
Peter Christian SteenvinkeL 
En fynsk præsteskikkelse fra oplysningstiden. 

Af Mat·tin P. Rucl1bm, Sødinge. 

ved hvert kraftigt åndeligt gennembrud vil det ske, at 
den ny tids mænd vil se det gamle, hvori dog alt 

adskillige spirer ligger, som noget endnu tarveligere og 
uåndeligere, end det er. Således skete det ved kirkerens
ningen, og således hændte det ved 1800tallet. · Hvor 
blev ikke, da Øhlenschlæger og Grundtvig havde banet 
åndslivet ny veje, oplysningstiden eller rationalismens tids
alder skildret som den mest åndsforladte, der længe havde 
været. I mange stykker var det med grund, i andre ikke. 
Hvor kunde der have været et år som 1788, om tiden 
havde været helt ånds- og ideforladt l 

Kristelig set var oplysningstiden armfattig; det kan 
ikke nægtes. Pietismens tvangslove bar slige frugter. 
Men i andre henseender spirede den ny tid under mulde. 

Ser vi på sproget, da sker der gennem 1700tallet en 
stor og betydningsfuld udvikling. Medens holbergstidens 
dansk synes ·os noget fræmmedartet, har vi ved år t 800 
et sprog, skikket og lide til at tages i brug af det ånds-
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liv, det følgende hundredår fik lykke til at fostre og vel
signelse af at eje. 

Men netop fordi det var oplysningstidens ler, der blev 
vækket op til liv og blev bærer af den åndsfyldte tid, vi 
gærne nævner efter Øhlenschlæger og Grundtvig, kan vi 
nu i mangt tiltales af den ellers i meget filisteragtige tid. 
Vi opdager da snart, om vi giver os til at sysle med den, 
at det er en meget travl tid, næsten myretravl; og iblandt 
de travle findes også en del præster. Det er dog ikke 
travlhed som kristendomsforkyndere, der gør disse præster 
så virksomme, men det er som "filantroper" (menneske
venner) og oplysningsmænd, at de er ivrige. 

Af disse oplysningstidens rastløse præster havde Fyn 
også sin part, og det er en af disse, Peter Christian 
Steenvinkel, der skal skildres i det følgende. I det han så, 
at "rundt om din synskres, benådede fædreland! flammer 
morgenskæret og lover den gladeste dag", arbejdede han 
årle og silde for tidens tanker og helmede ikke, før han 
lå under mulde. 

Steenvinkels forældre var Oluf Pedersen Steenvinkel og 
Marie Christensdatter. De blev viede i Ring kirke 1738. 
Ring ligger omtrent midtvejs mellem Horsens og Silke
borg, og her i sognet er moderen sagtens født, i det 
Brædstrup gærne er føjet til hendes navn, og en by i 
sognet netop hedder således; den er da sagtens hendes 
fødeby. 

Hvor faderen stammer fra, er ukendt. Han nævnes 
skoleholder og har sagtens flyttet flere gange, da sønnen 
er født i Horsens, men er udgået fra Ålborg latinskole, og 
da han ved sin død den 18. decbr. 1764 opholder sig i 
Hassing i Ty hos Peder Kiels enke. Hans skæbne har vel da 
været, som man forestiller sig Ambrosius Stubs. Hans 
enke dør i fattigdom 72 år gl. i Horsens den 8. marts 1783. 
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Deres søn, Peter Christian Olufsen Steenvinkel, er født i 
Horsens den 7. oktober 1742, men hvor hans barndom faldt, 
eller hvordan den gled hen, derom kan intet oplyses. Han 
opgives at være student fra Ålborg katedralskole 1762, 
men han er ikke opført i skolens protokol; men dette kan 
simpelt hen hænge sammen med, at den er slemt sjusket 
ført. Kandidat theologiæ bliver han 1766, altså samme år, 
som Frederik 5 dør. 

Som lærere ved universitetet havde han professorerne 
P. Holm, Bang (til 64) og Rosenstand Goiske. Disse pro
fessorer var "ortodokse" (rettroende), men deres lærdom 
fik ikke i denne henseende afgørende indvirkning på Steen
vinkel; han blev rationalist, og han levede og døde 
som sådan. 

Et par år efter at han havde taget sin præsteeksamen, 
( 1768) blev han kapellan i Danmarks bredeste sogn, Dron
ninglund i Vendsyssel, og her virker han så i 5 år og får 
ved sit flytte til Fyn af sin biskop et godt skudsmål om 
sit forhold, levned og embede. 

Hr. kammerjunker Ditlev von Pentz til Fjellebro giver 
den 21. April 177 3 Steenvinkel kaldsbrev på at være 
sognepræst i Herringe. l juni måned, da kaldsbrevet har 
fået kgl. konfirmation, henvænder han sig så til biskop Ra
mus i Odense om tilladelse til at blive 5-6 uger fra kaldet 
for at bringe sine sager i orden og tage afsked med sin 
forrige menighed. Snart svandt dog de uger, og han 
holdt sit indtog i Herringe præstegård. Helt opmuntrende 
var den indskrift, der stod over porten, og som en tidli
gere præst, Markus Monrad, havde ladet sætte, da han 
ombyggede præstegården: 

"Lad andre klage sig for brød og bugens fylde, 
og at de ej har det, som pungen kan forgylde. 
Vi have, sorgen fri, det Her-ringe brød 
og sige: Gud ske lov! Vi har slet ingen nød." 
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Men ellers kan det dog siges, at embedet var ret ma
gert, hvorfor man også 1726 havde set det syn, at 
en præst rændte af gårde for "kaldets ringheds skyld", 

men han havde ganske vist også i sin ungdom været 
tolder. Sognet er kun lille, der var nu kun 13 gårde. To 
var nedlagt et halvt hundredår forud, og byen Bjerte på 
5 gårde var alt tidligere opslugt af Fjellebro. Nok muligt, 
at herskabet på den tiendefri herregård for det meste var 
v.elvilligt, da præsten var forpligtet til at prædike i det 
derværende kapel, men indtægterne var dog kun anslået · 
til 200 rd. årlig. 

Steenvinkel fik da også fattigdommen at føle. Til sit 
held fik han et nådigt herskab i grev Rantzau, der købte 
Fjellebro samtidig med, at Steenvinkel kaldedes til Herringe. 
Derfor nævner han da også greven som "min hjælpes 
morgenrøde" og ham og hans frue som "høje og nådige 
velgørere", men han har sikkert også med langt større 
held kunnet tiltale herskabet end bønderne. 

St.s formand, Niels Nielsen Wamberg, var forflyttet til 
Gudbjerg, men hans kone sad tilbage for at rtyde "nådens
året". Under disse forho ld føder hun så et barn, og den 
12. jan. 1774 var der stads i Herringe, idet velærværdige 
hr. Wambergs datter Elisabet Kirstine døbtes. Præste
konen fra Ringe, mad. Lacendrup, bar barnet, og blandt 
fadderne var barnets morfader, provst Eilskov fra Fraugde. 

Allerede den 31. s. m. var der igen højtid i kirken, 
dog af en sørgeligere art, idet md. Catrine Kirstine 
Wamberg, der var død søndag den 23. i barselsæng, jor
dedes der inde. 

Sommeren over lever St. så som ungkarl i præste
gården, men så finder han sig en viv, og den 7. oktbr. 
1774 blev han og frøken Frederica Louise, en datter af 
kaptain Gustav v. Michaelsen, copulerede (viede) af vel-
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ærværdige og højlærde hr. \Vamberg i Gudbjerg. Bruden 
var da 16 år og brudgommen 32. 

De fik først efter deres flytte fra Herringe en søn, 
men helt barnløs var præstegården dog derfor ikke, i det 
først en søster til præstekonen, Gustava, blev konfirmeret 
der og siden, 1778, ligeledes en broder, cadet Gustav 
Michaelsen. 

Der var ikke mange embedsforretninger i dette lille 
enesogn. I de 5 år, han var her, blev der døbt 29 børn, 

· jordet 25 personer, viet 13 par og konfirmeret 30 børn, 
hvoraf dog en i "Espe kirke af min nabo, hr. Breckling, 
da jeg selv havde undervist ham". Desuagtet var det kun 
så som så med at føre kirkebogen; kun ved de l O børns 
dåb når han at skrive deres navn, ellers går det efter 
formlen: 21. søndag e. trin. døbt Christen Knudsen og 
hustrues barn af Rudme. At barnet, her er tale om, var 
en pige og fik navnet Dorthe, må man altså ad andre veje 
udfinde. Med jordelisten er det også galt fat 1778; efter
manden, Søren W ædelee, har måttet indføre følgende om 
nævnte Dorthes farmoder: "endnu begravet ved pinse
dagstider Mette Knuds af Rudme, som er ovenmældte 
Knud Kristensen af Rudme hans hustru, 70 år gl.; da det 
af min formand var forglæmt at anføre, anføres hun først 
her". Her gør han dog skarn uret, for St. forlod allerede 
ved påsketid sognet, så det må være en nabopræst, der 
har forrettet jordpåkastelsen og skulde have indført det 
i kirkebogen. 

Hvad er præsten da optaget af? Er det sygebesøg? 
Næppe, hvis han da handlede overensstemmende med 
sine teorier. Efter disse er omvændelse på gravsens bred 
ingen gavn til; den døende kan ikke nå at vandre dydens 
vej og kan altså ikke nå himmerig. Nej, St. har travlt i 
studerekamret, som det senere i en samlet fræmstilling 

Svendborg Amt 1920



<l) 
bf!& 
c 

•t: IJ'1 .... ;; 
<l) " :r:: ;... 

" ;g 
.... 
" 
~ 
r-

"Cl 

" > 
E 
o 

Svendborg Amt 1920



Peter Christian SteenvinkeL 61 

skal blive påvist. Kun hans første trykte skrift skal 
nævnes her. 

I oktober 1773 påbødes præsterne gennem bisper og 
provster en "almindelig takke- og bedefestes holdeise over
alt i hans maj. riger og lande på onsdagen den l s te decbr. 
førstkommende . . . så at de ej alene selv dertil berede 
sig, men endog ved en opbyggelig og rørende intima
tion (indledning) af prækestolen næste søndag tilforn op
vække og opmuntre tilhørerne denne vor Gud så høj
tidelige festes højtidelige holdeise med lovsang og tak
sigelse, så at de ivrigste bønner og forbønner for kongen 
og landet til den allerhøjestes pris og ære og alle under
såtters velstand og velsignelse." 

Denne prædiken, som St. her holdt, må i alle fald 
have tiltalt ham selv, hvorfor han næste år lod den trykke 
og det endda dobbelt ; man får den først på prosa, der
næst på vers (aleksandrinere). Med mange høje ord tol
kes her teksten, P s. 85, 1 -1 0., og gives "anvændelsen ", 
men Jesu navn er ikke nævnt en eneste gang. 

Da St. nævnes som "en god taler", må her gives en 
lille mundsmag af hans prædiken; i det der kan tilføjes, 
at versene ikke vidner om synderlig poetisk stilkunst, 
så en prøve af dem udelades. 

"Herrens frelse har været nær hos os, og vi kan vænte den 
bestandige nærværelse, når vi frygter ham. Det er ikke mange 
år siden (1763)':', vi så os indviklede i krig med en mægtigere 
magt end vores, en krig, hvis udfald var uvis, og hvis følger, 
hvordan det end havde gået, dog havde været bedrøvelig for 
vort fædreland; da viste Herrens frelse sig på en overordenlig 
måde, og et mirakkel (kejser Povls mord)* af den allerhøjestes 
forsorg virkede til vor redning og lyksalighed; landets sønner 
bleve mættede af vore fjenders brød, og den, som stolede på 

*) Indføjet af Martin P. Rudum. 
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sin magt, havde svoret på vor undergang, blev udryddet af de 
levendes lande. Misvækst, kvægets bortrykkeise og ugudelig
heds magt (S true nse)* truede os siden med undergang j men 
Herrens frelse var nær, han befriede os fra de onde råd, vor 
Gud gav det gode, og landet gav sin grøde. Æ1·en bo1· enclm~ 
i vo1·t land, religionen velsigner endnu med sit lys, Herrens 
templer besøges endnu af landets børn, og man fik ikke pro
feterne udryddet i Israel, eller læren af Z ion j vor allermildeste 
konge og de, der våger over folkets vel, arbejder med nid
kærhed på at give religionen sin glans, templerne deres ære, 
og folket retskafne lærere j vor velsignede Josias (Kr. 7)* giver 
sabaterne deres forfaldne dyrkelse igen j vi ser ham med 
glædeståre stående hos støtten i Herrens hus at gøre en pagt 
for Herrens ansigt, at vi skal vandre efter Herren og holde 
hans bud og hans vidnesbyrd af ganske hjærte og af ganske 
sjæl og at drage folket med sig ind i denne pagt. 2 kong 23,~." 

Inden St. forlader landbylivet og flytter til købstaden, 
vil vi lade ham selv fremsætte sit syn på bønderne ; man vil 
deraf kunne se lidt af, både hvad stavnsbåndets trældom 
havde bragt over bondestanden, og i hvilket ringe mon, 
St. forstod "bondekultur". 

St. skriver: 

"Bondens videlwes er yderst indskrænket, og hans forråd af 
brugbare kundskaber ubeskrivelig lidt. Han er borger af en 
verden, han ikke har ringeste kundskab om j endog sit eget 
fødeland er han fræmmed. Han omgås daglig den skønne og 
lærerige natur j men fo:r ham er den ikke skøn: han har ingen 
følelser for· dens yndigheder, intet øre for dens lærdomme. Han 
kunde vandre i et eden uden at fø le mere derved, end hans 
fornuftløse medskabninger føler. Derfor er hans sjæl usysselsat 
midt i al hans arbejdsomhed, og hans udyrkede fornuft ligger 
frygtelig begravet med ukrudt. Tankeløshed er hans uheldige 
lod og den udbreder sin fæle dunkelhed over alt lys, der ellers 
kunde omstråle ham. . . . Vankundighed avler en forunderlig 
blanding af stivhed og bøjelighed, af lettroenhed og tilbage-

*! Indføjet af Martin P. Rnrlnm. 
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holdenhed. Så vanskelig bonden lader sig overtale til nyttige 
ting, så let modtager han indtryk af fabler og dårlige fortæl
linger. (Således nævnes også de gamle folkelige sagn og even
tyr.)* jo mindre hans fornuft sættes i arbejde med hvad der 
siges ham, jo kærere har han det; men en mistroisk følelse 
opkommer straks hos ham ved sætninger, der kræver hans ef
tertanke og anvændelse. Derfor bliver hans hjærne så let over
fyldt med hundrede latterlige og overtroiske begreber; men at 
udrydde dem igen, bliver så uudsigelig vanskeligt; ti da må 
han tænke. 

