
!(risten Larsen. 
Medlem af den grundlovgivende Rigsdag. 

Et Tidsbillede*). Af Fernando Linderberg. 

I. Ungdomsliv. 
1. Personlig Udvikling og første Virkekreds. 

Gaardmand Kristen Larsen, Søn af Gaardmand Lars Kristen
sen - Sønnesøn af Kristen Bertelsen -- og H u s tru Ger

trud Mortens Datter, b lev født i Fæd renegaarden Flægkærgaard 
d . 10. Maj 1804. Gaardens Navn stammer dog først fra Udflyt
ningen i 1801, hvor den blev lagt i Nærheden af en større 
Mose. 

·l Følge K. L s Vidnesbyrd var hans F arfar »en meget op
lyst Mand «, der maa formodes i Kraft heraf at have været en 
Foregangsmand i Sognet. Dennes Hustru karakteriserer han 
som følger: »Min Farmor var en saa oplyst og beg a ve t K vinde, 
saa at der selv i vor Oplysningstid skal ledes om Dannekvin
der, der kan maale sig med hende ; hun kunde alle.- det tror 
jeg - vore danske Kæmpeviser og Folkesange og vor hele 
Salmedigtning udenad, som hun altid sang med Liv og Lyst, · 
og min Fader sagde om hende, at hun kendte og var ligesaa 
oplyst i Bibelen som nogen Præst. Min Farfar skal derfor have 
kaldt hende sin Præstinde: ti han var af Naturen noget tung
sindig, men hun kunde altid oplive ham baade med Samtale 
og sin herlige Sang. « 

Paa mødrene Side var K. L. af tysk Slægt. Hans Moders 
Morfader, Jakob Truelsen, var som Skytte kommen til den 
nærliggende Herregaard Schelenborg med en tysk Baron. Hans 
Fader var Sognefoged og Yar alene i denne Egenskab Foregangs-

*) Nærværende Skildri ng er helt igennem udarbej det paa Grundlag af Kr. 
Larsens egne efterladte Papirer. F. L. 
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mand i Sognets offentlige Anliggender. Hans Moder var en me
get oplyst, stræbsom, stilfærdig Kone med megen Skønhedssans, 
der ikke blot holdt Hjemmet rent og net, men holdt Haven i 
saadan Stand, at den blev kendt som den smukkeste der paa 
Egnen. 

Under sin tidligste Opvækst følte han sig - uden at kende 
Grunden dertil - noget tilsidesat af sin Moder, hvorfor han 
holdt sig desto mere til sin Bedstemoder, der med sine Sange 
og Fortællinger gjorde et stærkt Indtryk paa ham. Hjemmet 
var iøvrigt fuldstændig rationalistisk og et Samlingssted for 
Omegnens rationalistiske Præster, der i deres Optræden pegede 
paa K. L.s Fader som et Mønster for sine Standsfæller. Mange 
af disse blev ogsaa af Faderens Veltalenhed draget med i den 
rationalistiske Strøm. Om Vinteraftenerne læste denne højt »lige 
fra det blev mørkt og til Sengetid ikke sjeldent til Kl. 11 a 12 
af Tidens vantro Skrifter og Romaner.« 

I Skolen mødte Drengen den samme Rationaiisme. Læreren 
søgte at forklare Fortællingerne om Underne paa en saadan 
Maade, at de for K. L. nærmest korn til at staa som Tasken
spillerkunster. løvrigt blev der lagt saadan Vægt paa Udenads
læren, at det hele Skoleliv blev ham fuldstændig forhadt. og 
modbydeligt. For at bøde paa Kedsommeligheden stjal han sig 
til at tage Morskabsbøger med, hvormed han underholdt sig 
naar han kunde se Lejlighed dertil. 

Baade Hjemmet og Skolen virkede med Held til, at Drengen 
ved sin K?nfirmation var udpræget Rationalist, »Fritænker < 
kalder han sig selv paa dette Tidspunkt. Dog stemmede dette 
ikke med hans Natur. Naar han gik ene grublende paa Mar
kerne, kunde det hænde, at Følelserne tog saadan Overhaand 
over ham, at han »knælede ned og bad til den Gud, han søgte 
at fornægte. ~ 

Han hadede Spil, særligt Kortspil, men elskede Dansen. 
hvorfor han og et Par Venner - Paul Mosegaard og Kristen 
Hansen - blev meget afholdt af Pigerne, naar de, mens andre 
Karle spillede Kort, dansede og fortalte Æventyr for dem. Mel
lem Dansene blev der sunget Kærligheds- og N ationa !sange. 
som de tre nævnte Mænd afskrev af de Romaner og Digte, de 
læste op. Den gode Tone, dette fremkaldte, gav Anledning til. 
at Ungdommens selskabelige Sammenkomster fik stærk Tilslut-
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ning selv af Folk langvejs fra, endog fra Købstaden, den lille 
Kerteminde. 

Imidlertid begyndte den religiøse Vækkelse, der havde sit 
Midtpunkt hos de to Haandværkere Skomager Ole Henrik 
Svane og Snedker Rasmus Klink i Kerteminde, at brede sig. 
K. L.s Ven Paul Mosegaard blev først grebet deraf. Gennem 
ham blev ogsaa K. L. draget med i Bevægelsen. Dette var dog 
kun som en Slags Forberedelse. Gennembruddet kom dog først, 
da han 28 Aar gl. blev forlovet med Ane Hansdatter, en Datter 
af Byens Smed , Hans Simonsen - født 18.-8.-1782, død 
17.-8.-1849 - , der med sin Hustru levede et fromt Liv i 
gammel kristelig Aand. Her levede Brorsons Salmer endnu 
baade i Hjærter og paa Tunger. Som Vidnesbyrd om det kønne 
personlige Forhold , der i hine patriarkalske Tider kunde være 
mell~m Medlemmer af Under- og Overklassen, kan det frem
hæves, at der bestod et hjærteligt Venskabsforhold mellem 
Smeden og Kammerherreinden paa Schelenborg. Hun besøgte 
ham ofte og satte personligt et Minde paa hans Grav. 

Ved Siden af den Paavirkning K. L. modtog i dette Hjem 
kom en stærk Paavirkning fra en jævn Fisker fra Kerteminde. 
Det var~ Du~ som paa sin Fod vandrede ud til Dalby
bugten for at fi ske Makreller. Due med flere fik deres Tilhold 
i K. L .s Hjem, hvor de om Natten laa i Halm i Laden. Due 
var meget musikalsk og havde en god Sangstemme. Naar han 
sang Brorsons Svanesange, blev K. L. stærkt grebet baade af 
Tekst og Tone. Stærkest til Hjærte gik Salmen : Op I Kristne 
rusler eder ! Under Paavirkning af Salmerne opstod hos K. L. 
det inderlige Ønske at lære af Paul Mosegaard og Johan Due 
saa ledes, at han kunde blive ligesaa glad og lykkelig som disse. 
Gen nem strenge aandelige Kampe, hvorunder han følte sig som 
den , der havde spildt Guds Naade og derfor var et Bytte for 
Djævelen, naaede han frem til Troen paa Syndernes Forladelse 
og Frelsen i Kristus Jesus. »En Nat, da jeg laa i denne Hel
Yedangst og kæmpede med Fortvivlelsens hele Vægt mod Djæ
>elens Fristelser og bad med Angerens hede Taarer, at Gud 
dog ikke vilde forskyde mig, men for Jesu Kristi Skyld være 
mig naadig, da lysnede det med et op for min Sjæls Øje, og 
·et var mig som Djævelen virkelig personlig forlod mig, saa 

. eg følte den salige Ro i mit Indre. Om det nu var en aandssyg 
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Feberanstrengelse, eller om han virkelig havde Adgang til mig 
og nu maatte vige Pladsen for Guds Naade, det ved jeg ikke, 
men det ved jeg, at jeg fra dette Øjeblik fik Ro for min Sjæle
angst og følte mig glad og lykkelig som Guds kære Barn. « 

Denne K. L.s Omvendelse vakte stor Glæde blandt hans 
kristne Venner, men fremkaldte baade Bitterhed og Uvilje imod 
ham i hans Hjem blandt hans Søskende og de gamle Venner 
blandt de saakaldte Verdens Børn. 

Paa den anden Side blev han mødt med stor Mistænksom
hed af Deltagerne i de gudelige Forsamlinger, hvis snævre, 
pietetiske Livssyn han ikke kunde dele. I Modsætning til di sse 
kunde han fremdeles glæde sig over Skønheden i Naturen, i 
Haven og paa Marken. Hans Fortælling om sit første Besøg i 
en af de gudelige Forsamlinger yder følgende træffende Bidrag 
til disse Forsamlingers Karakteristik. 

