
Den kirkelige bevægelse i Ryslinge 
i Fyen fra 1849 til 1868. 

En historisk fremstilling 
af 

Lars Frederiksen. 

[Fru Hansine Frederiksen, enke efter forfatteren af 

det her meddelte lille sknft, har bedet mig - antage

lig som nuværende præst for Ryslinge Valgmenighed 

at ledsage det med et par indledende ord. 

L. Frederiksen var gårdejer i R)'slinge, sluttede sig 

blandt de første til frimenigheden og stod person!~!{ 

Birkedal nær. Han var en åndsliviig, men rolig og 

sindigt dømmende mand, med en for sin tid og stand 

ikke almindelig dannelse. Som øjenvidne til de her 

skildrede begivenheder havde han de1[or gode betingel

ser for at give en fremstilling deraf, der vel bærer 

præg af, at han ikke var en udenforstående tilskuer, 

Svendborg Amt 1910



108 

men en interesseret deltager i kampen. 1llen i del store 

og hele har han været vel underrettet, og hans skildring 
er pålidelig, ligesom der heller ingen tvivl er om, at 
denne har l'ærel forelæst Birkedal og godkendt af ham 

inden olfentliggorelsen. 

Skriftet, der oprindelig udkom i bogform, er l'ist 

f or læng st udsolg t. Det er derfor naturlig t, at nær
l'ærende tidsskrift, der har sat sig til opgave at med
dele oplysning om Sl'endborg amts historie, herved 
udgil'er det pt1n)'. 

Et par bemærkninger kan jeg ønske al tilfo;e 
endntt. f anledning af hundredårsdagen for Vilhelm 
Bir!.edals j odsel, den 7. december 1909, s!. rel' jeg efter 

opfordring af redaktionen af Frens tidende en minde
artikel, der fremkom i numrene 308-310 af delle blad, 

og hPorlil jeg i del væsentl~!Jsle benritede L. Frederik
sens bog som kilde. j eg modtog derej/er et par breve, 
af hvis indhold jeg, nu da lejlig hed gives, formentlig 

bør meddele følgende til supplering af L. Frederiksens 
fremstilling. 

f del ene brev beklager brevskriveren, en slægtning 
af den i Frederiksens bog omtalte kapellan Baggesen, 
sig 011er, al ;eg har nfræmdraget den lille Baggesen 
på en måde, som nærmest gør ham latterligu. Da jeg 

pci dette pun!.t nøje har fulgt Frederiksens fræmstilling, 
mci anklagen falde på denne. Dog s!.ønner jeg ikke 
rd tere, end at klagen er ubef ojel, og frøsler mig Iif, at 
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læserne vil finde det samme. Der mti Pc/ være tænkt 

pti historien om skrubtudsen. Jlfen fordi en mand kan 

have sine små pudsigheder, som man kan smile ad, 

derfor bliver han il.!.e "latlerliJt<. Og ri·ederikscn har 

kun meddelt dette træk efter først at have betegnet Bagge

sen som en mand, der Par "m ege t b a r n eg / ad i 

t r o e n o g s æ r d e l e s r d m l' g u. ,11en j'or at af

værge al rderligere misforståelse og som en udf]'ldning 

af Fredt!riksens omtale af pastor Baggesen skal jeg 

tilføje, at når jeg har hor! de gamle her på egnen 

nævne denne mand, så Par det ofte med et g o d m o

d i g l smil, men u l t i d som en mand, der var gen

stand f'or agtelse og kærlighed, og som har efterladt 

sig et godt minde. 

Den anden brevskriver, der er en ældre mand fra 

del pastorat (SI.jellemp- Eifinge), h11or Birkedals davæ

rende proPs!, Anders jungersen, var sognepræst, skriver 

om den deputation fra menigheden i R)'slinge, der ef/er 

Birkedals afs!.edigelse sogle foretræde hos kongen for 

al andrage om B.s genindsæl/e/se i embedet, scUedes: 

11Dct er vel rigtigt nol.~ al der blev nægtet den Palgte 

deputation foretræde. Jlten een falsmand for Birkedal 

veetl fe~~ fik a11diens, nemlig hans gode ven provst 

jungersen i S!.jellerup. Om han ha11de nogen i følge 

med sig, husker jeg ikke. ,l/en jungersen talte så 

varmt og indlræ(lgcnde for Birkedal, at kongen udbrød: 