Han korser sig for en læge, men betror med glæde sin 
sundhed og sit liv til en gammel vanvittig kones gøgleri. Han 
bæver med yderste mistro for virkelige lægemidler og tager 
med fornøjelse gift og galde, når de anordnes ham af dumme 
ligemænd, der har bemægtiget sig hans indbildning og beæres 
af ham med navn vise. - - -

Bonden kender ikke ret fornødenheden af andre stænder; 
og den nytte, han drager af dem til gengæld for det, han gav
ner dem, vil ham på ingen måde i hovedet. Derfor elsker han 
ikke heller andre stænder, og han har ingen tillid til dem. Han 
elsker måske allermindst dem, han står i nærmest forbindelse 
med, dem, hvis jord føder ham (herremændene)*; ti de have 
rettigheder over ham, og disse være nok så billige; så anser 
han dem for overdrevne. - - -

Får han lejlighed, øver han uden barmhjærtighed en ind
bildt gengældelsesret; og roser sig blandt brødre af hans snilde 
l9kkelige hævn. -

Mangel på kundskaber og tænkekraft, en urigtig forestille
måde, hans hang til nærværende fordel med opofrelse af all e 
pligter eller større tilkommende nytte, viser sig i hans ganske 
forhold. Overhovedet mangler han alt, hvad der kaldes an
stændighed. Gang, mine, tone og udtryk er hos ham rå, så u dan
nede og forsømte som muligt. Intet kan være ubehageligere end 
det slæbende, trevne, uagtsomme væsen, der hænger ved denne 
stand. Det er sandt: de har ikke lært bedre, de henbringer deres 
dage i omgang med ligemænd og med deres kreaturer; de er 
altså at undskylde. - - -

Hans virkelige usædelighed (St. kalder også plumphed for 

*J. Indføjet af Martin P. Ruclum. 
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usædelighed)* i hans nærmeste forbindelse er utvivlsom klar 
nok. Den vigtigste af alle pagter i livet sluttes af ham med 
så døsig en ligegyldighed eller med så nedrig en vindelyst og 
så liden hensigt til alle hjærtets egenskaber hos den, han for
ener sig med, at intet uden hans dorske ufølsomhed kan gøre 
sådant et ægteskab tåleligt. Hos nogenlunde formuende bønder 
er ægteskabsforbindelsen en åbenbar handel. Faderen, som bedst 
kænder sine bymænds omstændigheder, vælger for sin søn og 
slutter købet. Pigens fader har på sin side for længe siden ud
set sig dem, han kan lade lecitere på sin datter, og den mindst 
fordrende er sikker på hammerslaget. Hvad vil du give med 
din datter? er det· første spørgsmål, og når sagen er bragt i 
rigtighed, så drikker fædrene på de unges forening, og familie
båndet knyttes immer fastere ved hvert glas. Hos de fattigere 
ses kun til raskhed i arbejdet, og mangen bondepige kokketerer 
i høst og hø ved hendes hurtighed og styrke, og den fangede 
elsker bedrages undertiden lige så godt, som den fornemmere 
dåre ved sin malede skønhed. jeg taler her kun om de ægte
forbindelser, hvor det går meget ordentlig til. De andre, hvor 
hymen kører med hestene bag vognen og sænkede fakler, er 
de talrigste. 

Det måtte være et mirakkel, om de gav deres børn en for
nuftig opdragelse, der hverken har nydt den selv eller siden 
havt lejlighed at. kænde dens fordele. Børneopdragelse er der
for nødvendigvis højst jammerlig hos bondestanden. Den eneste 
pligt, forældrene synes at fø le, er den, at deres børn ikke mang
ler føde. Denne pligt opfyldes med den uordenligste omhygge
lighed til skade for børnenes sundhed og hele levetid. Derimod 
forsømmes den for alle, men især for den tilvoksende ungdom 
så fornødne renlighed yderst, og børnene overlades ganske til 
naturen og dem selv. Forældrenes ømhed udarter til den dumme
ste eftergivenhed og grovhed. Endog i bondens daglige liv har 
den forsømte børneopdragelse den frygteligste indflydelse. En
hver i hans stue gør hvad han vil. Hvad det er at tie i de 
ældres nærværelse, hvad ærbødighed og lydighed er, ved 
hverken bondens børn eller hans tyende noget af at sige. Alting 
går i et; og ofte, meget ofte, vændes bladet ganske om, at de 
ældre må føje sig efter de yngres griller. Mere subordination 

*) Indføjet af Marlin P. Rudum. 
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hos bondens tjænestefolk vilde bidrage uudsigelig til hans øko
nomiske vel - og manglen derpå flyder ene af opdragelsen. 

Bondens husindretning ligner det øvrige. Et fot•under!igt 
kaos af alt, hvad der bruges i huset, opfylder hans ordenlige 
værelser med den usundeste damp, og dog er et oplukt vindue 
hos ham et særsyn. Skadelig uorden og ækel urenlighed hersker 
frygteligt i mangfoldige af denne stands familier. jeg kunde 
male et landligt vinterstykke med natur og sandhed, hvis blotte 
syn vilde opvække væmmelse, men jeg skåner mine læseres 
følelser. -- - -

Når en oplyst og sædelig ånd ikke ordner mennneskenes 
fornøjelser, så udarter de til vilde og fordærvelige udsvævelser 
og svækker sundhed og kræfter. - - -

Forgæves åbnede almagten selv glædeskilder for os ved 
hvert skridt på vor · vandring, når den ikke ved oplysning satte 
os i stand til at nyde den med fornuft og mådelighed. Derfor 
burde visselig være opsee?·e ved a!!e almuens glædskabssaml
inger, opseere, der havde sædelighed og myndighed nok for 
at hæmme uordener, sætte grænser for fyldelysten og især 
holde et skarpt øje med den voksne ungdom. Disse opseere 
kunde tages af stedets bedste beboere, dannes og understøttes 
af øvrighed og lærere, og så til belønning for flid og troskab 
nyde et e!!er andet kendeligt agte!sestegn. 

Bonden har ikke mange, der ynder ham; hans uslebne treven
hed pådrager ham nogle og hans grove selvrådighed andre. 
Da han ikke kan handle efter god<: grundregler, så må han le
des til klogere må! ved udvortes tvangsmidler. Dette forbitrer 
ham mange af hans dage; og fattigdom, der a!!eroftest er hans 
lod, forbitrer ham de øvrige. Religionen, der skulde være hans 
og a!!es bedste lys og bedste trøst, virker uendelig langt fra 
ikke det på ham, som den kunde virke, når han var mere tænkende 
og kændte den bedre. I kummer og arbejde henflyder hans 
glædeløse dage, og han finder ingen modvægt mod det onde, 
der trykker ham, enten hos sig selv eller hos dem, han lignes 
ved. Udyrkede sjæleævner og stive lemmer nedsænker ham 
daglig dybere og dybere i dorskhed, e!!er han kaster sig i 
liderlighed for at skaffe sig den lindring og glæde, han tørster 
efter så vel som alle. Alderdommen kommer; han kan ikke 
arbejde. Skrækkelig langsom henslæber hans kvælende timer 

5 
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sig; han er syg - og han er alle til byrde. Lykke, om hans 
uopdragne søn ikke lægger vægt til hans jammer og formørker 
ham endnu mere hans nærværende aften l Han går endelig ind 
i en verden, hvor alvidenheden alene ve j: gennem hvilke veje 
han beredes til hans nærmere bestemmelse. - - -

Det er ved omgang og undervisning vi ene og alene dan
nes til det, vi bliver i verden. - - -

Bonden dannes også ved omgang og undervisning. Men, 
som hans selskab er, så er og hans dannelse, og at hans under
visning er jammerlig, er let bevist. Barnets første udflugt er 
på fælleden, og dets første arbejde: at vogte gæslinger. Her 
finder det en hoben jævnaldrende eller noget ældre legebrødre, 
i hvis omgang det ikke ser spor af undseelse ellet· skygge af 
tvang. Rå grovheder i leg og kiv, i stimen og vildhed, er det 
første, han lærer. Hukommelsen samler sig et forråd af eder 
og nedrige skældsord, før et eneste godt begreb har taget sæde 
der. Så frygtelig overladt til sig selv, som det der er, lægger 
dets sind sig i en selvrådigheds folde, der immer bliver stivere 
og står næsten aldrig til at udslette. 

Nu bliver det ganske utåleligt, og moderen nødes til at 
sænde det i skolen. Længe nok har hun truet med det, når 
hverken: busssemanden kommer! eller: der er præsten I har 
villet hjælpe. Dunkle frygtelige forestillinger har af og til kvalt 
det arme barn, der kænder ingen værre straf end at læse. Den 
så længe frygtede vinterdag fræmbryder endelig, og det vræl
ende barn slæbes som et slagtoffer til skolen. Men det lærer 
snart, at man bedrager det, og at skolen langt fra ikke er så 
fælt et pinested, som det tænkte. Det finder her sine forrige 
legekammerater, og endnu flere, end det før havde. Hastig 
bliver det indviet i hemmeligheder og lærer ret godt at forkorte 
sig tiden der. l to til tre vintre har det lært at stamme ordene 
i en katekismus, og nu er det nok for at køre en plov. Så far
vel læsning. Der kommer nu vigtigere arbejde. Under tanke
løshed og slæb svinder de flygtige år, og faderen begynder 
allerede at snakke om, at hans søn skal til. Her er igen en jammer 
på færde; ti præsten er så s træng, så skrækkelig s træng; og 
naboens søn blev vist bort, endskønt hans moder græd og 
bad og vilde oven i købet have foræret far en snes æg for 
at tage ham an. Når hans foræ ldre er vrede, eller han klamrer 
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med tjænestefolkene, så har bægge intet skrækkeligere at bøje 
ham med end denne bondeungdommens anden frygtelige tids
punkt. ja, ja! vi får dig nok i tale, når du kommer til præsten l 
Bi kuns, til du skal stå fræm, ud på kirkegulvet! surrer det 
daglig for hans ører og afpresser ham mangt et suk. Imidlertid 
kommer tiden. Så sort som det tudende efterårsvejr, så sort 
er det i hans hjærte. En eneste vinter siger hans moder for 
at husvale ham, kan du sagtens overstå. Tænk på, at du så er 
fri og skal ikke læse mere. Denne trøst smager ham, og han 
ser sin forløsningsdag med længsel i møde. Han kunde som 
barn læse lidt inden ad, men nu er det borte. Halvdelen af det 
kostbare halve år anvændes til at lære dette op igen, og den 
anden halvdel til at lære den lille forklaring udenad (Et udtog 
af Pontoppidans lærebog)*. Nu er han i stand. Himmel og jord 
bliver sat i bevægelse, dersom han ikke bliver tagen. Tumlende 
af glæde iler han hjem til sin moder for at forkynde hende, at 
han ikke blev forskudt. Nu overstås også lettelig den så længe 
frygtede dag j og hele huset svær på, at han svarede trods 
nogen. Der, moder! siger han, gem nu min bog til mine søsk
ende. Gud ske lov, at jeg slap! Fra den dag af læser han ikke 
mere. Om tre år er hele børnelærdommen glæmt, og hvad han 
endnu bevarer deraf eller videre hører ligger i hans tankeløse 
sjæl som en død skat, hvis brug er yderst svag og yderst 
sjælden. Herefter har han mange skoler: hovmarken og hov
laden, smedjen og kroen. Men, hvad han her lærer, ved en
hver. Hvor ønskelig var det, om det var muligt at skaffe den 
voksne bondeungdom brugbare o~ med dens indretning pas
sende lejligheder til fræmdeles vedvarende undervisning l" 

Om nogen har lyst at vide, hvorledes en landsbyskole 
den gang så ud, så kan vi lade St. selv skildre den: 

"Her sidder i en skole en snes børn, mere eller mindre, 
mellem hinanden. Nogle skal kænde bogstaver, andre stave j 
nogle læser indenad, andre udenad. En forfærdelig larm l I de 
stillere mellemrum råber skolemesteren: læser børn l og nu 
opløfter alle stemmer sig med muligste styrke nu A B C og 
katekismus, evangeliebog og forklaring synges i så langsom 

*) Indskudt af M. P. Rmlum . 

5* 
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en concert imellem hinanden, at det ikke er at undre, om skole
mesteren blev forrykt. Midt under denne voldsomme støj kommer 
en efter anden op med deres lektie. Her skråles ham atter 
ørerne fulde. Medens han hører en, spøger de andre. Stille! 
hvad var det, du sagde? Skrup skrap! Nu tuder en, så griner en 
anden. Endelig er timen forbi. Lægger sammen! råber den 
plagede mand: og så den sidste torden af træskoene - så 
lukkes dørene, og den dag er borte; Gud ved, til hvad nytte!" 

Kommer så dertil, som St. siger, at ,,almuen på landet 
har næsten et sprog for sig selv; i det mindste skelner 
det så stærkt fra det rigtige, at han behøver en over
sættelse af, hvad han læser til hans eget mål, om han skal 
forstå det," så kan man vel forstå, lærdommen havde 
ondt ved at bide på. 

Den 15 april 1778 kaldedes St. til sognepræst for 
Nikolaj menighed i Svendborg og øen Turø. Men ret 
hurtig bliver han uenig med formandens enke, madam 
Reiersen, om hvor langt et år er. 

"Enkens påstand er: at nådensåret først skal endes den 15. 
april, som er mit kaldsbrevs datum, og at hun følgelig, foruden 
det allernådigst skænkede fjærdingårs indkomster forlods ud, 
skal nyde halvdelen ej alene af 4 højtids ofre, men endog af 
andre fastsatte indkomster, som hører til det begyndende år, 
men falder ved påsketider. 

jeg (St.) tænker derimod, at da mit kaldsbrev er dateret 
onsdag før skærtorsdag, så er samme dag igen et fu ldt 
særdeles år og den sikreste norm for delingens termin. Alle 
ting forener sig ellers til at fordoble byrderne i dette år, der 
skulde været mig et hjælpes år. 

Øen Turø lå lidt afsides, men der skulde kun holdes 
gudtjæneste hver fjortende dag om sommeren og en gang 
om måneden i vintertiden. Da der desuden var kapellan 
ved Nikolaj kirke, kan det vel være småt nok, St. fik med 
turøboerne at bestille; det blev da også byen, der fik 
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hans virketrang og gavnelyst at mærke. Han forfattede 
en plan og gav forslag til at forbedre de fattiges vilkår 
og at oprette en spindeskole i Svendborg, "hvilket og 
kom i stand og til alle menneskevenners sande glæde endnu 
vedvarer," nedder det nogle år efter. Han lagde sig i det hele 
i selen for at bedre byens skolevæsen, men spindeskolen, 
der vedvarede gennem mange år, var vel nok lettest at få 
i gang. De var da også på de tider ret i vælgten; rig
mænd støttede dem, og poeterne digtede sange, der kunde 
lyde om kap med rokkenes muntre surren og opmuntre 
de unge piger til flid og stræbsomhed. Det mest vel
lykkede Forsøg til viser for spindes/tOler var vel nok Bunke
flods, der udkom i flere oplag og blev trykt på bekost
ning af Niels Ryberg til Øbjærggård (Sydsjælland) og Frede
riksgave (Assensegnen). Bunkeflods viser har vel også lydt i 
Svendborg, men det har sagtens ikke varet den lange 
årrække, inden de var opslidte; dertil var de ikke lødige 
nok. En af de kvikkeste af dem lyder: 

LANDLIVETS LYKSALIGHED. 

O piger, jeg vædder -- at ingen sig glæder 
så smukt og så herligt som vi. 

I forårets dage - vi bøtten vil tage 
og malke så glade deri. 

Når høstetten siden - lidt bedre i tiden 
ved regn og ved sol kommer fræm, 

vi vænd~ og pakke - vort hø i de stakke, 
og siden vi kører det hjem. 