»Der var i Kærby, hvor en Mand, som hed Anders Larsen, 
boede; denne Mand var næsten skriftlærd, og han indledte 
Forsamlingen med en meget lang Bøn, derefter blev sunget en 
Salme og efter denne læste han en luthersk Prædken, men 
denne Læsning havde nær aldrig faaet Ende, ti for hvert lille 
Stykke han læste, holdt han en lang Tale, og da han endelig 
fik Prædkenen læst, holdt han en meget lang Tale over dennes 
hele Indhold, og naar man nu ved, at Luthers Prækener er, 
som de er oversat paa vort Modersmaal, noget tørre, og at 
Forsamlings-Prædikanten uagtet sin Dygtighed og Lægmands
klogskab ogsaa var meget tør til at udtvære sit Foredrag, saa 
vil man vist med mig erkende. at den Slags Forkyndelse af 
Evangeliet maatte være mere trættende og søvndyssende end 
oplivende, saa i Stedet for, at den skulde opbygge og glæde 
vore Hjærter, nedstemte den mig til nedtrykkende Kedsomme
lighed. Da der saa endelig var sunget en Salme til Slutning og 
Forsamlingen syntes hævet, kom Manden hen til mig og bød 
mig Velkommen i deres Forsamling, og da det var første Gang 
jeg bivaanede disse, saa holdt han en Slags Skriftetale for mig, 
en Tale der var endnu længere end de foregaaende Taler, han 
havde holdt den Aften. J eg kunde naturligvis ikke høre eller 
sanse et eneste Ord af, hvad han talte til mig, men ønskede 
af mit inderste Hjærte, at jeg kunde slippe ud i den fri og 
fr iske Luft jo før jo kærere, og jeg følte det gladeste Øjeblik af 
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den Aftens Forsamling, da den endelig blev hævet, da jeg 
kunde sige dem Godnat og komme ud under Guds frie Him
mel. « 

Den, der ikke kunde glæde sig ved Deltagelsen af Forsam
linger af denne Art, blev mistænkt for ikke at være noget ær
ligt Guds Barn. Det var saaledes ret vanskelige Kaar for glade 
Kristne. 

K. L. kom derfor længe til at leve ret ene med sin Opfat
telse. Under dette fandt han stor Trøst i en Drøm, han en Nat 
havde. Han drømte, at han var i en stor Forsamling, hvori 
den Forventning: Vorherre kommer, pludselig opstod . K. L. 
stod med Frygt og Bæven for, hvorledes Mødet med Vorherre 
skulde forløbe. Han frygtede for, at han skulde blive forkastet. 
Men fik den Glæde, at Vorherre kom og tog ham paa sine 
Arme og gav ham et Kys. Ved dette følte han som en salig 
Strøm gennemrisle sin Sjæl og - vaagnede. 

Men Drømmen blev ham til Trøst og Opmuntring. Imidler
tid fandt han efterhaanden mere Samstemning hos en enkelt 
af sine Søskende, Broderen Morten Larsen og hans Kone og 
dennes Søster. Broderen begyndte at holde Forsamlinger i sin 
Gaaard paa Bogensø, ved hvilke Rasmus Nielsen - en lille 
J ordbruger fra Ejby - Kristen Madsen Bregnørs samtidige som 
Lægprædikant - hyppigt talte. Han var en · god Taler og en 
ypperlig Sanger, der alene ved sin Sangstemme var velegnet til 
til at sætte Liv i en Forsamling. Men heller ikke her fandt 
K. L. fuld Tilfredss tillelse. 

2. Paauirkning af Grundtvig. 
Under h ans gæren de Uro fik han fat paa Grundtvigs Søn

dagsbog. En Søndag Eftermiddag satte han sig ude i Haven og 
læste i den. Den første Prædiken, han her tog fat paa, greb ham 
saadan , at »Glædestaarer trillede ned over mine Kinder, « ti »en 
aadan Prædiken havde jeg endnu aldrig læst, eller nogen Tid 
ørt Gudsordet prædiket eller beskrevet med en saadan Tros

' arme, Kraft, Inderlighed og Begejstring som i denne Prædiken, 
saa nu følte jeg, endskønt meget dunkelt, hvor der var Trøst 
ag Hvile for barnlige og bekymrede Sjæle.« 

Grundtvigs Søndagsbog blev nu den eneste Andagtsbog, han 
::æste, og han blev snart fortrolig baade med dens Ejendomme-
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lighed med Hensyn til Forholdet mellem Daabspagten og Skrif
ten og med »dens skønne poetiske Stil. Da han selv var kom
men til Hvile i denne Betragtning, havde han ingen Ro paa 
sig, før han fik sine Venner til at dele den samme Glæde. Han 
gik til dem, tog Søndagsbogen med , læste for dem af denne og 
opnaaede, at Vennerne ogsaa blev glade ved de ny Prædikener. 

Dette gav Anledning til, at der blev stiftet et lille Læsesel
skab paa Hindsholm, der udelukkende læste Grundtvigs Prædi
kener og hvad K. L. ellers kunde overkomme at købe af 
Grundtvigs Skrifter. 

Den 7. Januar 1837 holdt K. L. Bryllup med stor Stads, 
idet baade Kammerherren, Kammerherreinden, den unge Baron 
Fritz og den unge Fru Baronesse var med til Brylluppet. Mens 
hans Kone nu blev Bestyrerinde i Huset, kom han selv i en 
meget ejendommelig Stilling, idet hans Fader havde overdraget 
Styrelsen af Gaarden til hans yngre Broder Jakob. Først da 
Broderen giftede sig og købte sig en Ejendom i Jylland, fik 
K. L. Adgang til at overtage Gaardens Ledelse. Ikke længe efter 
fik han se l v Fæstebrev paa Fædrenegaarden. 

Fra det lille Læseselskab begyndte Grundtvigs . Tanker at 
trænge ind selv paa Herregaardene. Paa Schelenborg tjente en 
Husjomfru Marie Rønning og en Karl Anders Gamberg, som 
var bleven pauvirkede af Tankerne. For at søge den ny Opfat
telse videre udbredt blandt Folkene paa Gaarden vovede de at 
indbyde K. L. og nogle af hans Venner til et Møde i Have
stuen, hvor der skulde læses en af Grundtvigs Prædikener. Man 
havde haabet, at man kunde sidde i Fred i den anførte Have
stue. Men de blev skuffede. De havde kun været der faa Øje
blikke, da de af en af Pigerne fik et Vink om, at Herskabet 
var paa Spor efter dem for at drive dem fra Gaarden . Hurtig 
blev Lysene slukkede. Gennem en hemmelig Gang førte Jomfru 
Rønning K. L. og Venner ud i Haven og paa Marken, hvorfra 
de slap bort, uden at blive opdaget. »Vi slap saaledes med 
Skrækken denne Gang og vogtede os for Fremtiden at komme 
Gaarden nær paa denne Maade. « 

Ved Siden af Søndagsbogen havde man i Læseselskabet paa 
Hindsholm indført Grundtvigs Sangværk. Nu i 1841 udkom en 
Samling af Grundtvigs Taler: Kærminder til Kong Frederik den 
Sjettes Krans og Skjaldeblik paa Danmarks Stjerne. Disse vakte 
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K. L.s Opmærksomhed, han købte dem og blev fyldt med 
levende Begejstring over den i disse forkyndte Betragtning. Her 
var det Danskhedens Sag, Grundtvig talte og talte saaledes, at 
de fyldte K. L. med Glæde og Beundring. Han fortæller selv, 
at han fandt, at Grundtvig ,skildrer Danmarks Folkeaand i 
saa poetisk skønne og levende Træk, at det ganske henrev mig 
til Beundring og smeltede mig hen i Glædestaarer, saa jeg be
sluttede, at jeg vilde udbrede folkelig Oplysning i saa vide 
Kredse som muligt, og jeg samlede da mine Venner for at føre 
dem ind i dette Folkelighedens skønne Tempel. ~ 

Det faldt ham imidlertid vanskeligt at faa dem til at for
staa, at Fædreland og Folkeaand, Modersmaal og Oldtidsmin
der, Billedsprog og Poesi havde noget med Kristendommen at 
gøre. Han bragte det dog dertil, at han fik Vennerne samlet 
for at høre ham læse nogle af de Taler, Grundtvig havde holdt 
i Dansk Samfund i København og i Forening synge nogle af 
de Sange, som blev sunget ved Dansk Samfunds Møder. Resul
tatet af dette blev da ogsaa, at der blev oprettet en lille Dansk 
Forening, hvori K. L. blev Sjælen og hvor der blev talt og 
udvekslet Tanker om alle de af Grundtvig rejste Spørgsmaal: 
Fædreland, Modersmaal, Frihed, Oplysning, Oldtidsminder osv. 

