
Oldefars Testin1oniun1. 
Ved Martin Skovbo. 

For omtrent 200 Aar siden boede der i en af Gaardene i Ri
sum, Asperu p Sogn, Vends Herred, en Mand ved Navn Si

m on Klausen . Han var født 1684 og døde ved Paasketid 1737. 
Godt 3 Maaneder efte r hans Død b lev Enken atter gift, h vorom 
Kirkebogen i Asperup melder: 

» 1734, 24de Juli, trolovet Jørgen Andersen, ung Karl og 
Gaardma nd af Risum, og Karen Pedersdatter , Simon Klausens 
Enke udi Risum . . . ægteviede 16. Søndag udi Trinitatis 1734«. 

Fra disse to nedstammer en stor Gaardmandsslægt, der væ 
sentlig har boet i Asperup-Roerslev og Brenderup Sogne. 

De havde nemlig »7 store Sønner«, hvoraf de 6 blev gift 
ind i nogle af de største Gaarde i Asperup-Roerslev og en af 
Gaardene i Brenderup, Nabosogn til Asperup. 

En af disse 7 Sønner, ham der kom til Brenderu p, hed Hans 
Jørgensen og var min Oldefar i lige Linje paa Mandssiden. Han 
var født 1750 og kom i sin Ungdom til Brænderup Sogn. Her 
blev han gift med Susanna Fridrichsdatter, Datter af Fridrich 
Jørgensen, Vissenbjærg, og ung Enke efter Gaardmand Poul 
Nielsen, Brenderup, h v o rom den Brenderup Kirkebog mælder : 

1778, 29de Mai, viet Hans Jørgensen , ung Karl, og Enkert 
Susan n a Fridrichsda t ter, begge af Brenderup ... « 

Allerede 9 Aar efte r, nemlig 1787, skriver Hans Jørgensen 
sit Testimonium, hvilket tyder paa, at han, enten sjæleligt ell er 
legemligt har været minde t _ om Døden paa en stærkere Maad P, 
end det ellers kund e ligge for hans Alder, der jo paa denn e 
Tid kun var 37 Aar. 

Det blev dog Hustruen, der først skulde gaa bort, idet hun 
døde i Maj 1792 efter en Barnefødsel. I Brenderup Kirkebog 
staar fo r den 5. Maj 1792 : 
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» ••• 'Confirmeret Daaben over Hans Jørgensens og salig Su
sarina Fri?richsd~tters 

1 
Barn }.er af. Byen, kaldet Mette Marie, 

frembaaren af Jomfru BØnnelycke 1 Præstegaarden (Sognepræ
stens Datter). Fadderne: Barnets Morfader fra Wissenbjerg og 
dets trende Farbrødre. ( 

Hans Jørgensen døde fire Aar efter sin Hustru, altsaa dog 
kun 9 Aar efter at han havde skrevet sit Testimonium. 

Disse »Testimonier var ikke helt sjæl n e i den Tid, da han 
skrev sit , og senere har de vistnok været ret almindelige; i Ste
det for, at en Redaktør eller en Meddeler nu skriver noget i 
Avisen om den afdøde, som paa en eller anden Maade har gjort 
sig bemærket eller blot indtaget en lidt mere fremtrædende Stil
ling i sin Kreds, skrev man den Gang selv ofte sit Testimonium, 
som saa blev oplæst ved vedkommendes Begravelse, i Reglen 
af Degnen, i hvert Fald senere hen. Det indeholdt i Alminde
lighed en kort Skildring af vedkommendes Liv, vistnok ofte 
formet og renskrevet af Degnen . 

Havde den afdøde ikke efterladt sig noget Testimonium, og 
man fandt , at han eller hun var den Ære værd, forfattede Deg
nen ofte, efter de paarørendes Opgivende, et Testimonium, som 
saa blev oplæst Yed Begravelsen. Dette sidste skete med Hen
syn til en Søn af Oldefar, Jørgen Hansen, der var Gaardmand 
i Baaring, Asperup Sogn, og hans Hustru; - hun døde 1846, 
han noget før; efter hver af disse findes et Testimonium, for
fattet af Degnen i Baaring, A. Kielschow ... 

