner, som vilde aflægge en Visit. Kam
merherren præsenterede og Br. hilste, men g av sig saa 
til, medens den Visit stod paa, at betragte Billederne paa 
Væggen osv., kort efter tog han Afsked og gik. Paa 
jubilæumsdagen kom daværende Udenrigsminister, oven
nævnte Kammerherre Rosenørn-Lehn, for at lykønske. 
"De har været i København fornylig, Pastor Brandt og 
glædet min Onkel med at tage ud og hilse paa ham." 
jo, det var meget rigtigt. "Og der traf De sammen med 
Hans kgl. Højhed Kronprins Frederik (senere Frederik d. · 
8de) og to af hans Sønner". Det anede Br. intet om. 
"Min Onkel præsenterede dog de kgl. Herskaber for 
Dem." "Hvadbehager! jeg mindes godt, Deres Onkel 
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præsenterede mig for en Herre med sine to Sønner, men 
jeg hører ikke godt mere, saa jeg forstod ikke Navnene. 
jeg ansaa Herren for en Grosserer el. l." "Nej, det var 
selve Kronprinsen." Brandt beklagede oprigtigt, hvad der 
var hændet; da han var en i høj Grad loyal Mand, som 
højagtede og ærede det danske Kongehus, kunde det aller
mindst falde ham ind at vise en saadan Mangel paa Ær
bødighed for selve Kronprinsen. Udenrigsministeren lo og 
drejede Samtalen hen i en anden Retning. Kort Tid efter 
kom Ridderkorset 

Med Aarene svækkedes hans Syn mere og mere og 
han blev tilsidst helt blind. For ham, som elskede Natu
ren saa højt, var det en tung Prøvelse. Han vedblev dog 
at prædike. Naar han først befandt sig paa sin gamle 
Prædikestol, var der ingen Affældighed at spore. Evan
geliet kunde han udenad, hans Stemme var kraftig og 
hans Forkyndelse klar i sin Tankegang. I den gamle 
Præstegaard, hvor han kendte hver Stue; i Haven, hvor 
han kendte hver Busk, hvert Træ, overalt paa de kendte 
Steder kunde han færdes uden synderlig Vejledning. Her 
henlevede han sit Livs Aften under lykkelige Kaar, om
hyggelig passet og plejet af sin Hustru og yngste Datter. 
Her flokkedes Børn og Børnebørn om ham og Vennernes 
Skare, naar de Søndag Eftermiddag kom fra Kirke, han 
kunde kende de fleste paa Stemmen. Den fordums strænge, 
aandsmyndige Mand var nu bleven en mild, elskelig Ol
ding, en johannes-Skikkelse. 

Vi mindes ogsaa fra hine Tider, naar han om Af
tenen i Tusmørketimen sad i sin Lænestol nede i Studere
kammeret, fantaserende paa sin kære Guitar og med sin 
sprøde Stemme nynnede sine egne kønne Melodier. 

Han vedblev til det sidste at forberede de unge til 
Konfirmationen og selv at konfirmere dem. Blandt hans sidste 
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Hold Konfirmander var hans egen Datterdatter. Han havde 
da naaet at konfirmere en hel Flok af sine egne Børne
børn. 

Efter 50aars jubilæet levede han endnu i ti Aar og 
naaede d. 25. Septbr. 1898 at fejre det ret enestaaende 
jubilæum som Præst i den samme Menighed i 60 Aar. 

Under Overskriften "En Patriark" skriver journalist 
Holger Rosenberg (Craal) i "Dannebrog" om denne sjældne 
Fest: 

"Fra Bakken, hvor Ollerup Højskole knejser, synlig 
over et godt Stykke af Sydfyn, faar man første Gang, 
naar man kommer fra Svendborg ad Faaborglandevejen, 
Øje paa den lille venlige, hyggelige Landsby, som kan 
takke sin Præst og sin Højskole for, at den er bekendt 
over det ganske Land. 

- - jeg er i Morges kommen gaaende fra Svend
borg - mange Gange har jeg gaaet den samme Vej, 
men aldrig har den syntes mig skønnere end i denne dej
lige Efteraarsmorgen - - - Mænd og Kvinder gaar 
samme Vej som jeg med Salmebøger i Hænderne; af og 
til ruller en Vogn forbi ogsaa med Kirkegængere. Fra 
Bakken ser jeg, at der er Flag paa Stængerne ved Husene 
og Gaardene dernede i Byen mellem Træerne. Men det 
er jo ogsaa en Højtidsdag i Dag - Sognets gamle Præst 
holder et sjældent jubilæum, som ikke mangen Præst nu 
til Dags har kunnet fejre, nemlig 60aars Dagen for sin 
Kaldelse. 