Til Brug baade for sig se l v og Vennerne skaffede K. L. sig 
efterhaanden saa godt som alle Grundtvigs Skrifter. Han havde 
saaledes nok baade at gennempløje de lange Vinteraftener og 
øse af til Brug for Vennerne. Af Grundtvigs Bøger kom han i 
særlig Grad til at elske hans store Mytologi. »Ved Læsningen 
af denne Bog kom jeg til at elske vore Oldtidsminder usigelig 
højt og glædede mig over dem som et Barn, og jeg blev da 
ogsaa saa fortrolig med disse vore Oldsagn, som kun faa i min 
Stilling er det endnu .« 

3. Foregangsmand i Sognet. 

Først da Faderen døde i sit 67. A ar blev K. L. ogsaa udad 
til Gaardens egentlige Repræsentant, der som saadan fik Plads 
i ~ymændenes Lag. I Begyndelsen saa de paa ham med stor 
Mistænksomhed og spottede ham for hans aandelige Interesser. 
Men det varede ikke længe. Naar han blev angrebet, følte han 
»en højere Livsmagt sætte mit Hjærte og hele Væsen i Bevæ
gelse, saa jeg med knugende Vægt kunde binde Munden paa 
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dem; tilsidst blev de saa bøjelige og fortrolige med mig, at de 
ikke kunde undvære mig, og jeg var saaledes deres højre Haand 
i et og alt. « 

Han blev valgt til Sogneforstander og Formand for Sogne
forstanderskabet; han blev valgt til Medlem af Fattigkommis
sionen. Han skrev en Adresse til Stænderforsamlingen i Ros
kilde om Afløsning af Hoveriet osv. 

En Gang i Fyrrerne besluttede K. L. og hans lille Venne
kreds at forberede en Folkefest i Dalby, noget der den Gang 
var ganske ukendt. I Uvished om, hvorledes dette vilde spænde 
af, turde de ikke indbyde offentlig i Bladene, men indskræn· 
kede sig til Udsendelsen af private Indbydelser. Som Talere 
havde Pastor Viborg fra Rynkeby og Overlærer Sick fra Odense 
lovet at komme til Stede. Folk kom i langt større Antal end 
man havde ventet. Men da de var samlet om Talerstolen og 
alt havde sunget et Par Sange, savnede man Talerne . »Folk 
blev urolige og begyndte at spørge efter Festbestyrelsen. J eg 
greb da under disse Omstændigheder det eneste Middel, der 
stod til min Raadighed, dette selv at bestige Talerstolen og saa 
lade Vorherre raade for Udfaldet. « Det var første Gang, han 
saaledes _stod som Taler overfor en stor offentlig Forsamling. 
~Men det gik over al Forventning godt for mig, jeg blev gre
bet af en underfuld Begejstring og Veltalenhed, som langt over
gik mine største Forventninger, og efter at have skildret, hvad 
der gj orde Folket og dets Konge lykkelige og udbragt et nifol
digt Hurra for Kristian VIII., steg jeg ned af Talerstolen igen 
under Folkets Jubel og Bifald. « -

Imidlertid var de indbudte Talere kommen. Festen stod saa
ledes over al Forventning godt af. K. L. blev fra denne Stund 
Folkets Yndling og fik mere og mere Indflydelse paa det i alle 
Retninger. Efter de Folkebevægelser, som fremstod efter Kri
stian VIII.s Død, blev han Leder for sine Standsfæller i deres 
Kamp mod Embeds partiet. »Kam pen var ha ard; ti Embeds
mændene og den fornemme Klasse af Folket betragtede (Bonde) 
Bevægelsen med mistænksomme Blikke, men netop derfor kla
redes Stillingen hurtigt og sikkert, saa hvert Parti vidste, hvad 
det vilde, og hvad det kæ~pede for; hvert Parti var derfor 
ogsaa ivrigt for at naa sit Maal. « 

Samme Dag Kristian VIII. var død, sendte en lærd Ven 
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(Pastor Viborg, der boede c. 2 Mil fra K. L.) Bud til K. L. 
med Anmodning om at komme hen til ham endnu samme 
Dags Aften, da han havde vigtige Ting at tale med ham om. 
Da K. L. sent paa Aftenen naaede derhen, fortalte den lærde 
Ven ham, at han hvert Øjeblik ventede en Stafet fra Køben
havn med Budskab om, at den svenske Konge var udnævnt til 
Konge i Danmark.· Alle store og formaaende Mænd i Hoved-
taden var enige herom, idet det var den eneste Fremgangs

maade, hvorved der kunde skabes et uovervindeligt Norden, et 
Yirkelig enigt Skandinavien . K. L. var imidlertid alt andet end 
begejstret for Udsigten til denne Ordning og mente, at Dan
mark som det »næstældste Kongerige paa Jorden « burde holde 
fa st paa den gamle Skjoldungestamme, saalænge vi havde et 
Led eller Gren af den. Dertil svarede Viborg, at dette kunde 
Yære godt nok, naar vi havde dygtige Konger, der vilde give 
Fol ket den fornødne Frihed, men i den Retning var der intet 
at vente af den nuværende danske Kronprins. Det var derfor 
nødvendigt at gøre den svenske Konge til Konge i Danmark 
ogsaa, og han troede bestemt, at Hyldningen af den svenske 
Konge allerede var foregaaet i København . Viborg tog derfor 

et Løfte af K. L., at han endelig ikke maatte rejse. før Med
eJ eisen fra Hovedstaden var kommen. De blev derfor siddende 

oppe den hele N at og drøftede Planerne om den nordiske En-
3ed. Men Budskabet fra København kom ikke. I den tidlige 
_J orgenstund rejste K. L . derfor tilbage med det Løfte, at han 
-l. uJde faa øjeblikkelig Bud, saa snart Viborg havde · faaet nær
:nere Efterretning fra Hovedstaden. Men i Stedet for Efterret
::ing om den svenske Konges Hyldning som Konge i Danmark, 
· om hurtig Efterretningen om Frederik VI I.s Tronbestigelse. 

Da Oprøret udbrød, og det viste sig, at Regeringen mang
.... de næsten alt til Krigens Førelse, baade Penge og Vaaben, 

oldt Sognepræst Møller i Dalby og K. L. Møder i alle Byerne 
;:·aa Hindsholm. Den Offervilje, der under dette fandtes, gav 
~g bl. a. Udtryk i, at ingen Gaardmand ydede mindre end 10 
_.igsdaler, de fleste gav 15 a 20 Rigsdaler. »Dette fy ldte« -
·'·river K. L. - »mit Hjærle med majestætisk Studsen og hen
_.vende Begejstring «. 
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II. Paa Rigsdagen i t 848. 

Medens denne Bevægelse var i Gang, blev der udskrevet 
Valg til den grundlovgivende Rigsdag, hvad der gav Anlednin 
til ny Kamp mellem Embeds- og Købstadspartiet paa den ene 
Side og Landbodemokratiet paa den anden. Det sidste henvendte 
sig med stærk Opfordring til K. L. om at stille sig. Efter nogen 
Betænkning imødekom han Opfordringen og gennemagiterede 
Kredsen for at vinde den fornødne Tilslutning. Det ejendom
meligste af Vælgermøderne blev holdt paa Tømmerpladsen i 
Kerteminde. K. L. hævdede her, at Embedsstanden havde ti l
egnet sig et Privilegium til at herske over Folket, som den nu 
maatte opgive, saaledes at den i Stedet for at undertrykke oa 
underkue Folket maatte hjælpe til at opelske og opdrage dette 
under fælles Lighed for Loven. 

Under denne Tale blev Provst Ratman (Rohman?) saa op
hidset, at han for at gøre K. L. til Latter spurgte, om en Jord e
moder da ogsaa i Følge sin Stilling burde have Ret til at stille 
sig til Rigsdagen. K. L. svarede meget roligt, at han ikke kendte 
nogle Bestemmelser, der omhandlede dette Spørgsmaal, men 
han vilde anbefale Provsten at gøre et Forsøg med en af Jorde
mødrene, det vilde da vise sig, om Rigsdagen vilde godkende 
Valget. Ved dette lune og besindige Svar var det Provsten, der 
blev Genstand for Latteren og fra den Dag af ret almindeli 
kaldt Jordemodermanden. Med dette Tilnavn var hans politiske 
Indflydelse i Kredsen for stedse tabt. 

Da Valgdagen kom, bad K. L. af »sit inderste Hjærte til 
Vorherre om, at han vilde hindre hans Valg, hvis det ikke var 
hans Vilje, at han skulde vælges. Han ventede iøvrigt at fal de 
igennem, ti han var ikke i Stand til at ordne sine Tanker eller 
fastholde , hvad der skulde siges. 