Men Oldefar har selv formet og nedskrevet sit Testimonium; 
det er en Bondes jævne Ord og ikke en Degns højtidelige Stil. 

Desværre findes hans eget Haandskrift ikke mere. For om
kring ved et halvt Hundrede Aar siden var det blevet saa slidt 
og medtaget, at det ikke mere kunde hænge sammen. Der blev 
da taget nogle Afskrifter, og det blev besørget af en Sønnesøn 
af Hans Jørgensen . Han er nu død for mange Aar siden, og 
ingen ved, hvor megen Flid han har gjort sig med Afskrivnin
gen . Men jeg tør antage, han har fulgt Originalen nogenlunde, 
det tyder en Mængde Stavemaader b t'~ temt paa; dog er der i 
en Del Ord ind sneget sig et »j« i Stedet for et »i«, ligesom de 
kendte Fordoblinger »eec og •iic savnes mange Steder. Ord
føjningen er ægte nok, og det er det vigtigste. 

Jeg vil derfor meddele Testimoniet saaledes som d'et fore-

t· 

f-\ 
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ligger fra Afskriverens Haand og betragte det, som var det ·det 
samme, Oldefar selv sad ved Bordet inden for de smaa, sagtens 
solbrændte Ruder i den gamle Bondegaard og nedskrev med den 
Gaasefjers Pen, dyppet i det hj emmelavede Blæk.« 

~ I den hellige høylovede Treenigheds, Gud F aders, Gud Søns 
og Gud Hellig Aands Navn, Amen. 

Efterdig jeg Hans Jørgensen Alvorligeri for mig selv har Be
tragtet, at jeg er et Dødelig Menneske, og skal ogsaa gaa al 
Verdens Vei, og , at Døden ikke tøver men Sniger sig bag paa 
alle Mennesker, ja som Oftest Hastelig og Pludselig overfalder 
os Arme Mennesker saa at vores Liv bliver afskaaren som en 
Væver-Skytte, saasom Kong Ezechias Klager hos Esaias i 38. Kap . 

Saa har jeg i Tide vildet være betengt paa at beskikke mit 
Huus paa det jeg siden engang kan Død vel med Fred og med 
et ubekymret Sind for disse Timmelige Ting. 

Det er ikke mit forsædt at ville Optegne noget om min Fød
selstid eller om Indtrædelsestid i Ægtestanden eller andre om
stendigheder, som haver tildraget sig, men jeg vil aleneste give 
Eder en kort Efterretning om minne Børns Arve-Rettighed, og 
det vil jeg Erindre Eder om saavel min Hustrus Paarørende 
som min efterlevende Slægt og Venner. Den indskjødte Jord 
Barnhøilokken kaldet, skal aldeles være minne Børn til Arv 
eller i dens Sted 500 Rbd. skriver Femhundrede Rigsbankdaler 
og foruden dette hvad Midler Gud vil forunde mig indtil min 
sidste Levestund enten det skal blive lidet eller Meget det staar 
alene til Gud og i hans Haand, men det som forbliver haver i 
at Uddele imellem Børnene, foruden dette føromtalte Skal i Lade 
ethvert Drengebarn tilskrive af vedkommende Øvrighed en for
svarlig Kjiste og Seng, og ethvert Pigebarn en forsvarlig Kjiste 
og Dragekjiste og Seng, mod disse Dragekjister til Pigebørnene 
skal ethvert Drengebarn have Ti Rigsbankdaler. De skal alle 
være lige i Arven efter mig Saavel Pigebørn som Drengebørn , 
saavel Stifbørn, som de af mit eget Blod. Intet videre i dette 
Timmelige. 