11D e n m a n d t a l e r g o d t f« Videre lwsker jeg ikke 

med 11ished, skøncif jeg fik beretningen af proPst jun-
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gersen selv. Mange af hans venner kaldte det et dri

stigt foretagende, men om end del i!.!. e frugtede, fik han 
dog ingen ubehageligheder derfor. Han vendte tilbage 

uden srnderligt håb om virkning af sin mission:< 

Ryslinge, 7. februar 1910. 
KARL PO VLSEN.j 
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D et er en Kjeodsgjerning, som møder os overalt 
ved Betragtningen af, hvor der fødes Bedrifter, 

saavel i Naturens som i Aandens Verden, at en slig 
Fødsel er ledsaget af forudgaaende tilsvarende B e
Y æ g e l s e r. Naar saaledes Naturen skal gjenfødes 
af sin Vinterdvale, kommer den Kraft i Bevægelse, 
som har den gjenfødende Virkning i sig: Solen stiger 
højere og højere paa Himmelen. Men Solens milde 
Straaler og det grødefulde frugtbare Vejr bevirker en 
Bevægelse ogsaa i Naturens Liv: de grønne Spirer 
pippe frem, og efter kort Tids Forløb er det, der i 
Naturen syntes dødt og magtesløst, blevet forvandlet 
til Liv. - Paa samme Maade gaar det i Aandens 
Verden. Historien lærer os, at der har været Tider 
i Kristenheden, da Menighedslivet slumrede dødt og 
vissent om i en Vinterdvale, men naar da Aandens 
Vejrpust gjennem Ordet, som en Solstraale, en Livs
kraft fra det Højeste, lød fra et stærkt bevæget Hjerte, 
kom som en stærk Bevægelse, da har delte været 
istand til ogsaa at fremkalde Bevægelse i Menighedens 
Hjerte, saa Livet, Gudslivet, s0m laa i Dvale derinde, 
nu rejste sig og rørte sig af sin Dvalesøvn. - En 
saadan Bevægelse er der gaaet hen over Menigheden 
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i Ryslinge, og man kan sige, at denne Bevægelse i 
sine Følger h ar baaret Frugt for hele den danske 
Menigbed gjennem »Valgmenighedslovenc. Det turde 
derfor ikke være ubeføjet a l betragte denne Bevægelse 
og give en hi~torisk Fremstilling af den. 

I sin historiske Forbindelse hører den kirkelige 
Bevægelse i Ryslinge ind under den Bevægelse, der i 
de sidste to Menneskealdere er gaaet hen over den 
danske Menighed, og den staa r i den nøjesle Sam
menhæng med denne. Det var N. F. S. G r u n d t v i g 
med sit stærkt bevægede Hjerte og sine s tærke be
vægede Ord , der fremkaldte Bevægelsen trindt i den 
danske Menighed, idet den forplantede sig fra ham 
til andre Ordets Tjenere. Paa denne Maade blev den 
fra Grundtvig udgaaede Bevægelse forplantet til oven
nævnte lille Landsby i Fyen. Og der trængtes til en 
saadan Bevægelse, trængtes til et stærkt og kraftigt 
Aandepust i Menigheden; thi aandelig Død og Vissen
hed Yar det Stempel, hvormed Rationalismen havde 
præget denne. Men som Solens Straaler stundom om 
Foraaret maa kjæmpe med Kuld en og Frosten, inden 
denne vil vige, saaledes maatte ogsaa den fra Grundt
vig udgaaede Forkyndelse af Evangeliet kjæmpe med 
den Kulde og Vantro i Menigheden, Rationalismen 
havde affødt. Og denne havde trængt sig allevegne 
hen og s tod den troende Forkyndelse hindrende iYejen. 
Den havde naturligvis ogsaa funden Vej til Hyslinge, 
og da den troende Forkyndelse af Evangeliet lød h er, 
meldte sig ogsaa nu og da Rationalismen som dens 
Modstander. Til Forstaaelse af denne Modstand maa 
jeg derfor først meddele nogle Træk om Menighedens 
Tilstand i Ryslinge i det halve Aarhundrtde, der lig
ger forud for Bevægelsen. 
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I Aarene fra 1794 til 1828 var Sognepræsten der 
Hr. Andreas Filip S e v e l. Det berettes for vist, a l 
i de :14 Aar, Hr. Sevel var Præst i Ryslinge, blev 
Guds Navn som Verdens Frelser og Forløser ikkl! 
nævnt i Ryslinge Kirke. I det højeste kunde der 
blive talt om Forsynet og Gud som Verdens Skaber. 
:\1en det var jo netop ogsaa i denne Tidsperiode 
(1810), at Grundtvig udbrød : :o hvi er Herrens Ord 
forsvundet af hans Huse. Hvad Hr. Sevel særlig iv
rede for i sine Prædikener var al lægge sine Tilhørere 
paa Sinde at leve et i det ydre skikkeligt Liv. Navn
lig ivrede han meget stærkt imod Gjerrighed. Det 
lykkedes ogsaa Hr. Sevel i sin lange Virksomhed al 
faa Ryslinge Sogn paavirket i Retning af ydre Ær
barhed. Hr. Sevcls Synsmaade i l<ristelig Henseende 
kan skjønncs af hans Fremgangsmaade ved Konfir
mationen. Naar han nemlig spurgte : »forsager du 
Djæ,·elen og alle hans Gjerninger og alt hans Væsen c, 
tilføjede han: »eller med andre Ord Synd, Last og 
Ugudelighed c. Og naar han spurgte: »l roer du paa 
Gud Fader, Søn og Helligaand c, tilføjede han: »eller 
med andre Ord vil du stedse vise dig som et lydigt 
Guds Barn indtil dit Livs sidste Ende.« - Hans Ef
termand var Ole Kristian B e c k , der var Præst fra 
1828 til 34; han var af samme Hetning som Sevel. 
Den første Trediedel af Aarhundredet hengik da, uden 
at »Herrens Orde b le\· forkyndt i Ryslinge Kirke. Da 
derimod H. O. C. L a u b (senere Biskop i Viborg) 
blev Præst, fra 1834-45, blev Evangeliet for første 
Gang i lange Tider fo rkyndt paa dette Sted. Laub 
\'ar en from troende, særdeles kjærlig Mand; han 
fremiraadle navnlig som Herold for den ene af de to 
Retninger, der først i Aarhundreclet brod igjennem 