»Min Sindsstemning var derfor nedtrykt, da jeg i Jesu NaYn 
besteg Talerstolen, men da Formanden i Valgbestyrelsen ga• 
mig Ordet, lysnede det forunderligt op for mig, hele mit Ind re 
kom i en dyb og mægtig Bevægelse, alt hvad jeg skulde tale 
om, stod malet med store og klare Træk for mit Øje, og jeg 
talte saa varmt og inderligt, at Taarerne rullede ned af mine 
Kinder, saa at jeg flere Gange var ved at hensmelte i lydelig 
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Hulken. Jeg kunde tydelig fornemme, at jeg talte ud af Folkets 
Hjærte, at jeg havde hele Valgkredsens Stemning for mig. « 

Afstemningen viste, at han fik omtrent Tusinde Stemmer, 
medens Modkandidaten kun fik et Par Hundrede. 

Efter Valget søgte Modstanderne paa forskellig Maade at 
krænke ham . Bl. a. sendte de ham anonyme Breve, der ønskede 
ham til Lykke med Valget, men beklagede, at han maatte ty 
til at græde for at opnaa Valg. Men det ændsede han ikke. 

»Jeg bad til Vorherre, at han vilde være hos mig med sine 
højere Lys- og Livsmagter, naar jeg blev kaldet til at tale Fri
hedens Sag, den danske Sag, hans Sag for danske Mænd og 
Kvinder. « 

Paa Rigsdagen si uttede K. L. sig til det Venstre, der blev 
ledet af Grundtvig, Lindberg, Barfod og Bojsen og som stod i 
skarp Modsætning til de Bondevenner, som J . A. Hansen var 
Fører for. 

K. L. kendetegner Bondevennerne paa følgende ejendomme
lige .Maade: 

»Den aandelige Magt i Forening med Verdensaanden, Ro
meraanden gjorde sig gældende med en frygtelig Styrke tillige 
med en saa forhekset Skikkelse af Lygtemænd og Trolde, at 
det næsten løb rundt for mine Øjne og bedøvede alle mine 
Sanser.« 

Men han fandt, at Grundtvig, Lindberg m. fl . nok kunde 
feje denne ) aandløse Verdenskløgt bort, om den end aldrig var 
aa blændende eller iført en nok saa stor og kæmpemæssig 

Jætte-Skikkelse, saa Nordens Aand nok ved disse Mænd kunde 
rense Luften i Rigsdagen . 

Med Grundtvig i Spidsen blev der oprettet en Dansk For
ening, der holdt sine Møder paa Hotel du Nord , hvor der blev 
holdt »ægte danske Foredrag og sunget danske Sange, og dette 
Ya r en god Vederkvægelse og Hjærtestyrkning ovenpaa al det 
aandløse og politiske Vrøvl, som vi maatte døje i Rigsdagen. < 

•Imidlertid havde jeg lært saameget af RigsdagsliYet, at 
Politiker var jeg ikke og blev det heller aldrig. ~ 

Dog blev han 1849 med stort Flertal genvalgt til Fol ketin
get og sad der til 1855. 

Nogen større Betydning fik han ikke der. Han var bl. a . 
fo r lidt Partimand. Den Praksis at alle, der vilde tilhøre et 
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et Parti, skulde være pligtig til at følge det i tykt og tyndt, 
hvad enten Bestræbelserne til given Tid var til Skade eller 
Gavn for Land og Rige, var ham afgørende imod. 

Hans Indflydelse kom derfor mere til at ligge paa Oplys
ningens Omraade ude i den almene Befolkning i hans hjem
lige Kreds end i Landets politiske Midtpunkt. 

Under hans Virksomhed for Oplysningens Fremme var det 
Grundtvigs Tanker om at udjævne de borgerlige Forhold saa
ledes, at man al Tid havde det fælles bedste for Øje, der var 
Kernen i hans Tale. Bondevennernes almindelige Tale om 
Standsforurettelsen og Kravet paa at komme frem og tage 
Magten fra de højere Stænder, fandt han, .s iger han selv, farlig 
da den kan appellere til Standsegoismen. 

Ved den jævne Tale om det fælles bedste, som han ga> 
Udtryk baade i sit Hjem og i de Selskabskredse, hvori han 
færdedes, befrugtede han paa en god Maade det aandelige Liv 
blandt sine Standsfæller. Særlig var han virksom ved Oprettel
sen af Kolds Højskole og Friskole i Dalby. 

Nogle af sine skønneste Dage fandt han ved Lørdagsmøderne 
paa Friskolen om Vinteren. Han fortæller selv, at »i dem var 
der Liv og Kraft, fordi en aandelig Magt øjensynlig besjælede 
dem. Ja, det var rigtigt vidunderligt, hvor Aauden smeltede mit 
Hjærte hen i en sød vemodig Glæde, naar jeg talte orri Nor
dens Myther: Om Y gdrasilsasken, Balders Død, Friggas Sorg 
og Frejas Taarer, Yduns Bortførelse og Hjemkomst og den 
dansende Gefion paa det bølgende Hav og Gudernes Kampe for 
Valhalla og Gimle og mere.« 

»Naar jeg fremstillede disse Optrin af det nordiske Kæmpe
liv i kristelig eller verdenhistorisk Belysning, saa kunde Syner
nes Verden vidunderlig oplades for mig, saa Billederne ble> 
leYend e rundt omkring paa den store Verdensskueplads, saa 
jeg ligesom stod midt i Verdenskampen, hvorover Udødelighe
dens Krone svævede og vinkede ogsaa mig til Kamp og Sejr. 
Ja det var skønne Timer, jeg da oplevede, og jeg er vis paa. 
at de ogsaa gjorde et godt Indtryk paa flere af dem, der var 
mine Tilhørere, ti det kunde jeg tydelig mærke paa mit eget 
Hjertes Følelser, som Aanden opluede, naar jeg ta lte, saa Rø
st en og Ordet i Kraft blev levende paa min Tunge og tog mi ne 
Ta nker med sig fra mit Hjærtes dybeste Dyb, hvoraf jeg kunde 
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fornemme, at en højere Verdens Livsmagter, Lysengle eller Livs
kræfter ligesom dalede ned i mit Hjærte og derinde udbredte 
Lys og Varme, mens jeg talte og smeltede hen i Fryd, saa 
Glædestaarer rullede ned over mine Kinder. ( 

Men højere og dybere end af Folkeaanden følte han sig dra
get af Helligaanden, Gudsaanden. Han bekender, at han aldrig 
besteg en Talerstol »uden i Jesu Navn, og jeg har tydelig følt 
Velsignelsen derved, og det er et velsignelsesfuldt N av n at be
gynde al sin Gerning i og Lykke og Held er al Tid i Følge 
med dette velsignede Navn. I dette Navn vinkes Englene fra 
Himlen ned til J orden for at vogte Guds Børn og lede dem 
ind til Paradiset til Gudsfredens salige Boliger. « I kristelig 
Henseende stod K. L. helt paa det grundtvigske Standpunkt : 
betragtede Daabspagten som Ordet af Vorherres Mund og gav 
denne Opfattelse Vidnesbyrd i. al sin kirkelige Tale. 

Kr. Larsens første Brev fra den gmndlougiuende Rigsdag. 

København, 23. Oktober 1848. 

Jeg er endelig kommen til København, og i Dag er det paa 
3. Dag, jeg har været her. Min Rejse hertil har været særdeles 
heldig og fornøjelig. Heldig var jeg saaledes, at jeg paa Damp
skibet blev bekendt med en Kaptejn Velding, som kom fra og 
vilde til København, til ham og hans Tjener sluttede jeg og 
Cornelius P edersen*) os, og vi kørte sammen med ham i Vie
nervogn lige til Roskilde, som gik temmelig rask, da jeg havde 
ti lladt mig at anmode Prokurator Jespersen fra Bogense, som 
kom med Deligensen, om at bestille os Vogne paa hver Station, 
om ogsaa stod færdig til at sidde paa, saasnart vi var staaede 

af den, vi kørte paa, saa vi var i Roskilde Lørdag Morgen 
Kl. 7. Fornøjelig ikke lidet derved, at Kaptajnen var en meget 
'enlig og forekommende Mand, baade som Rejsefælle og hvad 
, j ellers kunde ønske os Underretning om og tillige trængte vi 
il at have Sikkerhed om med Hensyn til Rejsens Formaal. 
:\len fornøjelig var min Rejse i Særdeleshed derved, at jeg i 
Roskilde tog mig den Frihed at besøge Md. Jørgensen**), som 
:eg fik Lejlighed derved, at .Jernbaneloget var afgaaet kort for -

*) Valgt i Odense Amts 2. Distrikt. 
"") En Præsteenke , h vis Man d maa formodes a t have været P r:est i Dalby. 
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inden vi kom til Roskilde og skulde saaledes vente til Kl. l, 
da det først igen efter at have returneret igen skulde afgaa. 