Når høsttiden kommer - i varmeste sommer, 
vi negene binder så net, 

og når de er tørre - til hus vi dem køre 
fra morgen til aften i et. 
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I sommerens hede - vi slide, vi svede 
og dovenskab byder vi trods, 

og glade vi synger - blandt gyldene dynger, 
og fuglene synger med os. 

Når storme da bruse, - vi iler til huse, 
ej marken behøver os mer, 

vor glæde vi finde - hver dag i at spinde ; 
o, hvor går det bedre end her. 

Vi alle herinde - om kap nu vil spinde, 
spind fint og spind mig så forbi. 

O piger, jeg vædder, at ingen sig glæder 
så smukt og så herligt som vi. 

Men også i Svendborg fik St. adskilligt at trækkes 
med og vel ikke mindst, hvad "religionen" vedkom. For
uden den gængse rationalisme og den dorske ligegyldighed 
fandtes ikke så lidt bevidst kristendom i byen. "Der var 
meget kristenrak," som en skipper råt udtrykte sig. Den 
hernhutiske retning havde tag i nogle, andre var mere 
gammellutherske. Da kommer et par år efter St. komme 
til Svendborg i foråret 1780 en mand til bys, som skulde 
hjælpe til at forlige disse retninger, men som tillige der
ved blev en brand i næsen på den vellærde og velær
værdige hr. pastor Steenvinket Det var skomagersvænden 
Ole Henrik Svane, barnefødt i Blidstrup sogn i Nordsjæl
land. Efter at have "rejst" (;:,: været udenlands) havde 
han nu arbejdet en årrække i København, og nu havnede 
han på en noget methadistisk vis i Svendborg. Denne 
mand nøjedes ikke · med blot at være ordets hører, nej 
han søgte trosfæller op for at tale med dem om deres 
fælles tro, og han søgte især syge og fattige op for at 
yde dem et trøstens ord, det han havde gode ævner til 
at føre. Ikke agtede han, at St. mente, at han havde ene-
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retten dertil i sit sogn; nej, han mærkede sig om søn
dagen de syge, præsten holdt forbøn for på prækestolen, 
og søgte dem op. Så hændte den begivenhed, som Fr. Np
gård i O. H. Svanes levnedsløb*) skildrer således: 

"En af de første syge, Svane besøgte, var en fattig mand, 
som boede i Nikolaj sogn. Svane sad ved hans leje, sang for 
ham og trøstede ham. Da opdagede mandens hustru pludselig, 
at præsten - ha11 hed Steenvinkel - kom gående ned ad gaden 
over mod deres hus. Hun skyndte sig hen til Svane og bad 
ham gå ud i køkkenet, så længe præsten var der. Men det 
brød Svane sig ikke om; han turde nok være sammen med 
præsten. Da St. kom ind og så Svane hos den syge, anede 
han straks uråd og spurgte så Svane, om det var "almindelig 
tale", han havde ført der i huset. "Det var helt igennem Guds 
ord", lød svaret, "og det regner præsten vel ikke til "almindelig 
tale". "Nej, det gør jeg rigtignok ikke," svarede han. Og nu 
rejste præsten sig i sin vælde og spurgte med myndighed 
Svane: "tror han, at han kan spå?" - ja det troede Svane 
nok. - Hvor han vidste det fra. - "Ved præsten da ikke," 
sagde Svane, "at profeten Joel har sagt: eders sønner og eders 
døtre skal spå - ja endog over mine trælle og mine trælkvin
der vil jeg i disse dage udgyde af min ånd, og de skal spå." 
"ja," sagde præsten, "det var i de gamle dage, men nu er der ingen, 
som kan "spå". - "Da er det dog i den ny pagts tid, det er 
lovet," svarede Svane, "og den tid har vi dog vel endnu." -
Men nu blev præsten så vred, at han ikke mere vilde tale med 
ham, og han skyndte sig ud af døren igen. Men næste dag 
talte man hele byen over om den store uforskammethed, at 
en skomagersvænd havde jaget sognepræsten fra et af hans 
sygebesøg." 

Da nu St. på sin vis var en nidkær og samvittigheds
fuld mand, kunde det ikke være andet, end at han så på 
forholdenes udvikling med vrede øjne. "De hellige" gik 
vel i kirke, men ved siden deraf havde de deres forsam-

*l Historisk månedsskrift V side 222. 
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linger, som de endnu mindre vilde slippe, da de var dem 
til stor velsignelse. Og nægtes kunde det ikke: de tog 
ikke af i tal, så lidt som deres indbyrdes samfølelse og 
fællesskab mindskede. 

Men de øvrige borgere, flertallet, de var dog præstens, 
tænker man måske. Lad os da høre, hvorledes St. skriver, 
at de ter sig i kirken. Han skriver: "da tiden er fastsat, 
og det blive1· desuden højtidelig tilkendegivet, når gudstjænesten 
begynder, så er det en utilladelig frihed at komme i forsamlingen 
og forlade den igen, når man vil. Det strider mod forskriften 
og røber mangel på ærbødighed for gudsdyrkelsen, på lydighed 
mod kongen og agt for det kristelige selskab, man dog er 
medlem af. - - -

Dette iagtages nu aldeles ikke i den offentlige gudstjæneste. 
Alting er i bestandig bevægelse, i uophørlig flod og ebbe, 

man kommer og går, til og fra, som på et offentligt torv. Det 
er mode for alt hvad der er eller vil være fornemt, ikke at komme 
før i det øjeblik, prædiken skal begynde. Deri sætter man 
ganske åbenbar den hele gudstjæneste; det øvrige deraf er kun 
for almuen. At begynde og ende en gudstjæneste med hinanden er 
så fræmmed en sag, at jeg dristig tør sige: det sker ingensteds i 
tandet. At denne uorden adspreder mængdens tanker og forstyrrer 
andres andagt, kan vel ingen tvivle om; all erhelst når optoget me
get ofte er, så vidt muligt, lignende med det vi finder i Ap. gern. 
25,23.-- -

Der fordres dog af enhver nærværende ved en koncert, at 
han bør være stille og ikke betage kændere sin forlystelse, fordi 
han selv ikke endnu kan have smag eller følelse nok for det 
skønne i harmonien. Det anses dog for vildhed og usædelighed 
at støje under den mest rørende scene af et interesserende 
skuespil. Og det skulde ikke i kristnes forsamlinger for at 
dyrke den algode være usædeligt, utilladeligt at vise sin rå og 
u dannede tænkemåde i vilde og fornærmende udbrud? Man sam
ler sig i kirken som til en belejring og indtager sine pladser 
som i et virkeligt angreb. Man fortæller sin nabo byens ny
heder midt under prækenen. Man snakker højt, ler og spøger 
højt under døbeakten. Man er færdig at rænde communikant
erne (altergæsterne) overende i det øjeblik, de vil gå op til 
alteret, og løber just ud af kirken, som om man havde fjenden 
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i hælene. Der trampes, der slås med stoledørene og tumles ved 
udgangen, så den på den tid talende i kirken næppe kan høre 
sig selv. Skulde man tro, at mennesker, der handler således. 
har tænkt på at dyrke det højeste væsen? Og var det ubilligt, 
at der gaves et udvortes tvangsmiddel, der i det mindste kunde 
skrække fra så uværdigt et forhold , indtil en værdigere villig 
antages af højere grunde." - - -

Skønt man i Svendborg beundrede St. talegaver, og 
folk derfor gærne luftede deres hævdskiæder i Nikolaj 
kirke, når han prækede, så forlod han dog snart byen 
( 1782), og "hans afskedstale vidner ikke om hans til
fredshed med dem," siger Begtrup i sin beskrivelse af 
Svendborg. Nej, han måtte have luft for den opgemte, 
bitterhed, og vi fatter denne, når vi sidenhen hører ham 
sukke: "det er tungt, at alting er indrettet for lærerne i kir
ken på en fod, som om de havde med lutter gode mennesker 
at bestille; og der synes ikke at være tænkt på det modsatte." -

Det blev i Assens, han som sognepræst fra nu af og 
til sin død kom til at virke. Her hørte også et land
sogn til, Kærum, men det gav ham kun liden besvær, i 
det der var en kapellan, ·som varetog forretningerne med 
undtagelse af højmessetjænesten de tre store helligdage. 
Anderledes forholdt det sig med indtægterne; der falder 
knap l 00 rd. af årlig til kapellanen, siger denne, mens 
præsten opnår det firdobbelte. 

En enkelt sag får dog St. også med at gøre i Kærum, 
nemlig en stoletokning, d. v. s. en omfordeling af sidde
pladserne i kirken. Der var bleven for lidt plads i kir
ken på grund af, at der var bygget så mange ny huse i 
sognet, hedder det, og menigheden (og kirketiendeejer
inden) vil derfor have bygget et pulpitur. St. mener, at 
det vil lidet nytte, da der ikke bliver til at være under 
det for mørke og støj. "Der er - siger han - 44R 
kommunikater i sognet, og der er 309 stolepladser i kir
ken, så de kan sikkert alle komme til at sidde ned, som 
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er i kirke." Stoletakningen kommer dog i stand, og St. 
og herredsfogden affatter den; men da der i menigheden 
gøres indsigelse mod den, må sagen gå videre, og kon
gen bemyndiger til sidst stiftsøvrigheden til at approbere 
inddelingen. Vil nogen derefter bemægtige sig en urigtig 
plads i kirken, må de give 8 sk. i mulkt til sognets fattige. 
St. var som sagt modstander af tokningen, men da den 
skulde være, vilde han også have den fuldført til det 
yderste, også pulpituret, hvor karlene skulde have plads, 
skulde fordeling finde sted, skønt hans hjælper vilde lade 
dem sidde, som de vilde, og kanceliet frygtede, at der så 
vilde blive for lidt plads, så "at de mindre skyldendes 
børn eller tjænestekarle så enten slet ingen plads vilde få 
eller vilde tro sig tilsidesatte". Her fik dog St. ret, i det 
kongen bestemte: "og ville vi endvidere have befalet, at 
den samme regel skal iagttages på pulpituret som ved 
stolene i kirken, således at fæsteren af højeste hartkorn 
tager for een sin søn eller tjænestekarl før s te plads på 
pulpituret, samt den næsthøjeste derefter, og så fræm· 
deles." -

En led hændelse forekommer i Ebberup i Kærum sogn, 
1796. En dygtig bonde og kærlig familiefader, gmd. Hans 
Rasmussen, var kommen i trætte og proces med sin nabo, 
skræder Jørgen Larsen Brun, angående en pose, som 
blev vurderet til 2 sk. Men af en liden gnist kan tændes 
en stor brand. Om morgenen den 7. juli 1796 overfaldt 
Hans Rasmussen med en tollekniv skræderen og gav ham 
21 knivstik. Jørgen Brun led meget og døde den Il te 
juli efter at være berettet af St. Denne opfordrede ham 
til at tilgive sin modstander, og han skal have givet følg
ende svar derpå: "jeg tilgiver ham for gud, men han 
skal lide sin straf her i verden." Gårdmanden angrede 
sin brøde og bad om mildest mulig dom. Dommen blev 
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udført på en af gårdens marker den 2. nov. 1797, i det 

Hans Rasmussen blev halshugget og hans hoved sat på 

en stage. Det blev dog ikke St., der kom til at følge 

ham til retterstedet, men præsten i Søby, Hempel. 
Det, der imidlertid stadigt og dybest lå St. på sinde, 

var almuens eller menigmands oplysning og dannelse, og 

her i Assens søger han nu på forskellig vis at sætte sine 

tanker ud i livet. Han lader således den 14. nov. 1784 

trykke en henvændeJse 

Til indvånerne i Assens 

og frit uddele til enhver husfader i byen, som vil afhænte 

eller lade den afhænte hos ham. Her henvænder han sig 

til sine "ærede medborgere" og skriver: "Jeg har virkelig, 
siden jeg kom til byen, tænkt meget og ofte på en forbedring 
i vort skolevæsen. Det er mig bekændt, at man har fordret 
noget sådant af mig; og det er upåtvivlelig en af mit embedes 
vigtigste pligter at bidrage dertil, hvad jeg kan. Hidindtil har 
jeg i denne henseende svævet imellem forvænteiser og mis 
modighed. Der er mange lokale hindringer her, som jeg altfor 
nøje kænder til at kunne tro en sådan forbedring let; og på 
den anden side har jeg haft et grundet håb om; at et lidet se
mina1· for· skoleholde1·e kunde have kommet i stand her, og da 
kunde jeg have ladet tilflyde byens ungdom mange ubekostelige 
fordele deraf. Mit håb er, så vidt jeg kan vide, endnu lige så 
langtfra at blive opfyldt, som det nogensinde har været. At lade 
sig bestandig afskrække ved hindringer, skønt disse kan være 
mange og store, er uforsvarligt. Altså har jeg arbejdet for at 
overvinde min mismodighed og tilbyder mig herved at gøre til 
sagens fræmme alt hvad der står i min magt. - - -

Alt det, som er nyt, mishager ofte, og det blot, fordi man 
enten ikke gider eller ikke kan prøve det. Selvrådighed er tiest 
en følge af vankundighed, og mange nyttige forslag forkastes 
i verden alene fordi de stride mod en vedtagen tænkemåde. 
De uvidendes tal er det største på jorden, og jo flere af dette 
slags, der i større eller mindre selskaber af mennesker skal 
give deres stemmer, jo flere hindringer er der at befrygte for 
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enhver fortedring. Det er derfor en billig fordring af en mand, 
der har indsigt og lyst til at virke til et selskabs fordel: at han for
langer almindelig tillid til sine råd og anstalter så længe, indtil er
farenheden sætter enhvet·, der vil, i stand til at indse fordelene 
eller manglerne af dem. Ti nægtes denne tillid ham, så kan han jo 
ikke engang begynde, meget mindre udrette det gode, han har 
villet. jeg, mine venner, kan med god føje begære en sådan 
tillid af Dem, da den forbindelse, vi står i med hinanden, gøt· 
mig Deres og vore unges oplysning og forbedring uendelig 
vigtig og gør det yderst frygteligt for mig at forsømme deri, 
hvad jeg kunde udrette." - - -

"Man har sat sig i hovedet" - skriver han lidt længer fræm
me - "at alt hvad de unge bør læt·e i skolen, består i at læse, 
skrive og regne. - - - Lidt kundskab om verden, om men
nesket, om de skabte ting, der omringer os, burde dog de unge 
undervises i, og denne undervisning burde gå foran religionens 
højere sandheder."---

De omtalte fire klasser og deres læretimer bliver således 
inddelte: 

I Klasse. Til denne hører atle de små børn, som skal lære 
at kænde bogstaver, stave og læse noget. Dens læretimer er 
fra kl. 10 fmd. til 11. Man vil altid ved en undervisningsmåde, 
som jeg skal vise skoleholderen, bringe det videre i lige lang 
tid med denne ene time om dagen end ved at beholde barnet 
hele dagen i skolen. 

II Klasse. I denne er de børn, som allerede kan læse no
get inden ad og nu skal øves i at læse med fæ t·dighed og an
stand, vænnes til at tænke ved hvad de læser og udvikle deres 
fornuft og lære et og andet uundgålig fornødent uden ad. Deres 
læretimer er fra kl. 7 fmd. om sommeren og om vinteren fra 
kl. 8 til IO. 