- - Fra Byens Gaarde og Huse kommer andre 
Mænd og Kvinder ud med Salmebøger i Hænderne; da vi 
kommer op ved Kirken er vi en hel Flok. Fra Præste
gaarden ved Siden af kommer i det samme en anden Flok 
- den gamle Præsts Børn og Børnebørn, Mænd, og 
unge Piger i hvide Kjoler. Kirkens Stole er snart fyldte. -
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Lige for Midtergangen i en stor Lænestol med Ansigtet 
mod Menigheden sidder den gamle, snart 87-aarige Præst. 
Han ser gammel ud, som han sidder der; men da de 
første Salmer er sungne, og den gamle Præst af sin Ka
pellan bliver ledet om bag Stolen, som han støtter sig 
til, og han begynder at tale, da vokser hans bøjede Skik
kelse; hans Tale, som var svag, da han begyndte, bliver 
stærkere og stærkere og hans Ansigt, hvis Øjne ikke 
kan se, bliver talende udtryksfuldt. I korte, klare, distinkte 
Sætninger taler han milde, varme Ord. Den Klarhedens, 
Fasthedens og Overbevisningens Aand, som gjorde hans 
Ungdoms- og Manddomstale saa tændende, opildnende 
og vækkende, ja af og til endog udfordrende, har han 
bevaret til sin sene Alderdom, men Mildheden og Hjerte
varmen synes han nu lettere end nogen Sinde at finde 
Ord for. Med en forunderlig Aandsklarhed - · Aandsmyn
dighed kan man næsten fristes til at kalde den - staar 
den gamle Præst deroppe ved Alteret og taler til sine 
Børn, nu tresindstyve Aar efter at han første Gang talte 
i denne Kirke til denne Menighed. 

"Lille Børn, lille Børn, kalder han sin Menighed, 
og aldrig har jeg hørt Ord lyde mindre kunstlede end 
disse, thi over den gamle Præst er der en Patriarks Vær
dighed. 

Stærkt bevæget er han. Af og til trykker han sit 
Lommetørklæde mod de blinde Øjne, men han bekæmper 
Taarerne og taler atter klart og varmt milde Ord, der 
straaler af hans indre Overbevisning om, at Gud er naa
dig og barmhjertig og god. 

" ..... . Det har været lykkelige tresindstyve Aar 
- siger den gamle Præst - og derfor kan jeg først 
og sidst takke Gud; men ogsaa jer, lille Børn, takker jeg 
for den Mildhed og Venlighed og Kærlighed, hvormed I 
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har set paa mig. Tak, lille Børn, for al jeres Godhed 
de mange Aar!" 

Da er alle Øjne i Kirken vaade !" 
Og H. R. Egebjerg skriver i Højskolebladet i samme 

Anledning : 
"Det er i mer end rent ydre Forstand en ualmindelig 

lang og besværlig Kirkevej, gamle Pastor Brandt har havt 
at færdes. Men han har fulgt den Vej, hvor den Herre, 
han alt i Ungdomsaarene lovede Troskab, har vinket ham 
frem, selv om den ofte var stejl og knudret. - - -
Derfor har hans lange Kirkevej været til Velsignelse for 
ham selv og for mangfoldige andre, hos hvem Troen 
styrkedes og Tvivlen svandt, naar de saa, hvor usvigelig 
sikkert han gik sin Gang. Og derfor fortjener den gamle 
Præstemand paa sin Højtidsdag en Tak for god og tro
fast Gerning i den lange Arbejdsdag, som nu stunder 
mod sin Hældning, en Tak, der først og fremmest vil 
lyde fra hans egen Menighed, men som ogsaa vil finde 
Tilslutning hos levende Kristne trindt om fra hele den 
danske Folkemenighed." 