Brenderup den 21de Januar 1787. 
Hans Jørgensen.« 

Her slutter det egentlige Testimonium. Men til dette føjer 
han senere følgende: 
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»Disse efterfølgende Ord haver jeg optegnet om mit Eget 
Hjertes Tilstand. Beder og Eder skal gives, Leder og i skal 
finde, Banker og Eder skal Oplades. Det er mit Alvorlige for
sedt at ville efterleve disse Jesu befalings Ord, Beder, Leder, 
Banker thi jeg er et Syndigt Menneske som høiligen Trenger 
til at Bede og Banke paa Naadens Dør, o Gud Hjælpe mig at 
Stride imod Synden og at holde fast ved dette mit Forsedt at 
jeg ikke skulle blues ved V'<rdens Menneskers Spot og forhaa
nelse, som følger i Hælene paa dem, som ville Vandre paa den 
Snævre Vei, det er mit Alvorlige forsædt at ville Vandre paa 
den Snævre Vei som fører til Livet men desværre jeg befinder 
Tidt og Ofte at jeg Gaaer tilbage paa Veien, i det sted jeg 
skulde gaa fremad. O, jeg Elendige Menneske hvad skal jeg 
giøre at jeg kan blive Salig. Jeg vil stræbe om jeg engang om
sider kunde med den Blodsotlige Qvinde komme til at røre ved 
Sømmen af Jesu Klædebond. Ved Troen paa ham mig Synes 
Undertiden at ville Trøste mig noget Lidet ved de Jesu Ord , 
salige erre de Fattige i Aanden thi Himmerigets Rige er deres, 
Salige ere de som Sørge Thi de skulle Husvales, Salige erre de 
som Hungre og Tørste efter Retfærdighed thi de skulle Mættes, 
Ved disse J es u Ord siger jeg Synnes mig at ville Trøste mig 
noget Lidet, men jeg kan ikke fuldkommen Trøste mig fordig 
j eg har ikke den Fuldkomne tillid til Gud, eller Troen paa Chri
stum, jeg Troer Herre hjælp min Vantro, men jeg vil haabe ved 
Hjesum egen hjelp, ved den Hellig Aands Oplysning ved Or
dets Alvorlige betragtning ved stedsevarende Suk og Bøn til 
Gud Baade Dag og Nat, ved dette Middel Ordet og Bønnen vil 
jeg haabe Siger jeg; at komme i nermere forening med Gud, og 
engang omsider bekomme Naade og hvile i Christum, dette mit 
Ønske vilde du Herre Jesum Christum høre og hjælpe mig til, 
jeg Slipper dig ikke føren du VeJsioner mig 

Hvis Hjertesuk har du forskudt 
Hvis Raab har giensvar Savnet 
Hvo er fra Naadens Alter Stødt 
Som har det ret omfavnet. 
Jeg Græder Raaber Beder dig 
Jeg Venter Haaber Jesu mig 
Lad Trøst ·og Redning finde . 

-'i 
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O at du kom, Min Jesus Snart 
Jeg tæller hvert Mihutte. 

Kom førend jeg ved Døsens fart 
Mit Levnedsløb skal slutte. 

Hans Jørgensen<. 

Her har han øjensynlig villet slutte sin religiøse Efterskrift. 
Men saa fortsætter han atter, hvor længe efter skønnes ikke. 
da der heller ikke er vedføjet Datum; men da han nævner si n 
Hustru, som han formaner til at )betænke Livets Korthed c, er 
det sket før hendes Død 1792: 

:>Jeg Beder og formaner Eder alle Hustru Børn og Slægt oa 
gode Venner, at i med mig ville betænke dette Li v s Korthed 
og Uvished hvor ofte at Døden hastig overfalder os Arme Men
nesker. Betænkker ogsaa Dommen paa den Yderste Dag oa 
Evigheden. Betænkker tillige hvor Salig de Mennesker en~e som 
stræber at vandre paa den Snævre Vei, som fører til Livet, oa 
hvor Usalige de Mennesker derimod ere som Vandrer paa den 
Brede . Vei, som fører til Døden og den Evige fordømmelse i 
Helvede, Naar Træet Falder, det Falde imod Sønden eller imod 
Norden paa hvilket sted det ved Døden falder skal det Ligge. 