III Klasse. Hidhen hører de af de unge, som begynder at 
skrive og regne. Deres læretimer i dette fag er fra kl. l til 3 
eftmd. Man vi l i hensigt tit skrivningen ikke lade det blive 
derved, at børnene kan nogenlunde trække bogstaverne, men lære 
dem at skrive rigtig og koncipere eller bringe deres egne tanker 
på papir. Til regningen gives af disse timer så megen tid, som 
fornødenheden fordrer, men alle skriver på en gang. 

TV Klasse. Så mange af de øvrige klassers ungdom, som 
formedelst alder og adstadighed antages duelige til at under-
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v ises i religionkundskaben, hører til denne klasse. Man vil 
søge at gøre det til en flittigheds- og skikkelighedsbelønning 
at blive optagen i den; og med Guds hjælp skal grunden til 
erkændelse og følelse af kristendommen lægges her. Dens 
undervisningstime er fra kl. 3 eft. til 4. 

Vi har endnu en time tilovers, undtagen i de allerkorteste 
vintermåneder. Denne vil man anvende som en gavnlig for
friskelsestime både for læreren og disciplene. 2den, 3die og 
4de klasses ungdom samledes alle i den, og da oplæste snart 
en og snart en anden et stykke af en passende, uskyldig for
nøjelig bog som: korte moralske fortællinger, beskrivelse over 
et og andet i naturen o. s . v. Man opmuntrede ungdommen til 
at snakke om det læste og ytre deres tanker derom uden rin
geste frygt for bebrejdelser. Man lod dem fortælle, hvad der 
i denne time blev læst i går ell er for nogle dage siden m. m. m. 

Dagen begyndes af anden klasse med en passende kort bøn 
eller et fadervor; og endes af de tre klasser med en bøn og 
et par vet·s af en salme, som i forvejen er således forklaret, 
at det forstås af alle. 

Det var langt fra mine tanker at ville bidrage til undervis
ningens forbedrin g i vor skole alene med gode råd. Nej, også 
i gemingen skal jeg gøre det af al min ævne. jeg vil anvænde 
al den kundskab, jeg i dette fag kan have samlet til at vej lede 
skoleholderen, vise ham fordelene og håndgrebene, om jeg så 
må kalde det, og selv arbejde med ham, indtil sagen kommer 
i gang. jeg vil hjælpe til at danne ham en medarbejder, i fald 
en sådan måtte findes villig dertil, og goddædige \<-i l under
støtte anlæget. 

jeg kommer nu til det, som er hovedsagen i ethvert for
slag i vet·den og hvis mangel kuldkaster de gavnligste planer: 
penge. - - -

Først vil jeg i hele ungdommens, især de trængendes, 
navn bede enhver iblandt os, som den almægtige har velsignet 
med formue eller med anstændig udkomme, at de vil tegne sig 
for et lidet årligt bidrag. 

Kan det ikke være klækkeligt, så vil jeg bønfalde vore for
nemme og rige naboer om en liden frivilli g gave en gang for 
all e, som fond eller årlig. Endelig mente jeg, at man burde 
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forhøje skolelønnen for alle dem, som kunde betale den, så
ledes at man for hvert barn i første klasse gav 4 sk. ugentlig, 
og for dem, som hører til de andre klasser 8 sk. - - -

jeg udkaster garnet - almagten giver lykke! - - -
For at vide hvad jeg har i vænte, ønsker jeg, man i det 

seneste fjorten Dage efter, at man har modtaget det (hans trykte 
forslag), vilde skriftlig eller mundtlig, dog så, at jeg måtte 
skrive det mundtlige svar, erklære : om man vil finde sig i denne 
inrl·retning, og om nogen vil biclmge noget cler·til. Skulle man 
ikke ville - nu så er Gud min redelige hensigts vidne og an
tage viljen for gerningen." 

Forslaget viste sig ikke levedygtigt, og det er vel 
ikke blot for det upraktiske ved det, at børnene skal have 
deres daglige skolegang i flere afsnit, fordi religionen 
kun er for dem, der har deres fornuft tilstrækkelig ud
viklet, nej der var kun liden sans for skoleoplysnings 
værd. Dette harmer St., og næste forår skriver han der
for i et brev til biskop Rarnus i Odense: "Man er virkelig 
bleven mig gram her i byen for min plan til vor skoles for
bedring, som jeg dog gratis uddelte til alle. Man har mumlet, for
drejet og kommentarieret over den, men ingen har nogen sinde 
sagt så meget til mig som tak." Og tung er takkeløs gerning, 
siger det gamle ord. 

Viste det sig trangt at få skolevæsenet forbedret, gik 
det heller ikke så glat med det "lidet seminar for skole
holdere .. , som han i det mindste fra 1781 havde arbejdet 
for, men det kom dog. I Guldbergs tid (1772- 84) kunde 
tanken umulig slå rod; Guldberg ønskede ikke seminarier, 
da "den ene methode, som bruges der, ikke passer for 
alle hoveder", og i det hele lå han ikke på maven for de 
"mange vindige, tyske projekter", hvortil han vel også 
måtte regne seminarierne. Men kronprinsregeringen af 
1784 havde videre syn, og den 22. maj 1790 udnævntes "den 
store skoJekomission ", og snart var da St. på trapperne. 

Den 30 juli 1791 henvænder han sig til kronprinsen 
med følgende skrivelse: 
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Den første indfødte undersåt, som skrev om skoleholderes 
dannelse som hovedmidl et til ungdommens bedre undervisning 
og folkets derved voksende sædelighed og lykke, og [som] 
blev i året 1781 ved salig etatsråd Martfe!dt forvisset om den 
held, at hans skrift havde vundet d. kgl. højheds nådigste op. 
mærksomhed, bønfalder herved i dybeste underdanighed d. 
kgl. højhed om nåde for følgende underdanigste forslag 
og begæring. 

jeg drister mig til at profitere pædagogiken som en 
videnskab, i hvilken jeg har læst og tænkt det bedste af min 
levetid. Mit skrift: Tanke1· om et middel til sløn·e oplysning og 
sædelighed {o1· alm11en blev i København, Kiel, Leipzig og Dessa11 
erindret med bifald; jeg er af selskabet, som udgiver materialier 
til den danske statistik, i oversættelse hel indrykket. Med ineler
lig glæde velsigner jeg cl . kgl. højheds nådigste omhu for 
denne vigtige sag og tilbeder p lanteisen på B lågård held af det 
høje. Men meget vilde det bidrage til kundskabers og en for
nuftig undervisnings udbredelse og fræmme, om der på flere 
steder blev arbejdet til det samme mål. jeg nedlægger derfor 
i dybeste underdanighed for cl . kgl. højhed den bøn, at jeg 
a11 erunderdanigst måtte bemyndiges til at holde forelæsninger 
over det dertil sigtende for så mange af min kredses virkelige 
sko lelærere e11er sig dertil opofrende unge mennesker, som 
i sommermånederne vil og kan høre mig. j eg er meget 
forvisset om tilhørere, og min plan lader mig håbe at,· frugt
erne af mit arbejde ikke vil længe savnes. Men nådigste 
kronprins og herre! flid og bekvæmhed virker i et sådant fag 
intet uden kompetence; min egen erfarenhed er mig borgen der
for. j eg skrev i året 1784 et forslag til min menighed om vor 
egen skoles fomuftige indretning, som har fundet krenderes bi 
fald. Det fandt tavs modsigelse, som om det aldrig havde været 
til mindste nytte, og dertil lå visselig grunden i mangel på av
torisation. Derfor bønfalder jeg d. kgl. højhed a11 erunderdanigst 
om den nåde, at mig måtte underdanigst skænkes besta11ing som 
professor i pædagogiken med frihed og forpligtelse at virke 
på enhver mig mulig måde til skoleholderes dannelse og folkets 
opk!are!se. j eg forsikrer i dybeste underdanighed, at denne 
nåde vil endogså gøre ethvert skrift, jeg i dette fag måtte skrive, 
uudsige!igere mere brugbar end e11ers. Og da, nådigste kron -
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prins og arveherre! nød jeg også ved denne nåde den lykke 
at få en mig dyrebar kone indskreven i et af Jyllands klostre, 
hvortil kvalifikation ved en rangs benævnelse uundgålig fordres. 
jeg kan på ingen anden måde gøre for hende, hvad pligt og 
ømhed fordrer. jeg supptiherer tansøger) allerunderdanigst om 
denne nåde og om den uden omkostninger: hvorimod jeg for
pligter mig på det helligste aldrig at forlange anden belønning 
for mit arbejde og omsonst (lønløs) give al den undervisning, 
jeg formår, til enhver, som vil modtage den." 

Denne ansøgning går nu gennem kanceliet til den 
store skolekommissions erklæring, og den kan ikke "andet 
end ønske, at suplicanten - - - måtte til nogen be
lønning og opmuntrin benådes med titte! og rang som 
professor. Dog anses det mere passende, at han i så fald 
blev udnævnt til professor i theologien, eftersom prædi
katet af pædagogik muligen kunde få anseelse af en ny 
oprettet lærestol, og den ansøgte frihed og forpligtelse, 
som derved skulde forbindes, letteJigen kunde forårsage 
collision (sammenstød) såvel i henseende til skolevæsenets 
bestyrelse i hans egn som i henseende til det kgl. skole
lærer seminarium og denne commission." 

Fra kanceliet underrettes han nu om, at skolekommis
sionen ikke kan anbefale ham til at blive professor i pæ
dagogik, men vel i theologi. Han henvænder sig da til 
kanceliet, om det ikke kan anbefale ham til "karakter" 
"enten i theologi en eller i pædagogik en," for som han 
siger, der gives arbejder i det pædagogiske fag, som jeg i 
min kreds kunde påtage mig, hvilke på ingen tænkelig måde 
kunde præjudicere (gøre indgreb il det allerunderdanigst op
rettede seminarium for danske skolelærere; som: om jeg be
myndigedes til at samle så mange skoleholdere, som vilde mod
tage min undervisning i de tre sommermåneder, var virkelig i 
embede og altså aldrig kunde væntes at lodtage i den offentlige 
dannelses fordele. - - - Men både for mine medmennesker 
og for mig selv vilde det være en opmuntring og befordring 
i ethvert arbejde, om den allerunderdanigste karakter måtte 
skænkes mig." 
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Og således går det i lave for ham. Han bliver pro

fessor i theologien og får nådigst tilladelse til at have et 

"lidet seminar", således som det ovenfor er nævnt, og 
han kan derfor i l 795 skrive: I de tvende næst foregående 
sommere har jeg med kongelig allernådigst tilladelse og be
faling haft den længe ønskede glæde at ofre min skærv på 
fædrelandets alter som bidrag til folkets oplysning, da jeg efter 
ævne har undervist 23 unge skolelærere i Fy>n og Jylland, hvoraf 
nogle er antaget af meget agtværdige mænd som huslærere." 
Om St. iver for dette "institut" vidner, at han 1795 lader 
de "forelæsninger" trykke, som skal bruges ved det, og 
i H em pels Avis (nr. 17 - 1797) findes følgende kund
gørelse: undertegnedes allernådigst avtoriserede institut til så
danne skolelæret·es dannelse, som mangler tid eller ævne til at 
profilere af noget af de kgl. seminarier, står, om Gud vil, i 
tilstundende sommer som sædvanlig åben fra l s te juni til sidste 
august for enhver, som vil betjæne sig deraf, og som har ævne 
til at underholde sig her på stedet i 13 uger. Vedkommende 
måtte skiftlig derom mælde sig inden første april. Steenvinkel." 

At det kunde knibe på ævne til at underholde sig selv 
i 13 uger, viste sig allerede det første år, da der blandt 

de Il, der meldte sig, var to, som erklærer, at dette er 
dem umuligt Så vænder han sig til stiftsøvrigheden om 

hjælp til dem af Odense kommunitets midler; men han får 

nej, "da kommunitetet til seminariet på Blågård afgiver 
årlig en sum af 500 rd," og der ikke menes, at der er 
råd til større udgifter under den post. Hvor St. så søger 

hen om hjælp, kendes ikke, men de l l elever beholdt 
han. Heldet må have været bedre andensteds. 

Om hans virksomhed for læreruddanelse kan endnu 
nævnes, at regeringen gav ham sæde i den kommission, 

som skulde søge at få et seminarium i gang på Fyn, og 
som fik lykke til at få Bernstofminde oprettet . Af en fore

spørgsel, om han intet skal have i godtgørelse for sit 
arbejde i denne sag, ses det, at han som kommissions-

6 
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medlem har an væn d t l O dage i Odense, hvor kommis
sionen samledes. 

Kapellanen for Assens-Kærum hed Thor Melbye, han 
var i dette embede fra 1774 til 95. Mads Melbye i As
perup var søn af ham. Melbye havde haft et langt studie
ophold i København; han afgik fra Odense latinskote til 
universitetet 1760, men først 1774 forlod han hovedstaden. 
Han nøjedes da heller ikke med blot at tage theologisk em
bedseksamen, nej i fet)1 år derefter boede han på Borcks 
kollegium, og her lagde han sig efter fransk, tysk og 
musik; han var medlem af et prædikeselskab, han syslede 
med danske digterværker og digtere; han hørte forelæs
ninger over lægekunst, og han tog juridisk eksamen med 
bedste karakter; så han måtte vel regnes for en mand 
med omfattende kundskaber. 

Men St. og han søbede ikke god kål sammen. Hvad 
der først er kommen dem imellem, er næppe til at oprede, 
men de var såre forskellige. St. troede som "oply3nings
mand" og i følge den tids opdragelseslære, at man i en 
fart kunde få menneske dannede og lyksalige ved skole
gang og lignende. Melbye syslede meget med historiske 
studier og var en langt mere nøgtern mand, der vidste, 
at man kun kan gå træmad i sindigt trit. Der var da 
grund nok til uoverensstemmelse mellem den, og den kom, 
og den blev hvas i hvert fald en del år. 

1784 må de til biskoppen om et mellemværende, man 
skulde synes, de selv let kunde have klaret, om der ikke 
alterede den gang havde været et spændt forhold mellem 
dem. En pige, der vil flytte til Tanderup, får sin sknfte
seddel - den tids skudsmålsbog - påtegnet af Melbye. 
Da hun nogen tid efter skal giftes, kommer hun til St. 
for lysningens skyld, og så opdager han M. påtegning. 
Han byder nu klokkeren at henvise alle til sig, når de 
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skal have skrifteseddel påtegn.et. M. henvænder sig nu 
til biskop Ramus, da han mener, (han er jo jurist) at 
have været i sin fulde ret med påtegningen. Den, hvis 
skriftestol de søger, bør påtegne skriftesedlen, og da 
pigen skulde giftes, havde han henvist hende til St. 

Da nu denne skrivelse kommer til St. erklæring, kom
mer hans sind sådan i oprør, at han udbryder: "med den 
evig alvidende sandhed være det vidnet, at der er ikke et 
ord af alt dette sandt," og han møder med en erklæring 
fra klokkeren, at tjænestefolk ikke har fast skriftestol, men 
går, når de kommer op til kordøren, til den skriftestol, 
som først er ledig. 