8 
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Vantroen og Rationalismen, som yar trængt ind i 
Kirken, nemlig den M y n s t e r s k e. Han var altsaa 
den, der i Ryslinge først traadte op imod disse Onder, 
der vare trængte ind i Kirken som en Pestbyld. Men 
hans Forkyndelse Yilde ikke ret slaa igjennem. Na
turligvis kan paa den ene Side Aarsage n her til søges 
i den mangeaarige Forkyndelse af Ra tionalismen , 
gjennem hvilken man, som anført, ':ar bleven oplært 
i, at selvJavel Dyd og gode Gjerninger var Betingelsen 
for den evige Salighed. Men paa den anden Side 
foreligger der ogsaa fra hin Tid Vidnesbyrd om, at 
der Yare Sjæle, i hYem Længslen efter Troen var vaag
net, uden at Laubs Forkyndelse kunde tilfredsstille 
den. Da han i 1845 blev forflyttet til Brahetrolleborg 
og Krarup, blev J. J. L. H v a l s ø c Præst i Hyslinge. 
Ogsaa han var en t roende ~land af samme Retning 
som Laub; men han bar paa et sygeligt Legeme, 
som 3 Aar efter lagde ham i GraYen. En Tid før 
hans Død blev R. J. B a g g e s e n beskikket til hans 
Kapellan. Denne Mand var Pietist og kunde ikke 
Yed si n Forkyndelse fremkalde nogen kristelig Livs
bevægelse; vel var ban meget barneglad i Troen og 
særdeles ydmyg; men han var af ringe kristelig Op
lysning. Pietisterne, baade nær og fjernt fra, besøgte 
imidlertid nu flittig Hyslinge Kirke. Under Baggesens 
korte Virksomhed (fra Foram·et til Efteraaret 1848) 
baade græd og lo man und ertiden paa en Gang un
der Gudstjenesten. .Jeg skal nævne et Eksempel til 
Belysning af, hvorledes en saadan Tilstand kunde 
fremkomme. Baggesen var med de andre Pietister 
enig i, at Mennesket var saa grundfordærvet, at der 
ikke var det mindste Glimt tilbage af GudsbilledeL 
Under en Betragtning herover i en Prædiken udbrød 
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han, at uagtet nu Menneskets Tilstand var saaledes, 
saa takkede han dog Gud, at han ikke havde skabt 
ham til et Dyr, f. Eks. til en Skrubtudse. Det følger 
af sig selv, at Pietisterne græd over det rørende i 
denne Tanke, medens det ligeledes følger af sig selv, 
at de, der endnu stode paa nationalismens Stand
punkt, eller de, der havde faaet et lille Gran kriste
lig Oplysning, maatte smile deraf. - Betragter man 
nu altsaa blot dette lille Billede af, hYacl der blev 
forkyndt i Hyslinge Kirke i det nævnte Tidsrum 
(1794-1849), da er det jo forunderligt selvmodsigende, 
at Hr. Sevel forkyndte, ifølge Hationalismen, at Men
nesket selv var i Besiddelse af de Egenskaber, der 
udfordredes for at kunne frelses , og at Kristus derfor 
var overflødig, - medens Hr. Baggesen forkyndte, 
ifølge Pietismen, at Mennesket slet ingen havde af 
disse Egenskaber, men kunde dog frelses formedelst 
Kristus. Menigheden var jo saaledes aldeles bragt 
paa Vildspor, idet den Lære, der blev forkyndt, var 
selvmodsigende. Og Laubs Forkyndelse havde, som 
anført, ikke f01·maaet at opklare det Vildrede, hvori 
Rationalismen havde bragt Menigheden. Derimod maa 
det siges, at han banede Vejen for den stærke og 
vækkende Forkyndelse, der 4 Aar efter hans Bortrejse 
kom til at lyde fra Hyslinge Kirkes Prædikestol. Laub 
selv betegner sit Forhold til den Præst, som da kom 
til Ryslinge, Pastor Birkedal, saa træffende og smukt, 
idet han i et Skrift, som var adresseret til denne, be
tegner sig og Birkedal som »de hinanden udfyldende 
Modsætninger.« 1) 