N a ar vi Alvorlig Betenker dette, det ene med det andet, saa 
har vi Aarsag til at Y d myge os for Gud, og søge Gud ved Or
det og Bønnen, naar vi da bestandig Søger Gud ved Ordet oa 
Bønnen og med et villig forsædt at vilde leve efter Ordet, og 
med et Inderlig Ønske og forlangende at vilde Hjelpes og bliYe 
Salig, Saa fører Frelseren Hjertet mere og mere ved Ordet o 
den Hellig Aand, som han aabnede Lydias Hjerte at hun ga"· 
Agt paa Pauli Prædiken og blev Om vendt, hvorom vi Læser i 
Apostlernes Gjerninger det 16de Cap. og i det lOde Capitellæser 
vi om Cornelius som var Gudfrygtig med sit ganske Huus, oa 
gav Folket mange Almisser, og han Bad altid til Gud, saa fi k 
han omsider det Vinnesbyrd af Engelen at hans Bønner og Al
misser vare komne op i ihukommelse for Gud. Naar vi da be
standig med Cornelius holder fast ved Ordet og Bønnen til Gud 
om N a a de og Syndsforladelse, saa vil han ogsaa omsider h j el p e 
os og give os det Vidnesbyrd ved Aauden at vi erre hans Børn. 
O at i ikkun vilde Tænke paa Enden, og Sørge for Eders Salighed . 
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ldag er Naadens Tid, 
ldag er Gud at finde 
Nu kan alvorlig Flid 
Hans Milde Hjerte vinde. 
Op op til Bedrings Graad. 
Og efter Jesum jag 
Men snart det er mit Raad 
Nu heder det idag. 

Naar vi kun vilde fatte det Alvorlige forsædt Oprigtig at ville 
tjenne Gud, og alvorlig stride imod al Synd, Afdrage vort Hjerle 
fra Verdslige Ting, og bestandig Sukke til Gud Søge ham og 
bede om den Hellig Aand saadan som vi kan, da vil Frelseren 
nærme sig til os ved sin Aand hvilket jeg selv har erfaret. Saa 
opkommer der i os en Aandelig Smerte og Bedrøvelse, de}: Søn
derknuser Hjertet og kommer til ligesom at Svie, Ja undertiden 
Trykker Graad og Taarer af vore Øine, saa Oplyser og kom
mer til Overbeviisen den Hellig Aand os om de Guddommelige 
Sandheder i Ordet og da er det først vi faar ret indsigt (i) og 
Smag paa Ordet, saa minder Aauden os om at Bede, at vi stedse 
sukker til Gud, og ved alle Leiligheder søger et Enlig Sted, og 
der Græder og Beder om Naade (og) Syndsforladelse, og om 
Troen paa Jesum saa bliver hvort Hjerte Renset i Lammets 
Blod - Aab. 7 Cap. 14. V. 

Min Sjælebrudgom Jesu god 
Mit Liv er i din Død og Blod 
Lad andre elske Sølv og Guld 
Saa tidt jeg Tænker Ret paa dig 
Mit Hjerte Glædes inderlig. 

Søger da først Guds Rige og (hans) Retfærdighed saa skal 
alt det andet fornødne Vorde Eder tillagt. Kaster ald eders sorg 
paa Herren og han skal Eder vel forsørge, Herren er de fader 
løses forsvar og Enkers Dommer -

Stil den Syges Hjertevee 
Tænk paa de Bedrøvede 
Og giv Agt paa Enkers Røst 
Mine Venner og min Slægt 
Tag og i din Varetægt. 