Næste vår må de på ny til bispen. Melbye beder den 
6. april 1785, om det må blive ordnet således, at han 
kan holde konfirmation også i Assens, noget, han hidtil 
ikke har kunnet, da han den i loven fastsatte konfirma
tionsdag skal være i Kærum. Han har nemlig fået an
modning fra flere i Assens om at konfirmere deres børn. 
Da St. får sagen til betænkning, farer han atter op: jeg 
"har ikke følt fornødenheden af en forandring, da jeg aldrig har 
haft flere unge mennesker til undervisning og konfirmation, end jeg 
lettelig kunde behandle efter samvittighed og pligt." St. finder, 
at "forandringen vilde føde mislige tanker hos den rask, men 
oftest falsk dømmende mængde, - - der kunde give anledning 
til visse afskyelige kabaler, som min sjæl væmmedes ved. - -
Men -- man har forlangt det af ham. Det vilde upåtvivlelig 
udfalde til hans skændsel, hvis han blev pålagt at bevise denne 
sætning. Ti enten er det ikke sandt, hvilket jeg snarest tror, 
eller det er sket af sådanne folk og ved en sådan lejlighed, at 
han ikke med nogen ære kan være det bekændr." 

Melbye henviser nu til, at efter konfirmationsforord
ning af 13. jan. 1736 har forældre ret til at vælge hvilken 
præst de vil, hvor der er flere, og deri giver bispen ham 
medhold. St. giver sig dog ikke, for de, der vil have 

6* 
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deres børn konfirmeret af M., er "en· eller flere af fire mænd 
her i byen, hvis børn jeg har arbejdet med hele vinteren og 
dog ikke har kunnet bringe så vidt, at jeg med god samvittig
hed kunde antage dem." Disse mænd har så prøvet med 
trusler og ved at søge nabopræsten på hånd, men uden held. 
"Efter alt dette kan det være, at et ord, talt i tide til disse folk, 
har gjort den lykkelige virkning, at man glimtede et håb om 
både at få sin vilje så nogenlunde fræm og tillige hævne sig 
på denne slemme mand, der med så ubillig en strænghed 
har villet nøde folk til gudskundskab. - - -- Når nu dette, 
Deres højærværdighed, var således, burde der da, med en ny 
indretning, gives almuen lejlighed til at udføre sine domme og 
egenmægtige anslag. Hvad vilde resultatet af den forlangte til 
ladelse blive andet end en oretenlig hverven cabaler og utal
lige kunstgreb." Efter en del flere udgydelser ender han 

med, at tilladelsen ikke bør gives Melbye, "den er hver
ken billig eller nyttig." 

Nu må bispen til at væve for at slippe fra sin tid
ligere udtalelse, for støde St. på så ømt et sted vil han 
dog ikke, og lian ender med at "oprigtig råde til" at lade 
det forblive ved det gamle, og M. får ingen dag anvist 
til at holde konfirmation i Assens. 

Mange steder hørte der i ældre tid jordegods til kir
kerne eller præstekaldene, således også i Assens. Under 
præstekald et hørte 3 gårde med godt 21 1/2 td. hartkorn. 
Disse gårde var fæstede bort; men i 1787 fik St. dem 
bortsolgt ved auktion. De indbragte 60 l O r d., men det 
har jo i tidens løb været et stort tab for præsterne, at 
de blev solgt. 

Efter dette kan det se mærkeligt ud, at St. 1796 
søger om at måtte fæste til sin kone en eller flere af byens 
såkaldte Helligkorsjorder, der også hørte under præste
kaldet fra Frederik den førstes tid. Sagen er dog den1 

at han ingen af de bortsolgte gårde havde haft at drive 
selv, og om han havde haft det, vilde enken jo ikke kunne 
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beholde den. Da han var svagelig, men konen ikke, har 
han ved at bortfæste disse jorder til hende villet sikre 
hende en slags enkepension, og han har sagtens tænkt, 
at da hans svigerfader var stegen til major, måtte hans 
kone sagtens kunde være kaptajn på et stykke jord. 

Her kom St. dog til at bide i sten. De eligerede 
mænd (byrådet) i Assens påviser, at efter usvækkede 
domme skal præsten udleje jorderne til byens borgere, 
det er kun lejen, præsten har ret til. To af disse jorder 
har han dog drevet selv tværtimod "dommens !ydelse", 
nu kræver de det ændret. 

Kanceliet finder da også, at "uagtet intet er naturligere 
og billigere, end at en øm ægtefælle sørger, så vidt det 
står i hans magt, for hans mulige efterladte enke; (og} 
uagtet suplicanten (St.) - - ved at fæste en eller flere 
af de såkaldte Helligkorsjorder på Assens bys mark til 
han egen hustru, naturligvis tabte en betydelig indfæstning 
af nogle l 00 rd., og hans allerunderdanigst ansøgning så
ledes relative til ham selv ikke bør betragtes for så egen
nyttig, som Assens bys eligerede mænd med byfoged" 
·skylder det for, så bør det dog ikke tillades ham, "efterdi 
ejendomsret og usvækkede domme er de vigtigste an
stødsstene, på hvilke suplikanten tørner." 

At det vilde have været en stor fordel for St. enke, 
forstås let, da hun overlever ham i 39 år, hun døde i 
i Århus 1838. 

Gennem en række af ar klager St. over dårligt hel
bred, men det var dog ikke ringere, end at han røgtede 
sit embede, men til sidst må han dog have personel ka
pellan; men hjælpen, han fik, kunde være ringe nok. Da 
han således den 23. aug. 1799 havde fået en i "den 

_præstelige habite", blev denne allerede den 8. sept. s. å. 
kaldet til præst i Skydebjærg, og han må søge en ny; 
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han må på den måde have 3 kapellaner i dette år. Og 
han kunde i sin skrøbelighed hårdt trænge til hjælp. I 
årets fire første måneder må han overlade sine præstelige 
forretninger til kapellan Juel eller nabopræsten. Så tager 
han atter fat selv til hen i august, da han atter må give 
op, og nu når han ikke tiere at tage sin virksomhed op, men 
dør den 6. oktbr. 1799. I Assens kirkebog hedder det om 
jordefærden den 16. oktober: "Professor theol. og sogne
præst Steenvinkel blev begravet i choret ved den nordre 
pille; blev holden ligtale af hr. provst Jacobsen; blev 
holdet traurige musique foruden orgelværks accompagne
ment; blev ikke ringet med klokkerne." 

Det ses af kirkebogen, at nogle enkelte af de bedre 
borgere endnu ved de tider fik deres grav i kirken, så
ledes som nu St. Men man plejede dog ellers at ringe 
ved jordefærden med l, 2 eller alle klokker efter den af
dødes stilling; men ved denne jordefærd tav de, vel sagtens 
efter St. egen bestæmmelse. 

Det var et virksomt liv, her var afsluttet; et liv, hvor 
tidens tanker om skoleværk og religion havde slået rod 
og levede, så vi nok tør nævne ham som en tidens mærkes
mand heri. Derimod synes tidens politik : bondefrigørelsen, 
ikke synderlig at have vundet hans forståelse. 

Skønt han skrev om flere af tidens brændende spørgs
mål, kommer han dog aldrig ind på dette, og da han i 
anledning af kronprins Frederiks bryllup 1790 "helliger 
dagen" ved at tilegne prinsen en bog, der skal trykkes, 
nævner han der ikke heller bondefrigørelsen; det er kun 
undersåtten, der hylder kronprinsen. For St. er det op
lysning~n, der skal lyksaliggøre bonden så vel som andre. 

Efter at have tegnet Steenvinkels liv og levned går 
vi til en nærmere omtale af hans boglige virksomhed .• 
Ni ti gange lod han større eller mindre afhandlinger gå 
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i trykken; flere andre nåde aldrig ud af hans skrivebords
skuffe. De fleste af disse trykte ting, for ikke at sige 
dem alle, er meget oplysende både om tidens forhold og 
tanker og om mandens. 

Det første skrift, han lod trykke, var den prædiken, 
der alt tidligere er omtalt, og som udkom 1774. Det næ
ste var en oversættelse fra tysk, det udgør 6 bind og 
udkom i årene 1779- 81. Det var 

Rabeners satiriske skrifter. 

Tyskland havde på 1700tallet to folkelige penne
førere i Gellert og Rabener. Gellerts ( 1715-69) fabler 
kender mangfoldige mennesker endnu en del af, hvorimod 
Rabeners ( 1714- 71) satirer er gået i glemmebogen, og 
dog er hans satirer så harmløs muntre og derhos så 
almenmenneskelige, at et udtog af hans skrifter sikkerlig 
vilde kunne gå af som varmt brød, ti han er en ualmin
delig skælmens mester. Han var skatteråd i Dresden, 
det kunde derfor hedde om ham: 

At spotte og forarme os 
er Rabeners dobbelte bemøjelse, 
man ser ham over alle te, 
og hører alle sukke over ham. -

Rabener er en karl til at slippe lunet løs på hundre
der af måder, og er der nogen satiriker, der kan sige 
sig fri for at sigte til personer og ene holde sig til 
dårligdommen, • er det sikkerlig ham, og dog udbryder 
han om en af sine bøger: "jeg er ikke fornøjet med, at 
denne bog er falden bønder i hænderne; det kan let ske, 
at folk af mådelig indsigt ikke forstår en skrivemåde, som 
deres egen herredsfoged ikke forstår, der dog har latinske 
bøger." En enkelt satire, der er tagen af "Niels Klims 
dødsliste", må være nok her. 

Svendborg Amt 1920



88 Martin P. Rudum. 

Fridie Frohton. 
Dette håbefulde barn bragte ikke sit liv højere end til et år 

og tre dage. Hans fader, apotekeren i Bergen, kan endnu ikke 
trøste sig over denne dydige søns tidlige tab. Han fandt en 
ret mandig forstand hos ham, der ofte har bragt ham på de 
tvivlrådige tanker, om det og virkelig var hans egen søn. Alle 
dette barns handlinger røbede efter faderens mening en 
stor sjæl. Når det sad på sin lille stol, så gjorde det en al
vorlig mine som en læge, der sidder ved sygesængen og står 
i tvivl, om han vil lade patienten dø af pulver eller dråber. 
Denne alvorlige mine holdt den opmærksomme fader for et 
ufejlbart kald til, at hans søn skulde blive doktor medicinæ; 
han v ar alene tvivlrådig, om det skulde ske i Upsal eller i 
København, hvilken uvished forårsagde ham mange søvnløse 
nætter. Alt forestillede han sig i tankerne, hvor anseelig den 
unge herr doktor Frohton vilde se ud i hans fløjels vest 
og forøge det faderlige huses glans. Men denne søde indbild
ning forsvandt med et ved den håbefulde drængs død, og den 
ulykkelige fader havde ingen anden trøst end den, at han døde 
under hans hænder; ti han var just i begreb med at sætte ham 
den sidste clister, da han sov hen. Han beklagede sit fædre
land lige så meget som sig selv. Var der noget, der formåede 
at berolige ham, så skulde det være de mange eksempler på 
kloge børn, som just denne tidlige klogskab har bragt i jorden. 
Han spåde sig selv af denne årsag en høj alder, og hele byen 
tror, at han kan leve over hundrede år, dersom forstand er 
sundheden skadelig." 

1780 begyndte bogtrykker og forlægger Chr. Iversen 
i Odense udgivelsen af et månedskrift i bogformat under 
titte! af 

Almennyttige sarnlinge,r 
til hjærtets forbedring og kundskabernes udbredelse. 

Det første stykke heri er af St. og er en lille dydig
romantisk fortælling: Se lim og Elmire eller den heldige 
forening. Der er såre lidet ved den; den viser nærmest, 
at St. ikke er digter, og om Iversen ikke havde fået 
bedre medarbejdere til sine Samlinger, vilde de ikke have 
trivedes i så lang en årrække, som tilfældet blev. 

Svendborg Amt 1920



Peter Christian SteenvinkeL 89 

Men nu når vi imidlertid fræm til det, som er St. 
egenlige yrke. Inden alle bindene til Rabeners skrifter 
er udkommen, har han sit næste skrift færdig, og det et 
skrift, hvorom han siden kan sige, at det var det første 
om den sag skreven på dansk, og her har vi manden 
selv, det er ikke længer "en lille udsvævelse" fra sig 
for at bruge et af hans egne udtryk. Den lille bog hedder : 

TANKER 
om et middel til større oplysning og sædelighed for almuen 
på landet ved P. Chr. Steenvinkel, sognepræst til Niko
laj menighed i Svendborg og til Turøe. Odense, trykt 

hos Iversen på forfatterens bekostning. 1781. 

Blandt den tids brændende spørgsmål var skolesagen, 
og her ser vi præsterne ikke mindst ivrige, højere som 
lavere, alle dem, der var liv i. Med forkærlighed kaldte 
de sig folkelærere, og blandt de ivriges tal var Steen
vinkel. At iveren for skolesagen kunde være så stor, 
som den var, kom ikke blot af, at der i højt mål træng
tes til den, og at der have levet mænd som Rousseau og 
Pestalozzi og vist vej; men det havde også sin grund i, 
at man i højt mål overvurderede skolen og dens gerning 
på grund af den sjælelære, man gik ud fra . Man så på 
menneskesjælen som en tom tavle, der var rede til at 
lade sig påskrive hvad som helst, dyd eller udyd, oplys
ning eller plumphed. Vel vidste man nok, at "menneskene 
ere ikke så gode, som de burde være, men hos dem alle 
ytrer sig en eller anden ond tilbøjelighed, skønt i for
skellige grader," men det var legemet med dets "safter", 
som gjorde sig gældende, men som dog også skolens 
oplysning kunde få bugt med, og den kunde således lyk
saliggøre menneskene. Dette syn på sagen gav anderledes 

Svendborg Amt 1920



90 Martin P. Rudum. 

tyst og mod end en senere tids, hvor man gik ud fra, at den 
sjælelige arv er det afgørende, så mennesket kun i ringe 
m6n kan råde over sine handlinger. Tiden var altså 
oplysningsivrig i den tanke i hast at omskabe jorden til 
et paradis; når man troede, dette kunde nå sig, var det 
da underligt, at man hængte i? 

Fra ovennævnte lille skrift er taget den tidligere an
førte skildring af, hvorledes bonden var, her skal vi nu 
se, hvad råd St. mener, der må gribes til for at få bon
den oplyst og dydig. Bonden er dog, mener han, med 
al sin dorskhed og plumphed ikke helt sunken hen; det 
er mod proprietærer, præster og andre "store", han står 
mistroende, men "bonden har desuden den vane at gøre over
måde meget af dem blandt hans ligemænd, der har været ude 
og set og lært noget. En ·landsoldat, der har været tre skridt 
inde i Holsten eller blot set et campement (en lejr), tør ved sin 
hjemkomst frit fordre al den ære af sine ligemænd, der kan 
falde ham ind. Når han beærer og morer engang en forsam
ling med fortællinger om de forunderlige ting, han så derude, 
eller når han bedømmer konger og generaler, så beundrer alle 
hans visdom, og alle tror ham." 

Se her er en knage at hænge hatten p~, og her er des
uden en meget rigtigere dom over bondens væsen end 
den forrige. 