(' . Til V. Birkedal i Anledning af hans Skrift Samvittighed og 
Retfærdighed fra O Laub." S. 24. 

8* 
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Vilhelm Birkedal er født paa Møen den 7de Dc
sember 1809, hvor hans Fader var Forpagter og For
va lter. Paa sin Faders Side nedstammer han i tredie 
Led fra Bønder, hans Moder derimod var af Præste
slægt I hans niende Aar døde hans Fader, og hans 
Moder kom derved i trange Kaar. Hun havde Søn· 
nen hos sig, indtil han var 13 Aar, da han kom til 
Ringsted til en Slægtning, og Aarel efter blev han 
konfirmeret i Vigersted Kirke i Sjælland. Efter 
Konfirmationen tilbragte han et halvt Aar hos sin 
Broder, der var 8 Aar ældre end Birkedal og var 
La•ge i Aarhus. Det var bestemt, al Birkedal sintide 
være Apotheker, og efter denne Bestemmelse bragte 
Broderen ham til Salomons Apothek paa Østergade 
i Kjøbenhavn ved November 1824 ; altsaa da Birke
dal var 15 Aar, og her blev Loddet kastet for hans 
Frcmti<l. Thi dette Liv, han her kom ind i, denne 
Apothekerforretn ing, var noget, der stred imod Rirke
dals Natur, og den femtennarige Dreng blev ganske 
tungsindig i Begyndelsen af den Løbebane, man havde 
bestemt for ham, og han spurgte sig selv: 

"Var dette :\laalet, som du med din Anen 
Har drømt Ol li Aandcn~ Heltekamp paa Ban<'n ? '") 

Paa denne Tid var det, som bekjendt, at Græk
erne kjæmpede med Tyrkerne for at vinde deres Fri
hed tilbage, og denne Grækernes Frihedskamp havde 
i den Grad begejstret Drengen, at han bestemte sig 
til at forlade Apothcket og gaa til Grækenland og 
bryde sig en Bane. Birkedal var kun paa Apotheket 

') V. Birkedal .En Liv:,forclse" I., S. 103. 
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i seks Dage. Han gik da til sin Broder, som endnu 
var i Kjøbenhavn, for at sige ham »Farvel«. Og da 
Broderen spurgte ham, hvad han da nu vilde, sva
•·ede Birkedal: 

.Til Grækenla nd saa gaaer min Gang, 
D e r kæmpe de mod 'l'rældoms '!'vang 
Og bryde Lænken o1•cr! 
Der vil jeg følge Banrets Flugt 
Og ,;mage Heltelivets Frugt 
Og bryde mig en Bane, 
Og skal jeg falde for et Skud, 
Med Jl~re dog jeg aander ud 
Alt. u nder Frihed,: Fane !"') 