Efter at jeg hos hende havde nydt de Vederkvægelser, som 
jeg kunde trænge til, fulgte hun mig omkring i Byen, hvor der 
især er de skønneste Spadseregange og Veje, hvorfra man har 
Udsigt over en Del af Sjælland og tillige kunde beskue Byens 
yndige Beliggenhed, ja jeg tør sige den yndigste Egn, jeg nogen
sinde har set. Endelig besøgte vi hendes Mands Grav paa en 
sjælden med Buskads i Labyrint dejlig omslynget Kirkegaard, 
og jeg maa tilstaa, at mine Tam·er randt vemodig her ved den 
elskede hedengangne Sjælesørgers Grav . . . Jeg skal ellers, 
naar vi med Guds Hjælp samles igen, fortælle dig alt, hvad du 
ellers maatte ønske at vide af, hvad jeg har oplevet paa min 
Rejse, ti Tiden tillader mig ikke her udførligt at beskrive det, 
men efter at have set Jørgensens Grav, maatte jeg øjeblikkelig 
skilles fra den endnu dybt sørgende Enke, som udtrykte de 
mest rørende Beviser paa den Glæde, det var hende, at jeg 
havde besøgt hende. Kl. l i Lørdags besteg jeg altsaa Jernba
nen med tusinde Hilsener til dig og alle hendes Veninder -
derovre paa det kære Hindsholm. 

Her maa jeg afbryde, da jeg øjeblikkelig skal i Rigsdagen. 
Sanune Dags Aften. 
Hulde elskede Ane! Jeg vil begynde, hvor jeg slap i Mor

ges. Kl. 21/s kom jeg da flyvende ind i København, eller rettere 
til København paa Jernbanen, hvor min første Beskæftigelse 
var at søge et Logi, som jeg og Cornelius har været heldige 
med, ti vi har allerede faaet en smuk og galant Bolig, som 
endda næsten er en af de billigste, der er udlejet til Rigsdags
mænd, vi skal nemlig kun betale 7 Rbdl. begge to om Maa
neden og saa 3 Mk. for Opvartning, hvori er beregnet Kaffe 
eller The Morgen og Aften, men vi har ogsaa truffen paa nogen 
mere end almindelig venlige Folk, men hvad der tillige glæder 
mig uendelig meget er, Manden vi bor hos ikke alene er en 
ægte dansk Mand, men er ogsaa Grundtvigianer til Liv og 
Sjæl i den danske Sag, og han har allerede bedt mig ind at 
besøge sig, naar jeg kunde faa Stunder. 

I G a ar Søndag vilde jeg ha ve skrevet, men kunde umulig 
faa Lejlighed dertil, ti først var jeg i Kirke hos Pastor Grundt
vig, hvor jeg nød en rig Velsignelse af hans Prædiken, og der-
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efter var jeg med Pastor Bojsen og flere oppe at besøge ham, 
hvor vi efter at have nydt en Kop Kaffe underholdt os meget 
længe med ham om den danske Sag. Ja bedste søde Ane! ihvor 
meget jeg elsker dig og vore kære Børn, saa henreves dog min 
jæls hele og mit Hjertes inderste Følelse af denne gamle 

Kæmpes djærve Sprog og Tale, at jeg ganske glemte alt om
kring mig og eder alle og følte mig ganske indtaget af den høj
tidel ige Majestæt, der laa i hans Kæmpesjæls vidunderlig flam
mende Begejstring. Hvad jeg følte, kan jeg ikke beskrive dig, 
li Mildheds- og Glædestaarer strømmede ned over mine Kinder, 
hvorved jeg fornam, at hvad jeg før havde ytret om ham, at 
ha n var baade Menighedens og Danmarks Engel, det tvivler jeg 
nu ej længer paa . !morgen venter jeg at høre ham igen i Dansk 

a m fund. 
Nu maa jeg gaa over til at fortælle dig noget om Gudstje

nesten i Dag og Rigsforsamlingen. 
O sødeste Ane ! jeg vilde ønske, at du havde hørt og set 

alt, hvad jeg i Dag har hørt og set. Det er en Umulighed at 
ud trykke det i Ord. Til Slotskirken førtes vi ind ad en Dør 
igeoverfor Thorvaldsens Museum igennem en Del af Slottets 

høje, hvælvede labyrintiske Buegange, mens Orgelet i den yn
dige med de smukke Tæpper overalt paa Gulvet belagte Kirke 
onede os i Møde i over os henbrusende Hvirvler. Biskop Myn

-ter prædikede meget godt ; hans Tekst vil jeg ikke her omtale, 
a den snart vil ses af de offentlige Blade. Efter Gudstjenesten 

~o rtes vi atter paa samme Maade igennem labyrintiske Bue
Jange til Forsamlingssalen, som var Høiesteretssal, hvor Kon
sen fra sin forgyldte Kongestol holdt en Tale til Rigsforsam
i ngen, som af denne blev besvaret med et 9 Gange gentaget 
Hurra, der drønede vældigt gennem Rigssalen. Forsamlings-
rdenen i Rigssalen blev derefter paabegyndt men vil først i 

_,J m·gen blive fuldendt. Da Mødet hævedes blev vi efter, at vi 
-:ed en Billet i Forvejen vare indbudne til det kongelige Taffel 
:"ørt over til Spisesalen igennem de skønneste Gange og For
semakker paa brede Marmortrapper og glatte Marmorflisegulve 
:ned alle utænkelige Malerier betrukne Sale, som vi atter for
_od , efter at jeg tror vist det var Marskalkstaben havde mar
-~eret igennem Salen i de yndigste Uniformer med en nydelig 
:;agtens Marskalkstaven, som den ene af disse Herrer førte, som 
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vi saa fulgte til Salen for det kongelige Taffel. Her overraske
des jeg af et Syn, som jeg aldrig glemmer, og af en Musik, so n: 
henbrusede gennem de høje hvælvede Sale i Harmonier, hYi: 
Toneslag næsten bragte mig til at forglemme, jeg var paa Jo r
den. Mit hele Væsen gennembævedes og hensmeltede i Følelser 
jeg ikke selv forstaar, Taarerne styrtede ned over mine Kind er. 
og en underlig Glæde lod min Sjæl føle en Slags Salighed, son: 
jeg ej kan benævne. Den høje hvælvede Sal lignede et Stjerne. 
hav af de næsten utallige Lys som funklede i svære forgyl dt
eller maaske Guldlysekroner rundt om i Salen og kastede ec 
utrolig Glans paa de blanke Marmorsøjler, som staar i Rade" 
en 5-o Alen fra Muren ved begge Sider af Salen saa blank
og spejlklare, som var de af det fineste Glaskrystal og bar e 
Afsats af den høje Hvælving. Gulvets Marmorfliser var so rr: 
blanke Spejle og havde alle mulige Farver. Ja det er ikke tL 
at beskrive, det skinnende luende Guld paa de mange spejl
klare Søjler, der gjorde Salen til flere Afdelinger. Hvormange 
Retter vi fik, ved jeg ikke, men vi fik mange, og de var nyde
lige. Barfod nr min Sidemand ved Taffelet og han fortalte mi", 
Navnet paa Vinene, vi fik, saa nær som en Slags, han helle 
ikke kendte; vi fik Portvin, Hohenhejmer, Rinskvin, Madej ra 
og Schampagnie, som især var dejlig, og hvoraf der ogsaa ble• 
drukket flere Skaaler: Kongens, Præsidentens, Rigsforsamlingens 
og gamle Danmarks, som alle tømtes under vældige Hurrae 
og en Tonehvirvel af Musikken, jeg ej ved Ord, der kan ud
sige. De Melodier, som udførtes af Musikken, kendte jeg ikke 
uden: Vift stolt paa Kodans Bølge og Danmark dejligst Van 
og Vænge og den tapre Landsoldat. O det er en Musik, jec 
aldrig havde troet kunde udføres paa J orden, især da T affel e: 
hævedes, og vi atter forlod Salen og over at drikke Kaffe i ec 
anden Sal ; det var som et Englekor sang det evige Halleluja · 
stedse stigende Tonefald fra det høje. Ja, o elskede Ane, du kan 
tro, at det stemte min Sjæl saa højtidelig, at man ej kan ande: 
end opløfte sit Hjerte i Bøn til Herren i det høje, som saa 
underfuld fører os baade igennem Livets Elendighed og Herlig
hed, ligesom han finder det tjenligt, for at vi med Y dmygb e · 
og Frimodighed kan føres ad Troens og Haabets Bane til de: 
Maal heroventil, hvor vi skal staa kronede som dronningkaarne 
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og baarne til den evige Konge Herre og Frelser paa Tronen 
ved Gudherrens højre Haand evindelig! 