Jeg vilde gierne Ønske at mit Hjerte var Udspilet for Eders 
Øine, at i kunde se hvad der Ligger i det og hvor Ømfindtlig 
min Samvittighed er for Eders Saligbeds Sag, men jeg som et 
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Enfoldig og ulærdt Menneske kan ikke med Ord udtrykke Mit 
Hjertes Mening eller min Samvittigheds Ømhed for Eders Salig
hed, Men jeg falder hen i Bøn til Gud og Beder for mig selY 
og Eder: 

O du Gud og Fader Som er i Himmelen, See til os dinn e 
Arme Børn i N a a de og af N a a de forlad os alle vore Synder for 
J es u Chris ti Skyld som er Død for os og har udgydt sit Blod 
paa Korset for vore Synder, Plant og Optænd i (os) ved din 
Aand en Inderlig Lyst og Længsel .efter at Søge dig i dit Ord . 
dersom du ikke opsøger os Først, saa kommer vi aldrig til dig. 
af os selv formaar vi jo slet inttet, du maae Behandle (os) som 
Spæde og Diende Børn hvilke indtet kan uden Ligge i Mode
rens Skød og Suge og Drage Dien af Moderens Brøster hvorved 
de voxer og bekommer flere Kræfter, saaledes O Gud og Fa
der maae du og Behanle os og lade os ved din Aand Suge Saft 
og Kraft og Styrke af Salighed ens Kilde J es u s Christus at vi 
meere og meere kan Voxe og tiltage i det Aandelige - Om
vend os Herre saa bliver vi omvente, du bar jo ikke sat Om
-vendelse for de Retfærdige men for os (Syndere), Ak herre Jesus 
bøy du selv vort Hjerte til at Søge dig, at vi i Aanden kund e 
Bøye vort Hjertes Knæ for dit Ansigt og spørge med Paulus 
Herre hvad vil du at jeg skal gjøre Ak Herre Jesu se da til os 
med dit Naadens Øie som du saae til Peder da han Begræd 
sinne Synder, da gav du Naade til omvendelse, Beviis dog samme 
Naade imod os, vi erre jo ogsaa dinne Skabninger, Tænk dog 
paa Naade imod dinne Skabninger og see ikke hen til vore 
Mange Synder og Grove Misgerninger, men see til os i Naade. 
og af Naade skjenk os Troen, at vi med Thomas kunde sige 
min Herre og min Gud. Lad din Aand stedse være hos os, at 
vi i Aanden kunde Sukke, Raabe, Græde, Bede Love og Takke 
dig alle vore Livs Dage, at vi dog omsider allesammen med 
hverandre maatte naae og bekomme Ærens Krone i den Salige 
Evighed - dette vilde du gode Gud høre og bønhøre for Jesu 
Christi Skyld. - Amen. 

Saalænge vi har ingen Trang til vor Frelsere, ingen Sorg for 
vor Salighed, ingen Længsel efter Jesu Retfærdighed, da ere vi 
af de indbilte Karske og Sunde som ikke have Lægedom behov. 
Om vi hører Ordet eller undertid~n selv Læser det, saa virker 
det jo intet hos os, vi eftertænker ikke Ordet, vi Overveier det 
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ikke vi giver det ikke Rum i vore Hjerter, men naar vi fatter 
det Sind og Tænker at ville hjelpes af Frelseren, vi begynder 
at Sørge noget Lidet for vor Salighed vi fatter (det) forsædt at 
ville frygte Gud, og stride imod Synden, hvilket forsædt i Sind 
og Tanke maa komme herovenfra og virkes ved Ordet, da er 
det først vi agter paa Ordet - saa eftertænker vi etb vert Ord 
vi Læser, og holder vort Hjerte og Levnet efter Ordet, saa 
Mærker vi nok at vi ikke kan bestaa for Gud enten i Døden 
eller Dommen, uden vi maa have en Mand, som kan gaa i Bor
gen for os, nemlig Jesus Christus Guds og Marias Søn som Gud 
og sand Menneske som er Død for [os] og har udgydt sit Blod 
paa Korset for vore Synder, ham skal vi Søge og Bede enhver 
for sig at (vi) maatte faa deel og Lod i hans Død og Blod, at 
hans Lidelse, Død og Blod maatte være en Eviggældende For
soning for minne Synder. Der er ikke Salighed i noget andet 
Navn der er intet andet givet os at blive Salig uden i Jesu 
Navn - denne Mand skal vi stedse Sukke og Bede til om 
vi end undertiden Synes at Kjedes ved Tiden og Tænker Saa
ledes, jeg bekommer jo ingen Trøst i mit Hjerte ingen forsik 
ring om at jeg er et Guds Barn - men har vi ikke Trøst i 
Hjertet, saa kan vi Trøstes ved hans Ord og tilsagn. Naar vi 
ikkun kjender os selv som Arme Syndere, om han dog tøver 
noget længe saa har han dog sit Naadens Øje henvendt paa os 
og omsider vil trøste os maae vi ikkun Ville blive ved at holde 
fast ved ham i Ordet ," thi Ordet er det middel Gud drager os til 
ig med naar vi vil give Ordet Rum i vort Hjerte og stride imod 