Man kan tænke sig, hvor aldeles forbavset Birke
dals Broder maa have bleven over dette Svar; - han 
som for faa Dage siden havde bragt den Broder til 
Apotheket som Lærling, der nu stod foran ham for 
at sige »Farvel« til ham, til Slægt og Venner og 
Fædreland, og rejse til Grækenland, for der at give 
sit lille Bidrag til at Grækerne kunde blive fri. Men 
man kan allerede her se de mægtige Livskræfter røre 
sig i Birkedal, der siden saa lidt og ofte have givet 
sig Vidnesbyrd i hans Liv. Han lagde her en stærk 
og kraftig Villie for Dagen, der allerede i Drenge
aarene var istand til at fatte mandige Beslutninger: 
den femtenaarige Dreng vilde til Grækenland at gaa 
i Krig for Friheden. Men hvor hjælpeløs staaer dog 
ikke her den ældre Broder med den yngre, hvis Fjed 
han gjerne vilde styre, men vidste ikke, hvorledes han 
skulde forholde sig hermed, vidste ikke, hvorled es han 
skulde faa Stormen i Broderens Bryst til at lægge sig. 

' ) Birkedals "Livsførelse", 1, S. 113-14. 

! 
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Da søgte han Raa d i denne Sag hos en l\t~nd , til 
h vem Birkedal siden blev kny ttet med den ømmeste 
Hengivenhed. Det var Lægen H a n s B e n j a m i n 
G r a m. Han sagde nemlig til Birkedal : 

nDin :\Io'er Du ej forlader, 
:Uin kjære •takkels Dreng, 
Jeg være vil din Fader!"') 

Og han holdt Ord . Han var som en Fader for ham. 
Om det Samliv, Gram og Birkedal levede sammen, 
siger denne : 

I Kvæld jeg ,ad paa. Skjodt't 
Ham nnder Tidsfordriv, 
Det var som jeg for~ødcd 
Han"' <'OSomme Li,·." :l) 

Men særlig blev Gra m en Fader for Birkeda l derved, 
at han førte ham ind paa den Livsbane, paa hvilken 
han fik de Aandens Gaver udviklede, der slumrede i 
ham, og som førte med sig, at han nu snart i hen
ved et halvt Aarhundrede ba r været Ordets lrof~ste 

og hj ertelige Forkynder i den danske Menighed . Og 
dog rnaaltc Birkedal savne Gra m ; han var uentlig eu 
Am erikaner, og el halvt Aar efter at han havde taget 
sig af ham, rej ste han til Ameri ka og kom ikke of
tere til Da nmarie Birkedal kom den ·ed til at savn <
den personlige ømme Hengivenhed, den faderlige 
Kjærlighcd, hvormed Gram kom ham imøde, men 
ikke Hjælpen til al fort sætte sine Studeringer. Gram 
havde jo sagt til Birkedal , a t han vilde være hans 

1) Birkedals nLiv,forelso•, I. S. 1:2;). 
2) Gram var ugift. S~tmmested , S. 128. 
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Fader, og han sørgede ogsaa for ham som sin Søn, 
selv efter at han havde forladt Landet. Han havde 
nemlig inden sin Afrejse faaet sin Ven og Frænde 
Conferentsraad F e n g e r s Ord for, at han fremtidig 
vilde støtte Birkedal med Pengemidler, indtil han blev 
færdig med sine Studeringer. I denne Henseende led 
da Birl<edal intet Savn efter sin faderlige Velgjørers 
Afrejse, derimod kom han til haardt at savne den 
faderlige Ømhed og Kjærlighed, hvormed Gram per
sonlig kom ham imøde. Hengivenheden mellem denne 
og Birkedal var saa stor, at da de formedelst Afstan
den ikke mere kunde tale sammen, vekslede de Breve 
med hinanden. Men han saae ikke Gram mere, der 
forblev i Amerika indtil sin Død. Conferentsraad 
Fenger stod imidlertid trofast ved sit Ord, som han 
havde givet Gram, og støttede Birkedal i 10 Aar, ind
til han 1834 tog theologisk Embedseksamen. 1837 
blev han kaldet til Kateket i Ringkjøbing. Efter i a 
Aar at have beklædt dette Embede blev han kaldet 
til Præst for Ryslinge Menighed i Fyens Stift. 