Saa langt var jeg kun kommen i mit Brev i Aftes, og da 
Kl. slog 4, følte jeg mig temmelig betynget af Søvnen, og skønf 
jeg havde lovet dig Brev i Dag har det dog været mig umuligt 
at holde mit Løfte; ti naar vi afsondrer os kommer vi til at 
staa ene, uden at gøre vore Anskuelser bekendt og uden at · 
kende Folkemeningerne og Folkestemningernes Vilje. Jeg var 
saaledes, skønt jeg gerne vilde have set den straalende Illumina
tion, som luede i alle Byens Gader, hvor Østergade især var oplyst 
paa det skønneste, men jeg førtes desuagtet omkring paa Diskus
sionsalene, og saaledes besøgte jeg i Aftes baade de Clausenske og 
Balth. Kristensens Diskutionssale, saa jeg kom ikke hjem før om 
Aftenen Kl. over 11, og i Dag som jeg atter med en underlig 
Længsel griber Pennen for at tolke dig de Omstændigheder, 
hvorunder jeg lever, faar jeg Besøg af R. Ottosen, som er en 
Mand, man ikke saa snart kan slippe, og altsaa ser du gode 
bedste Ane! at det ikke er saa nemt at skrive Breve lige, naar 
man vil, og nu kommer dette da til, at min Vært i Aftes tillige 
med sin Kone ogsaa underholdt dem en Stund med os o.m 
Dagens store Højtideligheder. Naar da Ottosen gaar er Kl. alle
rede over 10, og jeg skal barberes og klædes paa og være i 
Rigsdagen Kl. 12 og tillige skrive Breve, det ser du er ej saa 
let gjort som sagt, og jeg haaber derfor, at en venlig Undskyld
ning vil tale fra min elskede Anes Hjerte, som jeg ved slaar 
ømt og varmt for mig, derfor elskede Ane! modtag mit Brev i 
den Overbevisning, at det er min inderligste Attraa at tænke 
paa dig og at skrive til dig, men tilgiv saa din elskede Ven ej 
altid kan overkomme, hvad der er mit Hjertes sødeste Ønske, 
endskønt jeg ved, du højlig trænger til at opmuntres og oplives 
i din Ensomhed, som jeg nok ved fører mangen mørk Time 
over dit Hjerte, hvor du behøver din opmuntrende og delta
ge nde Trøst. Dog min .ømmeste Veninde! tro og bed til Herren 
og stol paa ham, ti han forlader ingen altsaa ej heller hverken 
dig eller mig, og naar denne Stund herinde er udløben - ingen 
' ed endnu hvorlænge, det vil vare - og jeg atter kommer 
hj em igen, o, da ved jeg at Gensynsglæden vil fylde vore Hjer-
er med unævnelig Salighed, og da skal jeg fortælle dig saa 

19 
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mange gode Ting, at det forbigangne skal staa som en bortfaren 
Drøm om den Ængstelighed, der i disse Øjeblikke indtager vore 
Sjæle. O, jeg havde endnu saa meget at skrive om, men Timen 
slaar, at jeg maa i Rigssalen, jeg faar ikke noget at spise i Dag 
uden et Par Tvebakker til en Kop Kaffe, og det fik jeg ej heller 
i Gaar, inden det var Aften. Lad mig nu saa snart som muligt 
høre fra dig, min hele Familie, hvordan du ordner det med 
Folkene, det overlader jeg for Resten til dig selv, dog synes jeg 
af den Grund, jeg forhen har anført for dig, at Johanne sk ulde 
blive hos os endnu et halvt Aar. Undskyld mig hos a lle mine 
gode Venner, at jeg ikke kan faa Tid til at skrive til dem, som 
jeg har lovet og gerne ønskede, men at de ved dig maa blive 
underrettede om, hvad jeg kunde have at meddele dem . Nu 
Ane leYvel min dyrebare elskede levvel, hils vore vel signede 
Børn allesammen fra deres Fader, de største, at han haaber, 
de er tjenstlige og venlige mod deres Moder og de smaa som 
let kunde glemme, at de har en Fader, hvis det ikke idelig bli
ver gentaget for dem, o Ane! glem ej at tale med dem om mig, 
husk dem paa hver Dag at spørge efter, naar jeg kommer hjem 
og leger med dem, kysser og alt hvad du kan finde paa, for at 
du ' kan holde mig i kærligt Minde hos dem, at 'jeg ikke skal 
favne dem som en fremmed, naar jeg engang kommer hjem og 
synker i alle mine elskedes Arme. O husk dette min Ane! for 
at ej Gensynet skal have den mindste Bitterhed for mig og Glæ
den ej overskygges af en eneste mørk Sky; men at Hjerterne 
alle vore Hjerter kan mødes, kan slaa sammen . ... 1). 

Det ovengengivne Brev taler saa klart for sig selv, at det 
ikke trænger til nogen nærmere Pegepind eller Forklaring. Vi 
har i Virkeligheden i dette Brev et fortrinligt Selvportræt af 
K. L. s hele Personlighed: af den jævne Bonde, der fuldstændig 
overvældes af Slottets Pragt, af Lysene og Musikken saaledes, 
at han føler sig henflyttet til selve Paradiset, af den naive Smaa
mand med de svulstige Udtryk, hvis Følelser under Glansen 
henriver ham til Taarer, af Mennesket med det gode Hjerte, der 
gerne vil dele den rige Oplevel se med Familie og Venner. 

K. L. sad paa Rigsdagen til 1855, da han trak sig ti lbage til 
1
) Underskriften er udeladt af Afskriveren. 
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Fordel for Grundtvig. Han kom aldrig til at spille nogen særlig 
Rolle i den lovgivende Forsamling, men fik ikke desto mindre 
paa ny Sæde i Folketinget i Aarene 1866-69. 

III. Af Breve fra Hjemmet. 

Foruden det anførte første Brev fra Hovedstaden foreligger 
der baade derfra og senere fra Hjemmet et stort Antal Breve, 
dels til hans Hustru, dels til hans Børn. 

Vi skal heraf kun anføre enkelte Brudstykker, der bidrager 
til at vise, hvorledes den grundtvigske Opfattelse af Historien og 
Menneskelivet blev tilegnet og gengivet af denne Foregangs
Bonde. 

I 1853 Hk den grundtvigske Oplysning sit eget Midtpunkt 
paa Hindsholm derved, at den bekendte Skolemand Kr. Kold 
rejste den første Friskole i Dalby. Kold virkede kun her til 
1862, idet han da flyttede til Hjallese ved Odense. Men den af 
ham i Dalby stiftede Friskole virker fremdeles. Kalds Efter
følgere begyndte med i Vintermaanederne hver Lørdag Aften at 
samle Ungdommen fra Friskolekredsen til Foredrag, Oplæsning 
og Sang. Ved disse Møder fik K. L. en taknemlig Virkekreds. 

De Tanker, han gjorde gældende, faar vi Vidnesbyrd om i 
hans Breve. Hans historiske Opfattelse gengiver han som følger 
i el Brev til en Søn af ~2/Ie 1870. 

•Der er jo ikke noget, der kan være mere t iltrækkende for 
det aandelige Billede paa Livet end at faa den hele Menneske
slægts Levnedsløb stillet klart for Øje, og at se hvilke Hindrin
ger, det har mødt paa sin Løbebane af Jetter og Trolde og Rim 
turser og ved Siden deraf at se al den Kamp og alle de Helte
gerninger, der kaster Glans paa Menneskelivet, saa det endnu 
kan te sig i sin Kraft og naa sit af Vorherre beskikkede Maal 
og forklares i ham. Dog synes mig altid at Oldtidens Historie 
ender som et næsten utroligt Sørgespil og at, skønt Middelalde
ren begynder med Englesangen om en glædelig Jul for Frelseren 
født i Betlehem til Fred og Frelse og Glæde her paa Jorden, 
aa ender den dog som et eventyrligt Underbarn, der er bleven 

husvild paa Jorden . Derimod staar Nyaarstiden for mig som 
en gammel Kæmpe, der samler sin sid~te Kraft for at fuldende 

19* 
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et daadrigt Liv, vinkende til Valhalla alle ædle Kæm per, hvor 
Valhals Møer rækker dem Vederkvægelsens Bæger, medens Odin 
peger paa Gimleborgen, hvor salig Udødelighed er Kæmpens 
Maal, hvor man i Juleaften ser Nordens Kæmpeaand paa Mar
ken i en Glans af syv Dages Lys, som Julens Barneengel og 
hører ham synge for os. Frygter ikke, se jeg forkynder eder 
en stor Glæde! Eder er i Dag en Frelser født, den Herre Kri 
stus i Davids Stad. « - -

K. L. sammenligner nu Menneskelevnetsløbet med en Kæde 
der lig Odinsringen vil være en Guldkæde, hvori Folkenes Ho
vedbedrifter »straaler Led ved Led saa langt Tider og Begiven
heder rækker her paa Jorden. Og der kan naturligvis ikke være 
nogen skønnere Syssel her i Livet end at have en saadan Guld
kæde stadig for Øje og at tænke sig, at vi ogsaa skal være en 
en Del af et Led i den samme Kæde, som skal omslynge alle 
Tider og alle Slægter her paa Jorden, og at det ogsaa skal for
lyste Efterslægtens Øjne at betragte den Del, vi udgør af denne 
Kæde og at den saaledes skal straale til alle Slægter, som kæm
per for Valhal og for Gi m le lige til Verdens Ende.« 