Altså er det gørligt at få sagen i gang, når man får de 
rette "skoleholdere" fræm. At de tidligere må kasseres, 
er han på det rene med, da de er "folk, der imod deres 
valg og imod deres vilje er henkastede i en stand, de alene 
anse som en tilflugt mod bettelstaven eller hunger. Der har 
været en tid, da · de havde bedre udsigter efter deres tanker 
og vilde med foragt eller gysen have hørt, at dette var deres 
bestæmmelse. En gjorde et skridt på videnskabens bane (blev 
student)*. - - - En anden var bondedræng i sin ungdom og 
havde lært at læse og skrive som en bondedræng. Han kom-

*1 Forf. anmærkning. 
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mer i en forfatning, hvor han henbringer sine bedste år i en 
ulykkelig uvirksomhed, får hovedet fuldt af forfængelige gril
ler og vænnes til lediggang, svir og vellyst. Hans væsen og 
tænkemåde bliver en latterlig blanding af hans første opdra- · 
gelse og af, hvad han nu ser og hører. Nedrig kryben og 
plump stolthed, herskende vankundighed og dumme forvænt
ninger udgør som oftest hans karakter. Han bliver til års og 
er ikke længer behagelig til opvartning, eller en anden foran
dring møder, som sætter ham ud af hans nærværende kreds. 
O, i gyldne bjærge og skønne luftkasteller! Der ligger både 
mælken og kanden. Nu farvel tresser og silkestrømper og ma
laga l Hvad skal han nu gøre? Han er den plukkede fugl hos 
sine ligemænd, han har tabt både styrke og håndelav til arbejde 
og har intet andet lært. Han får omsider en skole og ved den 
lejlighed til at lade bønderdrængene føle i mørke luner, hvor 

. hans høje håb har skuffet ham. - - -
Den mand, der skal blive ret gavnlig i sin stand, han må 

tidlig have elsket den: hans opdragelse, hans undervisning må 
være nogenlunde indrettet derefter, og han må for alting ikke 
få hovedet fuldt af højere forvæntelser. Forsættes man deri
mod i en stand, man aldrig har tænkt på, mindre elsket, og 
har denne stand oven i købet slet intet tillokkende, hvor 
vilde man da vænte, at noget blev udrettet deri med lyst 
og mod?---

Her er mit ideal til en skoleholder på landet: En velskabt og 
efter hans alder fornuftig bondedræng bliver i sine forældres hus 
til hans elvte eller tolvte år i det allerseneste. Imidlertid har 
han lært i s in skole, hvad han efter omstændighederne kunde. 
Nu kommer han i en undervisningsanstalt, der er bestemt til 
at danne skoleholdere på landet. Hans daglige levemåde i hen
sigt til klæder, mad og drikke, bliver den sædvanlige for ham, 
men renlighed, orden og anstand iagttages paa det nøjeste. 
Han vænnes til at tænke, tale og skrive, som velopdragne gør 
det; men han forskånes for alle forfængelige eller blot glim
rende kundskaber. Hans naturlige videlyst agtes, styrkes og 
ledes til fornuftig opmærksomhed på alt, hvad der forekommer 
ham. Hans hjærte dannes til den stand og levemåde, han kan 
vænte sig; lærer dyd og goddædighed i sit fag og nøjsomhed. 
Han får lejlighed til at øve det lærte og hjælpes til at føle, 
hvilken lykke det er at være et middel til andres oplysning. 
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Hans lærere viser ham flere fornuftige mærker på agt og for
nøjelse med ham, ligesom hans gode egenskaber vokser til. 
Nu betros ham en skole. Han bliver immer stående i den nøjeste 
forbindelse med den undervisningsanstalt, han forlod. Til den 
mælder han alle vanskeligheder: af den modtager han råd 
og nærmere oplysningsmidler. Religionslæreren (præsten) på 
stedet gør sig en fornøjelse af at understøtte ham, omgås ham 
som en agtværdig mand: med høflighed og godhed, og an
priser hans lærte undervisningsmåde ved forekomne lejligheder 
som god og rigtig. Den herre, der er hans velgører, besøger 
undertiden hans skole, giver ham prøver af sit velbehag og 
baner ham derved lej lighed til at blive agtet og ær.et af bøn
derne. Den unge mand føler sig lykkelig; ti han har aldrig 
haft større forvæntelser. Han vælger sig en fornuftig mage 
og kommer ved tarvelig huslighed vel igennem. Han bliver sit 
sogns rådgiver, og dets beboere lønner ham gærne og efter . 
formue. Ungdommen danner sig efter hans mønster, og lys og 
sædelighed udbreder sig i hans kreds. - - -

Årsagerne, hvorfor jeg har valgt bønderbørn til skolehol
dere på landet, er disse: de kunne være fordærvede nok i 
mange henseender, men i hensigt til forfængelige griller, til 
store fortjænester og en forfinet, vellystig levemåde er de fuld
kommen ufordærvede. Vi lever i en alder, da enhver vil være 
mere, end han virkelig er; og enhver lever og ~p drager sine 
børn langt anderledes, end han efter sin stand burde. Bonden 
alene bevarer heri de gamle jævne sæder, som alle andre end
og til betleren i købstæderne har forladt. Nu krender enhver 
vanens frygtelige herredømme og ved: hvor mange bitre mis
fornøjelser, hvor mange laster og udsvævelser, lyst til at leve 
efter en fordærvet indbildnings vanes fordringer avler. Lyk
kelig er derfor den, der fra sin ungdom af er vant til en sim
pel levemåde. - - -

En anden årsag er: at jeg ved med overbevisning, at bon
den tror folk ·ar sin egen stand langt bedre end andre. - - -

Si ldigere (end det tolvte årl var det at befrygte, at han al
lerede havde fattet en herskende ulyst til at lære; var bleven 
alt for meget bonde og havde befæstet sig i vaner, der ikke 
kunde bestå med hans bestæmmelse. Men, når han begyndte i 
sit tolvte år, når siwide han da ende? Det ved jeg virke
lig ikke." 

Svendborg Amt 1920



Peter Christian SteenvinkeL 93 

Slige lærerskoler fandtes ikke, men burde oprettes i hver 
provins ved "ædles og bemidledes gavmildhed. - - - Lad 
den kun være liden i begyndelsen, det skader intet: indretningen 
bliver derefter. - - - jeg kan ikke skønne, at et sådant se
minarium kunde have ringere end tre ordenlige lærere. - - - -
I dette ir.stitut blev seminaristerne underviste i de videnskaber 
og dannede til de færdigheder, der udgør et oplyst og sæde
ligt menneskes, en god krislens og en brugbar skoleholders 
karakter. Religionen blev fra begyndelsen til enden hovedsa
gen. - - - Den .sandhed, at der er en Gud, skulde ikke fore 
kommes dem; men de skulde hjælpes til selv at finde den. 

- Forsoningen, dens fornødenhed. følger og betingelser 
lærte de at kænde med muligste overbevisning. - - - De 
lærte at kænde bønnens nytte bedre, bedre end den elændige 
ensidige forestilling, de allerfleste mennesker' gør sig om den, 
tillader. De blev tilstrækkelig bevæbnede mod overtro og alle 
dens dumme gøglerier. - - - Næst efter religionen kænder 
jeg ingen vigtigere kundskab for seminaristen end naturlæren. 
- - - De skulde lære at kænde luft og jord, sol og måne 
og stjæmer, dyr og planter og fræm for alting mennesket selv, 
så godt mLtligt var. - - - - Hvad kometer er, hvorledes for
mørkelser bliver til, hvoraf torden og jordskælv og stjærne
skud og irrelys komme; det almindeligste af menneskers og 
dyrs mekanisme; det fornødne af åndslæren o. s. v. Hvor vilde 
disse kundskaber gavne almuen, bevare den fra mangen dum 
overtro og urimelig skræk og lede den til Gud med større og 
fMnuftigere tillid end nu. Næst dette mål skulde seminaristernes 
natut·kundskab ledes til agerdyrkningen. - - -

De måtte også undervises i jordbeskrivelse og kænde no
get til statens indretning. Historien blev lært med det samme. 
- - - At læse med muligste færdighed, følsomhed og ud
tryk blev seminaristerne daglig øvet i. Ligeledes at skrive hur
tig og rigtig. - - - Men, om mine seminarister ejede den 
muligste indsigt i alle disse og endnu flere videnskaber og 
havde så ikke gaver og kundskab til at lære andre, så var de 
dog - kun en klingende malm og lydende bjælder. De skulde 
dannes til skoleholdere og måtte derfot· nødvændig lære den 
kunst at undervise andre Til den ende blev en friskole nøje 
forbundet med seminariet. - - -

Skoleholderen skulde gavne flere end ungdommen. Han 

Svendborg Amt 1920



94 Martin P. Rudum. 

skulde blive sognets rådgiver i hensigt til dens økonomiske vel. 
Alle forbedringsplaner i agerdyrkningen skulde blive ham, om 
ikke fra andre hænder, så fra instituttet meddelt, og ved ham 
skulde de indlyse (forståeliggøres) bonden. Hans indsigt i have
væsenet vilde berige bondens have med mangen ny og nyttig 
urt, og hans forslag skabe efterlignetsestvst snarere end no 
gen andens. 

Søndagen henbringes jammerligt på landet. Når gudstjæ
nesten er forbi, ligger enten bonden orketøs på sin bænk eller 
går til kros. O, måtte mine tanker tykkes! Det bliver mig 
varmt om hjærtet, når denne yndlingsforestilling smigrer mig 
med mulighed. jeg mente nemlig, at skoleholderen skulde hjælpe 
bonden til at fordrive et par aftentimer om søndagen på en ret for
delagtig måde. Bonden er meget nysgerrig; spørger immer, når 
han kommer til k'øbstaden eller sin præst, hvad nyt der er i avi
serne. Denne videlyst skulde skoleholderen betjæne sig af, ind
byde beboerne i sin skole om søndag aften med det løfte, at 
han vilde læse aviserne for dem. Ved denne læsning fik han 
tejlighed til at sige dem hundred nyttige ting, som de aldrig før 
havde vidst. - - - Havde han nu en tidlang lokket dem til 
sig med denne læsning, så fik han vel og en og anden god 
bog fræm og læste dem et stykke af og snakkede så med dem 
om det læste, hjalp dem til at blive opmærksomme og at for
stå det, de hørte. Hvor meget han kunde gavne dem herved, 
hvor han kunde rense sognet for overtro, hvor han kunde 
bidrage til, at religionens lærdomme fattedes og øvedes, det 
kan jeg ikke beskrive." 

Af disse uddrag af St. bog vil man få et indblik. i 
den iver, han havde for bondestandens oplysning, men 
man vil tillige se den forståelse, han havde af, at der 
ingen kløft måtte være mellem lærer og elev, om dennes 
gerning skulde Iyk.k.es: læreren måtte være en "oplyst 
bonde blandt bønder" og ik.k.e en, som havde stillet sig 
uden for standen. Forresten ser vi her bonden fræmstillet 
på en anden måde end i samme skrifts første del (se 
side 62). Her er bonden ik.k.e så sløv og tanketom, når 
han sådan spørger både præst og købmand. Men St. er, 
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som Kr. Kold senere, ræd for, at de voksne bønderkarle 
ikke lod sig beånde. Men da St. en del år efter fik sig et 
"lidet seminar", er det dog voksne karle, han indbyder, og 
sagtens viste erfaringen ham her, at det virkelig lod sig gøre. 

1784 kom det lille alt omtalte skri ft : Til indvånerne 
i Assens. Men året efter kommer et af mere almen in
terresse. Allerede 1776 havde St. skrevet noget om guds
tjænestens former i den danske kirke, men det var "kun 
i en privat forestilling til en vis herre", nu blev sagen 
brændende, i det kgl. hofpræst og skriftefader Kristian 
Bastholm udgav et skrift : Forsøg til forbedret plan i den 
udvortes gudstjæneste. Utallige småskrifter om sagel} væl
dede fræm, mere eller mindre ferske, nogle blot det 
bare vrøvl. 

St. skrift; 
Forslag og ønsker 

om en forbedring i de udvortes af gudstjænesten, hører 
til de største og bedste indlæg; det er på 64 oktavsider. 
At St. mente, der var stor trang til forbedringer, vil for
stås, når man mindes, hvad der er nævnt fra hans svend
borgtid. Men hvad vil han, der skal gøres? 

Først foreslår han en ordenlig diciplin, så der . kan 
blive ro og stilhed over gudstjænesten, og det sådan, at 
den skal overholdes både af fornemme og af ringe, og 
han fræmfører prøver på, hvor hårdt en sådan diciplin 
tiltrænges. Her skal gives en lille prøve: 

"Der kan ingen tro: hvorvidt selvrådigheden i alt, hvad der 
henhører til den offentlige gudsdyrkelse, er stegen iblandt al
muen, og hvor aldeles ubetydelige kirkeforretningerne er ble
ven i mængdens øjne. Nogle vil have deres børn døbte om 
formiddagen, andre om eftermiddagen, immer pa søgnedage, 
når ingen forsamling er. Nogle vil ved denne lejlighed, at der 
må synges et par værs, andre ikke. Der skulde ofres ved harne
dåb, men det er bleven mode, og man har fundet det fornem -
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mere at stikke præsten, medens han endnu står ved dåben, of
feret i hånden, som man giver en betler en gave. Kan vel 
være, at det er fornemt nok; men Gud ved, det er meget yd
mygende for den mand, der skal tage derimod. Håndværks
mænd, jorddyrkere skal copuleres (vies) i huset. Det er en 
skam at lade lyse for sig; det er en skam at lade bede for sig. 
Er den syge, som forlanger menighedens forbøn, enten virkelig 
eller indbildt opløftet et eneste trin over den ringeste almue, 
så må for alting ikke navnet nævnes; man. vil, det skal hedde : 
de1· bedes (o1· et Guds b(wn af menigheden. - - -

Heraf flyder nu for det første en trængende fornøden
hed at hellighedens forfaldne hegn blev på ny oprettet, at lan
dets offenlige gudstjæneste blev renset for de fejle og mis
bruge, der tid efter anden har indsneget sig deri, og blev i det 
ganske folks øjne den høje, vigtige og værdige sag, den burde 
være.---

En velordnet kirkediciplin er det middel, jeg har at angive 
til dette vigtige mål. - - -

Kirkediciplinen kan i en menighed umulig betros til en ene
ste person, ihvo han end er. Den manglede da tilstrækkelig for
sikring for upartiskhed og overlæg; den gav denne ene større 
myndighed og indflydelse end han som medborger måtte have 
over medborgere; den udførelse, når den behøvede andres 
understøttelse, blev for mægtig eller for svag efter den g rad 
i anseelse og tillid eller i mangel derpå, denne mand måtte 
være i besiddelse af." - - -

St. foreslår så : 
Der blev anordnet en kirkeret i hvert sogn. Lærerne 

(præsterne) ved menigheden, i fald den havde flere end 
en, og seks af byens agtbareste, mest oplyste og sæde
lige mænd var lemmerne i denne ret," og de udvalgtes 
ved almindelig valgret. 

"Disse seks mænd - - - mødte hver mandag formid
dag - - - i sognepræstens bolig for at sidde i kirkeretten. 
Alting blev afgjort efter nøjeste overlæg ved votering, - - -
a!le stemmerne var lige. - - -

To af de seks civile medlemmer i kirkeretten havde væk
setvis opsigten i kirken, når gudstjænesten holdtes. Disse gav 
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agt på den voksne ungdoms - på bekændte liderliges - for
hold og bemærkede, hvo der savnedes af forsamlingen. - - -
Var nogle i menigheden bemærket tre gange efter hinanden at 
have forsømt den gudstjænstlige forsamling, - - - så til 
skikkedes ham en forseglet billet, hvis indhold var alene, at det 
var bemærket, at han nu tre gange havde forsømt Guds hus. 
- ·- - Blev han desuagtet ved at forsømme kirken, så døm
tes han efter hans omstændigheder til en mulkt fra to til en 
rigsdaler. - - - Sændte han ikke mulkten til sognepræsten 
inden ugens ende, så mældedes det - - - til vedkommende 
øvrighed, som havde kgl. befaling at indfordre de bøder, som 
kirkeretten havde tildømt, som det var andre lovlige bøder. 
- - Befandtes nogen at vise uanstændig forhold under guds
tjænesten med støjen, leen, snakken eller på anden kændelig 
måde, så blev han "tredje gang dømt til en mulkt på en 
rigsdaler." 