Verdens Ting, som hvort Hjerte gjerne vil henge ved - ikke 
.a de os forføre af Verdens Mennesker men stedse henge ved 
J esum, Sukke og bede om Naade thi vi kan Slet intet udrette 

den Betle og Tigge - naar vi dog saaledes søger J es u s af 
3 jertet, saadan som vi bedst kan saa vil han omsider Trøste 
.Js og give os det Vidnesbyrd ved Aanden at vi ere Guds Børn 
- Beder og Eder skal gives, Leder og i skal finde, Banker og 
::::der skal oplades. Herren Hører paa dem som kalder Alvorlig 
:-aa ham, han Hører deres Skrig og hjælper dem - jeg vil see 

l den Elendige og den som haver en Sønderknust Aand og 
~-:)m er forfærdet for Minne Ord - Herren er nær hos dem 

.:>m haver en Sønderknust Aand. 
Salig er den Mand siger David som ikke kender de ugudeliges 
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Raid 'ei heller staar paa Synderes Vei ejheller Sidder i Spotte
rens Sæde meh hvis Lyst er til Herrens Lov, og som Grund er 
pa~a lians Lov Dag og Nat, naar vi stedse haver vore Tank er 
henvendt paa Gud og hans Ord, saa har den Hellig Aarld sted 
·og Rum i vort Hjerte. Men naar vi stedse Henger ved dis e 
Jordiske Ting og tragter efter Ære Rigdom og Velløst, saa ha 
den hellig Aand ingen Sted eller Rum i vort Hjerte, thi hvo 
Hjertet er der vil Sind og Tanker ogsaa være, dersom i da be
finder at i heriger ved disse Jordiske ting, da S træher at af
drage Eders Hjerte derfra og søger Ordet og giver det Rum · 
eders Hjerte saa Virker Frelseren i og ved sin Aand mere oc 
mere Løst til Ordet og saa vil han virke og udrette det alt. See 
dog op til Jesum han er Troens Begynder og fuldkommer. 

Jesus giv mig Graad og Sukke 
Giv mig Sorg for mine Feil 
Lad din Aand mit Hjerte Oplukke 
Sæt deri dit Naadens Speil. 
Giv mig Trøst i Sidste Nød 
Ved din Naade Blod og Død, 
Lad min sidste Graad og Klage 
Mig til Himlens Glæde Drage. 