Kongen hædrede ham paa denne Dag med Sølvkor
set og Kronprins Frederik tilskrev ham egenhændig et 
venligt Lykønskningsbrev. 

jeg maa endnu have Lov til at fremføre den Tale, 
han samme Aar holdt ved Ollerup Højskoles Efteraars
møde og hvormed Mødet sluttede. Den er refereret i 
Svendborg "Folkeblad" og Egebjerg skriver : Ordlyden 
kan vi gengive, men ikke den lnderlighedens, Overbevis
ningens Kraft, som laa i den gamle Præsts personlige 
Vidnesbyrd, der gjorde et dybt Indtryk paa enhver i For
samlingen. Man følte, at det Pastor Br. kaldte Drøm, det 
var Livet for den gamle Præst. 
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Min Drøm. 
Ved den store Pinsefest mindede Apostlen Peter om, 

hvorledes det af Profeten Joel var blevet forudsagt, at i 
de sidste Dage vilde Gud udgyde sin Aand over alt Kød, 
saa de unge skulde have Syner og de gamle have Drømme. 
ja, det maa I Unge vide, at da I blev optaget i Kirkens 
Skød, da skulde der for jer oprettes nye Syner, I skulde 
faa et nyt Syn paa Livet, paa Historien. 

Men jeg hører nu til de Gamle, til dem, som skal 
have Drømme. Min Drøm om Verdens Herlighed, den er 
nu forbi, jeg staar ved Indgangen til den anden Verden 
og mod den gaar mine Drømme. jeg drømmer om den 
ny Verden, jeg stunder til, drømmer om et Samvær med 
Kristus, et Samvær med ham, der i Dag, i Morgen, til 
evige Tider er den samme, ham, som er Lyset her i denne 
og Frelseren i hin anden Verden. - - - ja, jeg drøm
mer om et saadant livsaligt Samvær med min Frelser. 
Og jeg drømmer om der at gense alle de af mine Ven
ner, der er gaaet bort, om at samles med alle dem, med 
hvem jeg her har været forenet i den Kærlighed, som er 
af Gud. 

Og især drejer min Drøm sig om den store Skare, 
hvorom der er skrevet i Johannes' Aabenbaring, om den 
store Skare af de tolv Stammer, og den store Skare, 
hvilken ingen kunde tælle, af Hedninger og Stammer og 
Folk og Tungemaal, som stod for Guds Trone og for 
Lammet - -

Det er en dejlig Drøm at se den gamle Pagts Folk 
og den nye Pagts Folk forenede og samlede om Guds 
Trone, se Hedningefolkene af alle Tungemaal samlede med 
Israel og med høj Røst sige, ja raabe det frem: Saliggørelsen 
tilhører vor Gud, ham som sidder paa Tronen og Lammet! 

- - - Og det er min Drøm, at ogsaa jeg maa 
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være med i den store Skare, være med at raabe højt til 
Guds Lov. 

- - - jeg drømmer om den ny jord, hvor Skab
ningen er fritaget for Forkrænkelighed, den ny jord, hvor 
den store Bøn, som Jesus har lært os, skal gaa i Opfyl
delse, hvor det skal ske, at Gud Faders Navn vorder 
helligt, og hvor Guds Rige kommer til os. 

Det er min Drøm, at alt en Gang maa ende til Guds 
Lov. ja, jeg ved vel, at der trindt i Landene hæver sig 
Røster, der siger noget andet. Saa mange Unge kan have 
deres Mening. Hvad jeg her siger, er jo kun den Gam
les Drøm, men paa den Drøm tror jeg, og kun i den 
Drøm finder jeg Hvile, Fred og Glæde. 

Men før alle Folkeslag vil samles i det store Tog 
foran Guds Trone, samles i hvide Klæder og med Palme
grene, Sejrens herlige Tegn, før den Tid vil maaske jor
dens Folkeslag komme til at gennemgaa trange Tider og 
haarde Lidelser, thi Vejen til Naade gaar gennem Lidelser. 
Men en Gang, det er mit sikre Haab, vil det ende med 
det store Folketog foran Guds Trone. Thi jeg kan ikke 
tænke mig en Salighed uden at jeg først og fremmest 
kan mødes med Guds Menighed og siden med Slægt og 
Venner og alle dem, med hvem jeg hernede var forbun
den i Kærlighed. 

ja, kære Børn, det er min Drøm." 