"Hørtes nogle i menigheden at leve i åbenbar forarge 
ligt levned, enten liderlighed, løsagtighed eller uforligelig 
hed, men man havde endnu ikke lovgyldige beviser for 
sagen, skønt meget stærke formodninger, da forbandt lem
merne i kirkeretten sig indbyrdes og hæmmelig til at give 
med samlet opmærksomhed agt på en sådan. Blev sagen 
nu bevist at forholde sig, som man havde hørt, så blev 
han først advaret i et brev underskrevet af hele retten, men 
hæmmelig, dog sikkert, tilsændt ham: at man vidste den og 
den fejl hos ham o. s. v., at det var i alle folks munde og 
følgelig til forargelse, hvorfor man broderlig vilde råde ham 
at forbedre sig og ikke vedblive i en last, der stred mod Guds 
vilje, hans eget vel og gode sæder. Man igentog denne ad
varsel anden gang, om fornødent gjordes. Blev den skyldige 
ved at handle som forhen, så voterede kirkeretten en videre 
påmindelse. Blev samme besluttet, så var præsterne derved 
autoriserede til at bede offentlig på prækestolen for en vis 
synder i menigheden, som forblindet af sine lidenskaber g ik 
på fordærvelsens vej og vilde ikke modtage kærlige råd enten 
af Guds ord eller af mennesker. Blev han endnu ved sit for
argelige forhold, efter en hel måned var forløben efter denne 
tre dage igentagne bøn om hans oplysning og omvændelse, så 
skrev kirkeretten til ham: at man herved i kraft af den myn-
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dighed, kongen havde givet kirkeretten, forbød ham at komme 
i den gudstjænestelige forsamling, indtil han havde givet prø
ver på sin forbedring ved at holde sig fra den om ham be
kændte forargelse. Og vilde han desuagtet møde, da mælde
des den hele sag til stiftets øvrighed, som nærmere antog sig 
at se hans ondskab og frækhed standset. 

På samme måde omgikkes der, i fald nogen i menigheden 
skulde lade sig lyste at spotte med de hellige ting og med 
frække taler vilde forføre ubefæstede til letsindighed og over
tro. Det strider så lidet mod en velforstået tolerance at stoppe 
munden på slige ubeføjede herolder for ugudelighed og en 
løsagtig frihed, som det strider mod gode love at gribe en 
tyv i det øjeblik, han vil bryde ind i en andens hus. - - -

Om kirkerettens domme kunde ingen processer føres; men 
den, som trode sig fornærmet, måtte indgive sin klage til 
stiftets øvrighed, som ved hjælp af kirkerettens protokol og 
nærmere indhentet underretning dømte heri. - - -

De civile lemmer i kirkeretterne var at anse som menig
hedens ældste, der i fællesskab med lærerne arbejdede til et og 
samme store og værdige mål. De måtte derfor nødvændigvis 
våge over sig selv, og deres forhold måtte i alting være ulaste
ligt. Imellem sig indbyrdes havde og øvede de alle uden for
skel ved givne lejligheder den broderlige påmindelsesret. Skulde 
nogen af dem forfalde i sådanne fejle, der gjorde ham uværdig 
til at være opseere over andre, da voterede de andre om hans 
udelukkelse af kirkeretten. Blev den fuldstæmmig besluttet, og 
det dog var muligt, at man kunde skåne hans rygte, så søgte 
han selv sin beafskedigelse derfra hos stiftets øvrighed, og der 
blev da skredet til et nyt valg. Så de øvrige medlemmer i 
kirkeretten sådanne fejle hos nogen af præsterne, og den stille 
påmindelse ikke vilde frugte, da var de berettigede at mælde 
det til biskoppen, som videre behandlede den skyldige efter 
lovene." 

Mon nu ikke en sådan kirkeret, om de havde fået den, 
vilde være blevet et af de "tusinde bizarre påhængler", 
som han klager over, der skjuler kristendommen for fol
ket? Og mon den ikke vilde blevet hjemstedet for ond
sindet sladder? 
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Derimod må vi give ham ret i, at der burde gøres 
noget for at gøre kirkerne hyggelige; efter hans skildring 
var de mange steder alt andet. Han skriver: det kan ikke 
nægtes, at mange af vore kirker, mest på landet, er så mørke, 
triste og usunde opholdssteder, så forsømte i hensigt til lys, 
renlighed og ringeste prydelse, så lige dødningers boliger, 
hvortil de også kun alt for meget bruges iblandt os, at deres 
blotte syn opvækker ækel, et bespændt hjærte og en urolig 
længsel efter at slippe ud igen i den fri luft. Der skal dog 
visselig meget til at opvække andagt og glæde på et så ube
hageligt sted, hvor der findes foruden det heles modbydelige 
indtryk endnu mange enkelte ting, der stærurner den tæn
kende sjæl snarere til uvilje og fortrædelighed end til muntre 
og fornøjede følelser. Ved disse enkelte ting mener jeg: de 
urimelige malerier, groteske figurer og de ækle· forrådnelses
spor, man opdager hos alt hvad der ses i mangfoldige kirker. 
Forfaldne og fo.rrevne kirkestole uden døre og uden skillerum, 
en halv alen højtrød sand og grus på gulvet, en kasse uden 
låg, som skal forestille en prædikestol, med en opgang til som 
en hønsetrappe; en latterlig altertavle, hvor om det bedste er, at 
halvparten af det dumme maleri eller snitværk er overkalket 
eller afstødt; et par ligbårer, en dynge mursten, nogle gamle 
våbener og mariebilleder med og uden hoved og arme, nogle 
stiger og stumper af gamle materialier. Disse er de anbragte 
dekorationer i den lange, dunstige og mørke gang, der på 
mange steder skal være en kirke. - - -

Den anden hindring for den udvortes orden og anstalt i 
den offentlige gudstjæneste på mange steder ligger i sangen. 
Hvad kan de bedste sange gavne, og Gud ved, vi har mange 
dyrebare, mange virkelige hymner i vor seneste salmebog 
(Pontoppidans), når menigheden savner næsten overalt på lan
det en duelig forsanger. Det er ynkeligt, at der til tvende me
get vigtige embeder, som undertiden samles til en person og 
undertiden separeres, degne- og skoleholderembedet, slet ingen 
foregående undervisning og præparation gives. Student og 
sanger - tjæner og sanger er dog ikke synonyme (ensty
dige) - og er det dog efter den ganske gangbare ind
retning i denne post. Mine ønsker er: at menighedernes for
sangere herefter ikke skal fødes, men dannes til deres for-
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retning. - - Altså tror jeg, at enhver god sanger, som til
lige besad duelighed til at være skoleholder, kunde være skik
ket til degn, om han så aldrig vidste et latinsk ord. Nu gives 
der i det ringeste i hvert stifts hovedstad en kantor, som for
står vokalmusikken (sang) grundig og kan undervise deri efter 
regler. Også kænder jeg proprietærer (godsejere), der, som 
kændere og dilettanter lade alle deres dertil skikkede domestikker 
undervise på et eller andet instrument at fornøje deres gæster 
med en behagelig koncert og meddeler vel endogså deres 
daglige fornøjelse undertiden til menigheden på høje festdage. 
Deraf uddrager jeg den følge, at det kunde tillades kirkeejerne, 
som havde jus patronatus (kaldsret), at bestæmme dem af deres 
bønderdrænge eller domestikker, som de fandt duelige dertil, 
til tilkommende degne, imod at de også lade dem hos kantoren 
undervise i sangen. Sikkerlig tror jeg, at der af denne billige 
rettighed vilde udkomme meget godt; og mangen en herre 
vilde vel for at opbygge eller fornøje sig selv og andre til
vejebringe både musik og den yndige sang af kore i sin ldrke. 
Ti når en eller flere på godset havde lært at synge efter rig
tige grundregler, så kunde jo en sådan udsøge sig nogle drænge 
blandt sine lige, som var oplagt dertil og lære dem - -
sangen, og da - o, da skulde sjæle stærurnes til andagt, og 
rene glæder bemægtige sig forsamlinger, der nu må stoppe 
deres øren for græsselige skrig." 

l sin videre fræmstilling ønsker Steenvinkel, at de på
budte evangelier afskaffes, så præsterne frit kunde vælge 
tekster af biblen; tillige, at messen afskaffedes, og "med 
messen kunde messeklæderne gærne gå bort." Vore kirke
bønner trængte også til forbedring, både hvad det gam
meldags sprog angik, og fordi "enhver bøn burde være 
varm, simpel og ligefræm." 

Ved dåben har menigheden "under dette sakramentes ad
ministration slet intet at bestille. jeg ved vel, at enhver tæn
kende kan give sig de værdigste forretninger ved så vigtig en 
anledning, men hvor få er de tænkende? Og hvor billigt var 
det at give de svage fornuftige anledninger dertil. Når man 
intet har at bestille, skaffer man sig selv noget. Deraf flyder 
den virkelige uorden, den snakken og støjen, der i mangfol-
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dige menigheder hersker under døbeakten. En fræmmed, der 
i denne tid trådte ind i kirken, skulde ikke kunne tro: at der 
blev holdt nogen gudstjæneste, når han ikke så dåben. - -
Korsets betegnelse er efter mine tanker en passende symbolsk 
handling ved denne lejlighed." - -

Skriftemålet vil St. have ændret i lighed med, som vi 
nu har det. På de tider skulde man ellers op i skrifte
stolen, hvor der kun var plads til et par aJ gangen, og 
der blev holdt tale til hvert hold, sagtens kunde han 
da sige, "at det varer i de talrige menigheder alt for 
længe." Desuden stolede folk på "præsternes indbildte 
magt til at forlade synden." 

Om alterens sakramente udtaler St., at "aldrig kunde 
denne højtidelighedfulde akt for meget omgærdes ved ud
vortes ærefrygts og andagts handlinger. Den, der kæn
der det sanseliges virkning på sjælen, ønsker vist nok 
tillige med mig, at der måtte udfindes noget i det cere
monielle ved dette sakramentes administration, der ret 
kunde føde hellige bevægelser, ej alene hos kommuni
kanterne (altergæsterne), men og hos den øvrige del af 
menigheden." Tiltalen til altergæsterne bør være kort, 
og han bemærker rettelig, at "i denne tale har hverken 
vore systematiske sætninger om sakramentet eller den 
egenlige lære om pligterne ved denne lejlighed deres 
rette sted." 

En anden ændring, han foreslår, er, at "man tog det 
sprinkelværk, som omringer alteret, og hvorved kommunikan
terne holder ·sig, medens de sidder på knæ, bort titlige med de 
derhos anbragte skamle; derimod blev henbragt et bord med 
en dug over, midt i koret, hvorpå karrene med brødet og vi
nen blev hensatte. Kommunikanterne formerede en halvcirkel 
om dette bord, og midt for det, med ansigtet vændt mod dem 
og hele menigheden, stod præsten under den hele handling. 
jeg finder det hverken uanstændigt e11er upassende, om man 
havde så mange simple stole, som ordentig kan stå i den første 
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rad , på hvilken de sadde, som først modtog sakramentet, hvor 
på de stod op og gav plads for et andet sæt. Bordet og sto
lene blev altid stående ved en side i koret, når der var plads, 
og kirkebetjæntene tilholdtes at våge over renligheden og or
den deri. - - -

jeg ved ikke, hvorfor man i det udvortes slet ikke har 
antaget nogen symbolsk lighed med tiden, da sakramentet blev 
stiftet, undtagen blot denne, at man på sine steder tænder ly
sene. jeg vil i denne hensigt forklare følgende : der blev be
kostet så mange rullegardiner, som koret har vinduer. - - -
Disse blev nu foretrukn e eller nedruiiede under kommunionen, 
og til gengæld for det lys, de skilte koret ved, blev foruden 
alterlysene satte et par på kommuniantbordet. - - Nu skulde 
kommunionen holdes. - - Degnen eller kantoren nedtræder i 
kor døren og siger lydelig og langsomt: vi bereder os til det store 
måltid, den kærlige frælser har skænket os til erindring om hans 
død og fors ikring om at se ham og samles med ham i hans her
lige rige. Kristne! I, som i dag er festens sønner og døtre; nær
mer eder og ihukommer ham, som døde for os og lever for 
os i al evighed!" - - -

Om de skriftstykker, der oplæses ved brudevielser, 
finder han, at de er atter afrevne stykker af bibelen, fi 
gurer, mysterier og overalt sådanne, som der· her anfø
res uden for deres naturlige sammenhæng, slet ikke skik
kede til at føde det indtryk på hjærterne, de skulde. 

I købstæderne, hvor kirken ligger alle så nær, øn
skede jeg, at intet menneske måtte kopuleres i huset. -

Nu går der en række år, inden han atter møder med 
et skrift, en bog på 269 sider. 

Til kærlighed for kristendommen 

hos kristne. Odense 1790. Det har tilegnelsen: Rigernes 
grønnende håb, vort dyrebare par i glad underdanighed 
helliget på deres indtogsdag i kongestaden den 14. sep
tember 1790 af forfatteren. 

"Mit skrift - siger han - var imidlertid næppe ud-
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kommet, førend efter min død, når ikke den 14 sept. for
rige år havde stæmt mig anderledes. jeg sad om mor
genen i min ensomhed og tænkte mig dagens fest og 
landenes deltagende glædes forskellige ytrelser, da den 
tanke pludselig fræmskød sig: også du kunde hellige 
dagen. Jeg hellige den da l sagde jeg, greb mit manu
skript, nedskrev tilegnelsen og sukkede om nåde fra det 
høje over mit forehavende. 

Dette bogværk blev aldrig fuldført, i det "der er tvende 
dele tilbage efter min plan, hvoraf den første skulde for 
klare grundmidlet til vor frælse med alle deraf flydende 
anstalter og midler til vor fulde dannelse, samt hvad der
under må forekomme, og den sidste del skulde indeholde 
det egentlige af den kristelige sædelære." 

Bogen er grundet på den rene rationalisme, og dens 
3 første kapitler handler derfor om "det vældædige i re
ligionens forkyndelse/' og de efterfølges af "det · veldæ
dige i religionens fordringer og forskrifter." Men den 
elskes ikke, siger han, og hvorfor: "Vor virkelige indvortes 
uorden og fordærvelse avler en tredobbelt mægtig hindring 
hos os selv for kristendommens værdige antagelse. Disse hin
dringer er: sanselighed, letsindighed og ulyst til religionskund
skab. - - O menneske, du som enten nylig har begyndt at 
betræde lasternes bane og kan endnu, uendelig lettere end 
længer hen, gå tilbage, eller du er salig nok for endnu ikke at 
have begyndt derpå, o, blot dig ikke for sanselighedens gyse
lige følger. Erindre dig din høje bestæmmelse og tro, til du af 
heldig erfarenhed indser, at religionens veldædige råd om 
mådelighed og fornuftighed er given alene for din lyksalighed." 