Trofaste Gud og Fader du har befalet os at Arbeide, og fo r
ordnet enhver i sit Kald at gjøre det hvorved den Menneskeli <1e 
Slregt kan Vedligeholdelse, du ser hvor let vor omgang med den ne 
Verdens Ting kan føre os fra dig, saa Beder jeg dig derfor fo: 
Christi Skyld tag min Sjæl i Agt, Lad ingenting i Verden bli ' e 
lnig til en Strikke, kan jeg end ikke saalænge jeg er her und
være den, saa bevar mig dog saaledes, at mit Hjerte stedse hen
ger ved dig, og i Troens Enfoldighed seer paa dig, lad mig · 
alle mine Gjerninger have dig for Øje vær du og med mig i a 
min Gøren og Laden, og naar K.iød og Blod vil fordybe sig 
Verdens Jordiske Ting, saa før mig som et forvildet Fa ar att e:
igen til dig, paa det jeg altid maae findes i dig ihvad jeg gj ø:
og hvor jeg er. Antag mig Naadige Fader i Naade, naar jeg fo:
Verdens Skyld tager min tilflugt til dig, i Verden haver jeg An
gest, men du min gjenløser har overvunden Verden derfor YL 
jeg være frimodig, jeg Begjerer at Hvile under din n e Vingers 
Skygge, Skjul mig hemmelig for hver Mands fortrædelige Anløb. 
tal du til rnin Sjæl, du er min Hjælp, og naar mit Løb er fuld-
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endt saa lad mig ikke længer være langt fra dig, Sønderbryd 
snart dette Kummerfulde Tabernakels Jordiske Huus og fm; m,ig 
ind til din Evige u~oranderlige hvile ved Jes~m Ch:ristum Qin 
Søn vor Herre. Amen.« 

~er findes jo en Mængde unødige Gentagelser i, Oldefa~;s 

Skrift, og mange Steder kniber det for ham at finde Ud,tryk for 
sine Tanker og Følelser, byilket han jo selv klager over. Men 
i det store taget er der en Tanke- og Følelsesfylde i det, som 
man ikke skulde have ventet at finde hos en Fæstebonde, der 
levede i en Tid, da mange Bønder næppe kunde skrive deres 
Navn ordentlig, endsige nedskrive deres Tanker. 

, Og imellem Testimonier kan det med sin omstændelige Rede
gørelse for »hans Hjertes Tilstand« sikkert betragtes som noget 
ikke helt almindeligt. 

Den sidste Del af det, der er formet som en Bøn, og hvori 
han beder Gud »sønderbryde det kummerfulde Tabernakels jor
diske H u se, er sikkert skrevet ikke længe før hans Død, da 
hans Legeme var saa nedbrudt og hans Livsmod saa svagt, at 
ikke engang Tanken om hans stakkels forældreløse Børn kunde 
give ham det tilbage. 

* * * 
Ved at læse Oldefars Testimonium kunde man let faa den 

Tanke, at det var en eller anden stærk religiøs Paavirkning 
uden fra, som her gav sig dette r et usædvanlige Udslag. Men 
det er næppe Tilfældet; det er sikkert en stærk personlig Re · 
ligiøsitet, der har lagt ham Pennen i Haanden, - den samme 
om er fundet hos flere af hans Slægt, og stærkest hos en Sønne

datter , der bar Farmoderen Susannas N av n. I de Breve, som 
opbevares efter hende, høres saa stærk en Efterklang af Olde
fa rs religiøse Følelser og Tanker, at det er, som kunde det være 
hans eget Blod, der havde pulseret i den Haand, der førte Pennen. 

Noget paavirket kan han dog maaske have været uden fra, 
kønt man ikke har erfaret noget derom. I den Tid, han har 

skrevet sit Testimonium, var der nemlig en Sognepræst Bønne
:ycke i Brenderup, en god og nidkær Præst, som der indtil vore 
;)age gaar Fortællinger om. 
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Af de gamle Kirkebøger ses det, at Præstefruen og en Datter 
flere Gange har været med ved Barnedaab hos Oldefars. Det 
siger vel ikke saa meget, da det den Gang jo var meget almin
deligt, at Sognepræstens Kone og Døtre var med ved saadanne 
Lejligheder hos Sogneboerne. Men det er dog meget rimeligt 
at der da kan være faldet Ord om religiøse Ting imellem Præ
sten og Oldefar, og det kan vel ogsaa anses for en given Ting, 
at han flittig har besøgt Kirken, især i de senere Aar af sin 
Levetid, da han, som man kan skønne, stadig har gaaet med 
Døden for Øje. 
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