I Begyndelsen af December Maaned blev den gamle 
Præst syg af en Nyrelidelse. Han, som aldrig før havde 
kendt til egentlig Sygdom, blev nu sengeliggende, og vi 
fik snart en Anelse om, at det bar mod Enden. Det kraf
tige Legeme blev svagt, men Aanden var lige lyslevende. 
Han talte Guds Ord til sine Børn og andre Omværende 
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lige til det sidste. Selv da han blev syg, forlod hans gamle 
Lune ham dog ikke. Da hans Svigersøn en Dag i Be
gyndelsen af hans Sygdom kom ind til ham og paa sin 
friske Maade spurgte: "Naa, hvordan gaar'en?" lød Svaret 
med et Glimt af det gamle Humør: "Den gaar slet ikke,. 
den ligger!" 

Den 15. December 1898 døde jens Sofus Brandt. 
Han gik bort i den usvigelig sikre Tro, at den Frelser, 
til hvis Tjeneste han havde viet hele sit Liv og sin Ger
ning, vilde tage ham til Naade og lade ham indgaa til 

Liv og Salighed. 
Ved hans Baare blev der udtalt: 
"Han gik bort j , Fred og uden Frygt. Han talte ·om 

Døden, som et Barn kan tale om, at det ved Aftentide 
skal hjem efter endt Arbejde. Og han døde med et Smil 
om Læben. 

"Fyns Tidende" skriver ved hans jordefærd: 
"Nu hviler Pastor Brandt paa den Kirkegaard, hvor 

han selv gennem 60 lange Aar har været med at jorde 
saa mange Mennesker. Ved Siden af sin første Hustru 
hviler han, tæt op imod den smukke Præstegaardshave 
og i Nærheden af det gamle "Studerekammer", hvor han 
tænkte de mange Tanker og hvor han i mange Aar sam
ledes med sine Konfirmander og fortalte for dem . . . . 
Med gamle Brandt er en stor og mærkelig Præsteskik
kelse gaaet bort. Hans Liv har visselig været til Vel-
ignelse og længe vil hans Minde leve." 

I Folkebladet læser man: 
"Den ældste og tillige en af de skønneste og største 

Ege i den danske Præsteskov er falden. Der vil blive en 
tor tom Plads, hvor den stod. Men rundt om den er 

der udsaaet Frøkorn, som er i Grøde og Vækst, saa den 
02:saa vil leve i Efterslægten. Gamle Pastor Brandt er død, 
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men hans Ord og hans Gerning lever, og Mindet om ham 
vil langt ud i Fremtiden blive bevaret med Tak og Ære 
i den danske Menighed." 

Ved jordefærden blev nedenstaaende Sang af P. R. 
M. afsunget : 

Til Lysets Land, 
hvis Straalerand 
omkranser Skyggedalen, 
hvor Solen staar 
i evig Vaar, 
did hen han gaar 
med Sejerssang fra Valen. 

Til Fredens Land 
mod sollys Strand, 
ham bærer Dødens Bølge; 
hans Sjæl fra jord 
har med ombord 
i Livets Ord 
Vorherre selv i Følge. 

Til Livets Land 
vor Frelsermand 
har Vejen fo r ham banet; 
bag Dødens Sky 
skal atter gry 
hans Livsdag ny, 
som her i Tro han aned. 

Hans Tro stod fast 
til Hjertet brast, 
nu Herren selv han skuer; 
hvor Solen staar 
i evig Vaar 
paany han gaar 
ind under Kirkebuer. 
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Endnu fra Graven taler den gamle Præst til sin Me
nighed, idet Indskriften paa hans Gravsten, ifølge hans 
eget Ønske, lyser Velsignelse over dem alle i Vorherres 
Jesu Navn! 

Lad mig slutte denne korte Levnedstegning med hans 
egen smukke 

Aftensang. 

Milde Kirkektokketoner, 
Klang fra Naadens Tonevæld, 
Fredens Røst til Millioner 
over Land og By i Kvæld. 
Hvor I Hjertet kvæge, 
Sindet mildt bevæge, 
minde sødt mig om mit Held. 

Eders Bedestag mig sige: 
end din Dag i Jesu Fred, 
lad dig dog med Gud forlige, 
Vreden gaa med Solen ned. 
Dag med Hvile endes, 
Strid tit Fred skal vendes, 
Livets Maat er Kærlighed. 

Vuggesang mod Nattetide 
fra min Moders Hjertegrund, 
vug min Sjæl med Toner blide 
ind til Nattens Ro og Blund. 
Ton ved Dødens Leje 
om min Arv og Eje 
i den klare Morgenstund! 
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