Troskyldigt hedder det: "Blev det nu "mode" at være 
dydig, vilde de fleste vare sig for tvetydighed, spot og lig
nende," og han anfører da, at "de ophøjede blandt brødre 
har i eksemplets magt et såre højt kald." 

Men menneskene vandrer nu meget lidt dydens vej, 
derimod følger de med "så uforståelig en skødesløshed" 
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deres setvalgte veje. "En af de vigtigste grunde til denne 

handlemåde er upåtvivlelig uvidenhed om det tilkommende : 

at man kænder ikke de belønningers eller straffes natur~ 

som efter skriftens ufejlbare vidnesbyrd vænter menneskene 

hisset," derfor handler de følgende kapitler om saligheden 

efterfulgt af et om "de usaliges tilstand hisset". Bogens 

sidste kapitel handler om "syndens forladelse", og det 
hedder bl. a. deri: "en rig havde givet en fattig en ager, at 
han skulde dyrke den og leve af den. Denne var dårlig og 
efterladen nok for at forsømme så fornøden en pligt. Han bad 
årlig sin velgører om forladelse for sin forsømmelse. Bed dig 
selv om forladelse, svarede denne, det er dig, der hungrer, 
da du ikke vil arbejde! Denne er sammenhængen i vor hele 
lyksalighed. Gud har givet os ævner at dyrke; dyrkelsen 
skulde velsigne os med liv og lykke. Forsømmer vi det dertil 
fornødne arbejde, eller behandler vi det slet, da fræmspirer ing~n 
frugt af vor beden om forladelse. Den lade dør over sine øn. 
sker (Ordsp. 21,25) - - Kan jeg arbejde mig syndsforladelse 
til? Er det ikke Kristi blod, der renser mig af al synd? Er 
jeg ikke anvist at bede Gud om forladelse for mine synder for 
Kristi skyld og da tro, at jeg har annammet den af nåde? Op
løs begreberne af disse rigtige, men frygtelig mistydede sæt
ninger. Hvorledes renser forsoningen os af al synd? Opofrede 
Kristus sit liv for at give rasende overtrædere den fulde tøjle, 
for at mangfoldiggøre ugudelighed på jorden og befolke sa
lighedens ~ oliger med blinde, vilde og frække overtrædere? 
Bevare Gud l vil du sige, hvo turde tænke sligt? Nu hvordan 
da? Når du ikke bliver enten klogere eller bedre, når gamle 
eller ny opkomne fejlende vaner og tilbøjeligheder behersker 
dig, når næppe ønsker om at blive anderledes opkommer i din 
ånd; er du da ren for synd? har Kristi blod da renset dig? 

Nej, når Guds kærlighed tvinger dig til at modstå dig selv 
og opofre dig så ganske til forsonerens lydighed, som han op
ofrede sig dit vel, da renes du ved ham for synd. 

Og hvad er det at tro syndens forladelse for Kristi skyld? 
Ikke at fortvivle over sine forrige dårligheder og fejle, ikke 
at kaste sig i modløs dorskhed og uvirksomhed på grund af 
sin uformuenhed til det gode, men gribe sit forbedringsarbejde 
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frisk an i tillid, at mennesket kan ved en tro anvændelse af de 
midler, Gud og forsoneren har givet og anvist, blive alt hvad 
det skal. Dette er at tro syndernes forladelse for Kristi skyld. 
- - Vænt så lidet mirakle i det som angår dit evige vel, 
som du er beføjet til at vænte dem i det timelige." 

Da St. havde begyndt sit "lidet seminar", blev den 
såkaldte "Balles lærebog" grundlaget for hans undervis
ning. Intet under da, at han snart lader trykke: 

FORELÆSNINGER 
i overensstemmelse med den anordnede lærebog i den evan
gelisk-kristelige religion. København 1795. 

Det er akavet, mener han, at "man fører ungdommen 
ind i religionen, førend den har lært at tænke," derfor 
begynder også bogen med "de fornødneste af logikens 
grunde, der optager 14 sider. Når de således gennem 
tænkelære er bleven sat i stand til at tage mod religions
undervisning, tages fat på lærebogens indhold, og på om
trent halvandet hundrede sider gennemgås så Gud og 
hans egenskaber. Vi oplyses derunder om: Verdens- og 
solsystemet; atmosphæren med vejrlæren, barometret, elek
tricitet og magnetisme, ebbe og flod, lidt geologi med 
minerallære, plante- og dyrelære, samt læren om det 
menneskelige legeme. 

Imidlertid er det dog ikke så, at Steenvinkel mener, 
vi kan klare os ene med at lære Gud at kende gen
nem det skabte eller gennem filosofien. Han skriver derom: 

"De, som i vore tider råber så højt om en positiv eller 
åbenbaret religions urornødenhed burde dog sige verden, ved 
hvilket andet middel kundskab om Gud kunde blive almindelig, 
tydelig og fast til beroligelse. Et redeligt blik ind i forverdenen, 
førend den enbårne søn kom fra faderen og viste menneskene 
ham, lærer dog med højeste historisk vished, hvor lidt filoso 
fernes lærebygninger var udbredt blandt det folk, de levede 
iblandt, hvor lidet de i det hele gavnede verden; og hvilken 
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ærlig mand turde påstå, at den arbejdende del af folket endnu 
kan bringes til nyttig gudskundskab ved nyere filosofiske 
skrifter eller ved noget andet tænkeligt middel end det af Gud 
givne og anordnede? - - Sammenkædede slutninger og me
trifysisk spindelvæv, abstraherede ideer og vidtløftige medita
tioner . er vel ikke hver mands sag; uendelig veldædigere be
handledes de mange tusende, når det positiv læres dem, hvad 
de bør at vide, og det under sådan myndighed, at de føler deres 
forbindtlighed til at antage og lyde det." 

Synd i den almindelige betydning af ordet kender St. 

ikke. "Der er i verden intet absolut onde; alt det, der er i den, 
er enten en virkning af et gode eller årsag til et gode eller kunde 
ikke undværes i det heles tilværelse og forbindelse." Og dog 

er mennesket fordærvet ved synden, ti "vort indvortes men
neske er dobbelt. Det består af tvende kilder, principper eller 
grundvæsener, som efter deres natur er forskellige og efter 
deres virkninger er hinanden imod. Sjælen, dette åndelige væ
sen, denne kilde til al kundskab, er stedse den anden dyriske 
eller blot materielle kilde imod. Sjælen er et rent lys og for
enet med sundhed og munterhed en sund kilde, hvoraf kund~ 
skab, fornuft og visdom· flyder. Det dyriske i mennesket er 
falsk glans, som glimrer alene i storm og i mørke, en hen
rivende strøm, som lidenskaber og vildfarelse fører med sig." 
Disse to er i strid med hinanden, derved ufreden i vor 

tilværelse. Først, når det åndelige er blevet enerådende, 

er vi blevet fuldkomne. 

Om menneskets oprejsning af sin fordærvelse skriver 
han: Forsoningen bliver altid for støvets borgere en af reli
gionens dybe og tilbedelige hæmmeligheder; i hvilken det vis
selig havde været bedst for verden aldrig at have forlangt at 
trænge dybere end skriften foranlediger. - - Endogså for 
engle, siger en af apostlene, var Guds råd om synderes frelse 
ved Kristum en sag, hvori de med al flid stræbte efter nøjere 
indsigt." Men kan forsoningen ikke misbruges? Derpå svarer 

han: "En anstalt, som så øjensynlig har til hensigt at forædle og 
lyksaliggøre som forsoningen, hvis ganske ånd er kærlighed, 
kundskab, dyd og glæde, kan aldrig opvække den i de hos 
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nogen tænkende, at den så lige tvært imod dens væsen og virk
ninger skulde titlade forværrelse. De, der handler således, som om 
den ide dunket foresvævede dem, tænker ikke; og de, som beskyt
der forsoningen for at forantedige stig forestilling, låner deres 
beviser af tankeløse dårers inkonsekvente (selvmodsigende) 
forhold." 

"Mange vil aldeles nægte Kristi forsoning; men da de 
føle, at de dog burde hensætte en støtte for den sårede sam
vittighed i steden for den, de borttage, så ophøje de af at magt 
Guds kærlighed og godhed og byder deres medmennesker at 
bygge på disse guddommens egenskaber. Dette kunde vi gøre 
med glæde, når vi dels havde intet at bebrejde os, at vi jo 
var, hvad vi kunde være, og dets, når Gud ikke havde åben
baret os sine råd om vor frelses middel og måde. Men i første 
fald befinder ingen blandt alle mennesker sig på jorden, og da 
måtte tanken om Guds visdom og retfærdighed nedslå os i lige 
grad, som den om hans kærlighed trøstede os. Og i sidste 
fald bliver det dog stedse en mislig sag at forkaste det middel, 
hvori Guds visdom, retfærdighed og kærlighed forenede stråler 
og vælge sig egenmægtig et andet, hvorved vi skelnede mel
lem Guds uadskillelige egenskaber. Gud er god, det vidner 
naturen; Gud er kærlighed, det lærer forsoningen, men men
nesket er en ånd i støv, som skat oplyses og forbedres, om 
den nogensinde skal blive lykkelig, og dertil sigter forsoningen 
og alle deraf flydende guddommelige anstalter, hvilke må tros, 
antages og følges, om det tilsigtede mål skal blive opfyldt." 

Bogen ender med et tillæg på 24 sider, hvori der 
gives en meget god og oplysende beskrivelse af "det 
lands beskaffenhed, hvor de fleste tildragelser, bibelen for 
tæller om, er skete, om det folks levemåde, agerdyrkning, 
sæder og skikke, blandt hvilke disse bøger er opkommen, 
bevarede og agtede som Guds Ord." 

Steenvinkels sidste skrift, der udkom i Odense 1798, 
har til tittet : 

ET FORSØG 

i æmnet om fangnes moralske forbedring helliget selskabet 
for tabte medborgeres redning. Det indeholder 14 sider 
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i lille oktav. I Danmark var fængselsvæsnet i en måde
lig forfatning. Unge mennesker og gamle hærdede for
brydere husedes i det samme rum, og de fik deres 6 sk. 
om dagen til fortæring; så kunde de hos vogteren købe 
sig mad - eller brændevin og kaffe. St. foreslår en hel 
ændring af forholdene. Ved hvert fængsel skal et fængsels
selskab ansætte en veluddannet lærer, der så skulde under
vise og påvirke fangerne til moralsk forbedring. Til brug 
herved bør findes en bogsamling ved hvert fængsel. Nu 
findes der kun "efter anordningerne en bibel og Johan Arndts 
sande kristendom med hans paradises urtegård. Hvilken skade 
dette skrift, der så ganske er forfattet i fræmfarne tiders ånd, 
kan virke, i det alt eget selvforbedringsarbejde derved hos 
enfoldige bliver næsten overflødigt m. m., har jeg af erfa
renhed lært." 

Den næste forbedring skal bestå i, at der sørges for 
ordenlig kost til fangerne. "Vellevned og mangel burde, 
efter mine følelser, være lige fræmmede for sådanne," 
og selskabet skal ansætte en spisevært, der skal give 
fangerne kost, medens besøgende ikke må give fan
gerne hverken mad, drikke eller penge. St. foreslår 
som kostreglement: om morgenen gives et stykke brød 
og en potte sødmælk om sommeren og smørebrød og 
øl om vinteren. Tit unne: grød, vælling og grønt om som
meren, sur mælk og smørebrød med tør fisk eller fersk; om 
søndag og onsdag suppe eller kål med kød. Til aften : 
smørebrød med mælk eller øl. 

Endelig måtte der haves opsigt med dem, der fik ad
gang til fangerne. "efter mine (St.) forestillinger om sagen 
burde derfor ingen tillades at komme til delikventen uden be
hørig opsigt. - - Som embedsmand, der selv har burdet 
arbejde på misdæderes mulige forbedring, har jeg havt sørge
lige erfaringer af, at den liden tilsyneladende stiemning til det 
bedre, der kan være tilvejebragt ved mange timers arbejde, er 
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ved samtaler med letsindige eller uvidende mennesker forsvun 
den i øjeblikke. Fra den dag af, da misdæderens dødsdag er 
fastsat, omringes han nat og dag af mestendels rå mennesker, 
der lejes af dem, det ellers tilkom at holde vagt hos ham. Hvilke 
samtaler her forefalder, hvor forvirret den ulykkelige må blive 
ved al den snak, hvortil stumdum vel og kommer brænde
vin, er ikke at udsige. - - Også for dem, det· ikke har 
forbrudt livet, var denne frihed fra forvirreise og fordærvelse 
gavnlig; ti enlighed passer sig bedst på misdæderen, der i sit 
fængsel har den over alting vigtige gerning at arbejde på sin 
moralske forbedring. Men - menneskekærlige selskab! hvo 
redder sådanne fra indflydelsen af de elændige, blandt hvilke 
de siden i længere eller kortere tid skal leve?" 

Dette spørgsmål viser jo fræm mod den side, vore 
nuværende fængselsselskaber særlig tager sig af. Men 
St. ser endnu længer fræm, i det han skriver: 

"Der gives, allerhøjstæredel en klasse medmennesker i 
staten, hvilke desværre næsten ingen tager sig af, og der som 
statens lemmer dog havde så megen rettighed til at fordre den 
ømmeste forsorg og så dyb trang til den. Disse er den ulykke-

. lige stamme, hvoraf omløbere, betlere og såre ofte misdædere 
fræmvokse. For dem skulde den ønskede opdragelsesanstalt 
være, (som St. ønsker ved hvert provinsialfængsel). jeg tæn
ker mig her børnene af bekendt liderlige og ørkesløse forældre, 
over hvilke disse forældre ikke burde have rådighed. De til
høre staten, og deres opdragelse til gavnlige statsborgere er 
dens pligt og fordel tillige." - - -

Til slutning en lille krønnike, der fortælles om St. og 
meget vel kan være hændet, da den falder godt i tråd 
med hans hele tankegang og hans omhyggelighed for at 
lære folk at tænke. 

Der fortælles, at han en gang ved en katekisation 
kirken spurgte en pige, hvorledes sjælen havde det 
helvede. 

"Den brænder", svarede pigen. 
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"Det, som brænder, er det noget legemligt eller no-
get åndeligt?" spurgte da St. 

"Noget legemligt", lød pigens svar. 
"Er sjælen da noget legemligt?" spurgte præsten . 
"Nej, noget åndeligt," svarede pigen. 
"Men så kan den jo ikke brænde", indvændte St. 
"Hun ligger sådan og futter", sagde pigen. 

Kilder: 
l. Biografisk leksikon. 
2. Steenvinkels egne og af ham oversatte skrifter. 
3. De af og under St. førte kirkebøger. 
4. Rigsarkive t: Den st. skolekommissions papirer m. m . 
5. Landsarkivet i Odense : Fyns bisps kopibog m. m. m . 
6. Meddelelser fra pastor .John M. Møller, Kærum. 
7. Meddelelser fra landsarkive t i Viborg 
8. Joakim Larsens skrifter om den danske folkeskole. 
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lO. Fr. Nygård: Nordisk månedsskrift 1885 II og Kristenliv i Danmark. 
Desuden en del af mindre omfang eller vigtighed. 
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