I et Brev af 17/n 1870 udtaler han sig direkte om, hvad han 
agter at fortælle ved Lørdagsmøderne paa Friskolen. Han skri
ver her: , Aftenmøderne paa Skolen har nu begyndt, og ved 
Mødet i Lørdags talte jeg om »Alfader og Nornerne «, og jeg har 
tænkt, at jeg i Vinter vil gennemgaa vore Myther i dansk kriste
lig Retning og i en verdenshistorisk Betydning, men jeg vilde 
ellers ogsaa ligesom ifjor Vinter, tillige knytte Mytherne til Pa
radisminderne og vore egne Barndomsminder og vise Ungdom
men de Evighedsblomster i vort eget Hjerte, der i Livets Kilde 
skal udfoldes, udspringe og indflettes i Evighedens Krans og 
omdufte os evindelig. Hvorvidt jeg nu vil faa Lykke til at fuld
føre denne min Plan, det ved jeg ikke og kan ikke vide, inden 
jeg er færdig med den, og det kommer altsammen an paa, om 
Nordens Aand, hvad han vil gøre ved denne Sag, men da den 
er baade hans og Vorherres Sag, saa tænker jeg nok, der skal 
komme lidt ud af det, og tør nok trøste mig - jeg kunde næ
sten have Lyst til at sige, smigre mig med - at vi nok skal 
opdage enkelte dejlige Stjerner paa Nordens Himmel, der skal 
lyse over os, som Stjernen over Bethlehem, ja saa N ordens Aand 
skal hviske til vort Hjerte, som Englene til Hyrderne ved Her-
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rens Fødsel, saa det lille Danmark skal blive elsket af ·os som 
det Betlehem, hvor Marie er inde og vugger Jesusbarnet paa 
sit Skød, mens de Vise fra Østerland - Grækerne - engang 
atter snart skal komme og ofre Guld og Røgelse til ham. 

Dog det gaa nu, som det vil og bedst kan med vore Møder 
her paa Skolen i Vinter, saa er det dog godt at have et lyst 
Haab og berede sig til de bedste Udsigter, det er os muligt, at 
vi paa en saa storm·iet Maade kan gennemgaa vore Myther og 
Oldsagn - - - naar vi kender og drejer dem saaledes, at 
vi dog bliver noget kendt med Fædrenes Aandesyn fra gamle 
Dage, saa faar vi mange dejlige Ting at se, som vi kan glæde 
os over, og det er jo derom at gøre, at Hjertet kan blive rigtig 
glad, ja at Glæden kan rejse sin Trone derinde og bestige den 
som Aandens Veninde, som en Gefion, der altid troner i det, 
som en kæk Skjoldmø, der med Nornedommen vinker alle ædle 
djærve Helte til Glædens Trone, til det store Valhalle, hvor de 
sejerkranste Helte faar Gimle i Vente. At det er derom, at al
ting maa dreje sig er jo en soleklar Sag ; :) ti er et evigt Liv og 
Glæde ej vor Længsel og vor Lyst , kan forgæves Engle kvæde 
os til evig Trøst, har ej forud vi som Sjæle, Sans for Liv og 
Eftermæle evigt Liv er os en Løgn. « Saaledes gaar det natur
ligvis med alle de Glimt af Paradislivet vi dunkelt spore i vort 
Hjerte; ti kan vi ikke finde Kærminder, Roser og Lili er derinde, 
da er det forgæves at ville omplante dem andet Steds fra, men 
som vi finder dem i vort Hjertes J ordbund og som den er, saa
ledes plejes og forædles de ogsaa i Daaben ved Gudsmundens 
Ord, naar vort eget Menneskeord i vort Modersmaal levende op
fatter det og svarer dertil. « 

Denne Tale for de unge, mest Tjenestefolk og Sønner og 
Døtre fra Friskolehjemmene kan sikkert med Rette betegnes 
som haard og dunkel Tale. Men lettere og mere forstaaelig blev 
Talen ikke, naar han forsøgte at forklare Forbindelsen mellem 
det · folkelige og det kristelige. I et Jule- og Nytaarsbrev af 16(1 

1871 forsøger han at belyse denne Forbindelse. 
»Der er ikke noget, der kan sammenlignes med den dejlige 

Jul heroppe i Norden, ti den hviler især paa rigtig folkelig Grund, 
og det er dejligt at tænke sig at Marie Mø her vugger Jesus
barnet paa sit Skød, og naar vi saa i vore yndige nordiske Pa
radisminder skuer Himlen smile til os i Vinternatten, mens Nor-
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dens Kæmpeaand lægger Kraft i Julesangen paa vor Tunge, da 
maa vi alle sødt bevæges derved ; det er den store Juleengel, 
som synger for os - for Hyrderne paa Dan-marken: Eder er 
i Dag en Frelser født, den Herre Kristus i Davids Stad! Ja det 
er underlige Tanker; at Nordens Kæmpeaand skulde være Nor
dens Jule-Engel, og dog kan jeg ikke komme fra det, ti det 
lysner saa dejligt i mit Hjerte derved, at det endog forekommer 
mig, som om han var selve Juleenglen, der ved Betlehem for
kynder Hyrderne .paa Marken Juleglæden, og det er vist, som 
det er, at Folkeaanderne - især de syv Menigheders - og 

. flere Folkeaauder findes der vist ikke, alle er sendt Menneske
nes Børn, er det vist, at det er Ledestjerner til Jesusbarnets 
Vugge i den hellige Daab, da kan det jo efter min Følelse godt 
passe sig, at den samme Engel, som forkyndte Juleglæden ved 
Betlehem var Nordens Kæmpeaand, ti her hos os ved vi jo, at 
Marie er med Frelserbarnet, ja her maatte hun flygte op med 
Barnet, da Verdens-Aanden vilde slaa det ihjel, og . her maatte 
det da altsaa være, at Nordens Aand- Juleenglen -forkyndte 
en glædelig Jul, eller ogsaa Nordens Aand paa en forunderlig 
Maade maatte sammensmelte med Juleenglene til at forkynde 
os en glædelig Jul. Nu kan det gerne være, at du vil kalde det 
Helligaandens Gerning i Menigheden, og hertil svarer jeg natur~ 
ligvis Ja, at Genfødelsen i Daaben er ved hans Munds Ord, er 
Guds-Aandens Værk, saavel som alt, hvad der hører til Menig
hedslivets Næring og Vækst til den skal møde ham i Skyen, 
men det er heller ikke det her tales om, men om Forkyndelsen 
af denne Glæde ; ti det maa jo ske paa vort Modersmaal, og 
som Modersmaalet lyder kraftigt til , i samme Grad har Nor
dens Aand Del i dets levende Udtryk; thi det er Nordens Aand, 
som har skabt og bliver ved at levendegøre det, saa det svarer 
til vort Hjertes Følelser og naturlige Tankegang, det er jo alle 
ægte danske Mænd enige om, og er dette sandt, da kan de for
staa og føle , at det er ved N ordens Aand, som vækker vor op
rindelige Menneskeaand, der er bleven tilbage i os som en Lev
ning af Guds Billedet, som vi kan kalde Samvittighedens Stemme 
i vort Hjerte, saa den kan komme til Ro ved paa vort Moders
maal , naar den er levende og har Kraft og Fylde i sig dertil, 
at udtale Guds-Ordet med levende Røst, saa vort Hjerte finder 
Trøst og Hvile deri og glædes derved , idet Guds Aand da vil 
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vidne med vor Aand, at vi er Guds Børn, dette har jeg ogsaa 
fundet bekræftet af Grundtvig selv i en af hans Prædikener i 
hans Søndagsbog - jeg husker i Øjeblikket ikke hvilken -
men i det han taler om Kampen , han havde med de verdslige 
Vise og Skriftkloge, som han alle bekæmpede med den hellige 
Skrifts Vidnesbyrd om Troen paa Vorherre, som naturligvis var 
-et svagt Vaaben, som Fjendens Troldekløgt let kunde sløve, saa 
siger Grundtvig, mens jeg stod og grundede derpaa, da hviskede 
en Engel til mig : »Husk paa din Pagt, « og da havde han, da 
han hørte denne Stemme, Lys over hele Kampen, som skulde 
føres, og at dette kun kunde ske med Aandens Sværd, det le
vende Guds Ord. Og h v em er vel denne Engel, som hviskede 
dette til ham, maa vi da spørge ? og Svaret ligget nær nok, ti 
det kunde ikke være nogen anden Engel end Nordens Kæmpe
aand, Nordens Vætte og Kæmpebedriftens Aand, - • Mikael, 
som med Dragen fører Krig til Dommedagen. « 

Ud fra denne Opfattelse kommer han til den Slutning, at 
baade Græker, Araber og Hinduer vil gaa efter Julestjernen og 
komme og tilbede Jesusbarnet »her oppe paa Danmarken og 
istemme Englenes Sang : Ære være Gud i det høje ! Fred paa 
Jorden og i Menneskene Guds Velbehag !« 

Og saa tilføjer han, »at dette er nu ingenlunde noget, jeg 
udgiver for Trossætninger, som der skal holdes fast ved, nej 
ingenlunde! det er kun mine egne Meninger, Stemninger og Fø
lelser, jeg her i Korthed gør et lille Omrids af eller de Indtryk, 
jeg har faaet af Grundtvigs Skrifter og det Skjaldeblik, hvor
med han har overskuet og gennemskuet Menneskelivet i alle 
sine forskellige og kristelige Retninger, og da saadanne Indtryk 
tit er indhyllet i en underlig dunkel Lysning, saa kan jeg kun 
udgive dem for, hvad de er, skønt jeg dog synes, at jeg ogsaa 
finder dem stadfæstet i den hellige Skrift.< 

K. L. gør her udtrykkelig opmærksom paa, at de Tanker, 
han i Brevet giver Udtryk, har sin Kilde i de Indtryk, han har 
faaet af Grundtvigs Skrifter og Skjaldeblik. Selv uden en saa
dan Tilstaaelse vilde det klart fremgaa af hans hele Betragt
ning, at vi i denne har Vidnesbyrd om, hvorledes Grundtvigs 
Tanker om Historie og Menneskeliv blev opfattet af de frem
meligste i det almene Folk. Den store Bredde, der gør sig gæl
dende i Kr. Larsens Breve, vidner om en vis Snakkesalighed 

l 
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han kører væk uden at tænke paa Form eller Stil og slaar 
pludselig fra en Tankerække over i en hel anden, det er Følel
sen og Fantasien, han giver frie Tøjler. Men netop med denne 
Ejendommelighed bliver han en Type paa talrige af de første 
Grundtvigianere blandt Lægfolket, særlig blandt det første Kuld 
af Friskolelærere. Disse havde i Reglen mange fortrinlige Egen
skaber, særlig i Retning af Nøjsomhed og Virkelyst og uden 
disse Egenskaber vilde Friskolen overhovedet slet ikke kunnet 
vokse frem. Men deres aandelige Betragtninger var gennem
gaaende lige saa uklare og usammenhængende, ulogiske som Kr. 
Larsens. 

Paa den Ungdom, der sad som Tilhørere til Foredrag, der 
var baaren af den anførte Tankegang, virkede denne ogsaa paa 
ret forskellig Maade. Regelen var vel, at Tankerne gik dem 
fuldstændig over Hovedet. Hvor dette ikke var Tilfældet, var 
det vel det mest almindelige, at den kun blev halvt eller kvart 
forstaaet. N aar da Personer, der kun halvt havde tilegnet sig 
den næsten ufordøjelige Tankekost, atter skulde give Tankerne 
fra sig, da var det jo ikke sjældent, at Talen løb ud i det rene 
- Bavl. 

Men dette tænkte K. L. mindst af alt paa. Han stod i den 
lille Skolestue og talte med saadan Følelse om sine Yndlings
Ideer, at Taarerne hyppig løb ham ned ad Kinderne. Den varme 
Følelse, hvormed de uklare Tanker blev baaret frem, var sik
kert den, der gjorde det stærkeste Indtryk paa Tilhørerne. 

Fra hans Brev af 16/! 1871 skal endnu et karakteristisk Træk 
tages med. Det gælder Franskmændene under Krigen i nær
meste Aar. Det hedder her: >Saa maa jeg da til Slutning med
dele dig, at dine Søstre har travlt med at strikke Uldtøj til de 
stakkels Franskmænd, og jeg vil haabe, at det har man paa de 
fleste Steder i Danmark især i Vennekredsen, som maa ledsa ge 
denne Folkekamp for Menneskeret og Frihed med levende Del
tagelse. Ak ! bare dog Franskmændene forstod at bede Vorherre 
at sende dem Nordens Kæmpeaand, saa var Sejren dem vis, 
men det forstaar jo det danske ikke engang, hvor skulde da 
Franskmændene det? « 

Denne Udtalelse giver et karakteristisk Bidrag til, hvorledes 
Stemningen blandt det almene Folk var under hin fransk-tyske 
Krig. Men naar K. L. ønsker, at Franskmændene skulde bede 

Årbog for Odense og Assens Amter 1915



291 

Vorherre om at faa sendt Nordens Kæmpeaand, og at Sejren i 
saa Fald vilde være dem vis, - saa staar dette sikkert alene 
for hans egen personlige Regning. 

IV. Kr. Larsens Farvel. 
Kr. L. døde den 30. Januar 1875, altsaa 71 Aar gammel. Paa 

sit Dødsleje skrev han følgende Farvel: 

Farvel al Verden med al din Pragt 
din Støj og Færden og al din Magt, 
din Glans og Vælde som Heltens Sjæl, 
saa tit m o n fælde, farvel! fa rvel ! 

Farvel I Bakker, du grønne Dal, 
nu Tiden lakker jeg rejse skal 
til Landet h isset, hvis Grænseskel 
er Paradiset, farvel! fa rvel ! 

Farvel du smukke hindsholmske Ø, 
i bløde Vugge paa salten Sø, 
som Havfru smiler du til min Sjæl, 
mens T a aren triller, farvel! farvel! 

Farvel mit kære, mit elskte Hjem 
hvor tungt at lære at alle dem 
vi elsker lige med vo r Sjæl, 
dem her at sige saa ømt mit fa rvel ! 

Farvel min Have med Blomster smaa, 
og al Guds Gave fra Himlen blaa , 
med Roser røde, som i min Sjæl 
aander det søde, farvel ! farvel! 

Farvel, ja farvel mit Fædreland 
ej Grænseskel du paa Sølverstrand 
endnu her kender, derfor min Sjæl, 
vemodig sender: farvel! farvel ! 

F arvel du Himmel med Hvælving blaa 
og Stjernevrimmel i Nattens Vraa, 
du lyser , blinker ned i min Sjæl , 
og ad mig vinker farvel ! farvel ! 

F arvel herhjemme, hvad her er smukt, 
jeg ka n ej glemme dig Dalby Bugt, 
som yndig kranserl mit Markeskel, 
hvor Havfruer dansed fa rvel! fat·vel 

~'~ 
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Farvel du kære, du Vennekreds. 
hos dig at være, glad og tilfreds 
jeg var, du fryder endnu min Sjæl, 

.dig venligt byder: farvel ! farvel! 

Farvel da hele Guds Menighed! 
o sødt at dele med dig >Guds Fred< 
sødt naar Gudsordet klang i vor Sjæl 
ved Daaben, Gudsbordet, Guds Fred, farvel! 

I Børn jeg byder et ømt farvel, 
mens Taaren flyder hvert Grænseskel 
her falder sammen, hist tro og vel 
vi samles, Amen! farvel! farvel! 

Du hulde Kvinde, min Hustru kær! 
nu er, Veninde ! min Rejse nær, 
Gud med dig være, Levvel! Levvel! 
kom snart du kære, farvel! farvel! 

Farvel jeg iler nu snart af Sted, 
hist mod mig smiler Guds Naades Fred, 
paa Englevinger sig snart min Sjæl 
til Himlen svinger, farvel! farvel! 

I disse fordringsløse Vers har vi i sammentrængt Form et 
godt Udtryk for hele K . L.s Personlighed. Det kan med Rette 
siges om ham, hvad Grundtvig mulig med ~!l indre Ret sang om 
vor første Evangelist: 

Han var ingen mægtig Aand 
Mark Evangelisten, 
dog et Redskab i Guds Haand 
ret en Hjertekristen. 

K. L. var som aandelig Personlighed kun en lille Mand, men 
han virkede tro med det Pund, der var ham betroet. Han var 
besjælet af en ærlig Vilje til at fremme det gode overalt, hvor 
der var Lejlighed dertil. Trods det, at hans ikke særlig følge
rigtige Tanker ofte gik over Hovedet paa hans Tilhørere, fi k. 
ban dog stor Betydning i hans hjemlige Kreds. Han var og er 
den mest betydelige Personlighed, der er fostret paa Hindsholm 
i det 19. Aarhundrede. Den Taknemlighedsgæld, hvori særlia 
Høj- og Friskolekredsen følte sig staaende i til ham, blev der 

• 
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,i vet Vidnesbyrd om ved hans Død. Den 6. Februar blev han 
j ordet paa Dalby Kirkegaard. Den 8. September 1875 blev der 
af Vennekredsen rej st en Mindesten paa hans Grav, der bærer 
udskriften : 

Han var en ædel og frisindet Bonde, 
der stod frem i Kampen for folkelig og kristelig Oplysning 

og Frihed. 
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