Det er jo saa, at selv paa Steder, hvor der ikke 
er synderligt kristeligt Liv eller Røre, imødeses altid 
en Præstekaldelse med en vis Spænding. Saaledes 
ogsaa i Ryslinge. Hvalsøe var allerede død ved 
Mortensdagstide 1848, og efterhaanden , som Tiden 
skred, syntes man, at det gik længe hen, inden der 
en Præst blev kaldet. Endelig blev Birkedal kaldet. 
Man vidste dog ikke derfor ret, hvad det var for en 
Præst; det var jo en i kristelig Henseende forholdsvis 
død Tid, saa at Birkedals Navn endnu ikke var ble
ven kjendt af Almenheden. Man fik imidlertid snart 
fat i hans Missionsprædiken: »Vægter! hvad siger du 
om Natten«, som Birkedal havde holdt i Fredericia, 

,j 
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og deraf kunde man se, af hvad Aand han talede. 
Da Birkedal derpaa 4de Søndag efter Paaske 1849 
holdt s in »Tiltrædelsesprædiken c i Ryslinge J(irke, 
kom der Kjørende og Gaaende fra alle Kanter, som 
strømmede til Kirken og vilde høre den ny Præst i 
Hyslinge. Men der var ogsaa saa begavet en Prædi
kant paa Prædikestolen der den Dag. som der sikkert 
i de længst hemundne Tider ikke før havde været, 
og den talrige Menneskemængde, som her var for
samlet, fik et Ord at høre om levende Kristendom, 
d er i Indhold og Fylde overgik Alt, hvad der hidtil 
havde været talet og prædiket paa disse Egne. -
Fra den samme Prædikestol, hYorfra Birkedal den 
Dag talede, havde Sevel og Bed1 forkyndt Rationalis
men, Laub og Hvalsøe Skriftthcologien, den ortodokse 
Lære, og Baggesen Pietismen. Dog dette Billede af 
den hidtidige Forkyndelse behøver jo langt fra at 
indskrænkes til Ryslinge alene, tvertimod, man kan 
jo netop sige, at saaledes saae det ud over det hele 
Land, navnlig naar det nødvendige Forbehold Lil 
hvert enkelt Steds Forkyndelse tages. Det kunde 
jo maaske være lidt anderledes det ene Sted end det 
andet. l\1en Hovedindtrykket, man vilde faa i del 
hele, vilde visselig være det samme som i Hyslinge: 
en forpl umret Tilstand. ~1an var gjennem Aarhun
dreder kommen bort fra det Yæsentlige: T roens Grund 
og Kjendskabet til sig selv. Del var derfor ikke saa 
underligt at » Grundtvigianismen ~ havde en ha ard 
Skal al gjennembryde, før den kunde vække Bevidst
heden derom i den danske Menighed. Hvert eneste 
lille Sogn i Danmark, hvor »Grundtvigianismen c er 
bleYen forkyndt, har sin Historie derom ; Ryslinge 
Sogn har derfor ogsaa sin, og hin fjerde Søndag eftet· 
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Paaske 1849 var en mærkelig Dag i denne Henseende, 
da Præslen Birkedal vidnede for den store FOI·sam
ling: •J eg har gaaet i den Helligaands Skole: Han 
holdt L o v e n s Spejl for mig, da følte jeg, at jeg var 
»født i Misgjerning og undfanget i Synde ; jeg hat· set, 
at Fordømmelsen saavist svævede over mig, som Gud 
er hellig og retfærdig, og n il ikke Jade sig spotte, 
m en h vad e t Menneske saaer, det skal han og høste . 
J eg har lært Brødens Skrift herinde i mit Hjerte, og 
jeg har læst Gjengjældelsens Skrift histoppe over 
Stjernerne. Da greb en Bæven min Sjæl, en Rædsel 
for Fortabelsen; da s teg e t Suk op i mit Hj erte: »J eg 
elendige Menneske~ H YO skal fri mig fra dette 
Dødsens Legeme ?c Da rejste Læ ngselen sig her
inc!e efter Frelse, og jeg hørte Herrens Ord : »Staa 
op! lader os gaa h erfra «, gaa fra Synd og Død og 
Helvede. 

Men har jeg følt L o ,. e n s Forbandelse, saa har 
jeg ogsaa fo rnummet noget af E v a n g c l i e t s Vel
signelse: »Saa elskede Gud Verd en, at han h engav 
sin Søn , den Enbaarne, paa det at Iwer den, som 
troer paa Ham, skal ikke fortabes, men haYe det 
evige Liv• . Jeg har i min Nød skuet ud over Ver
den, m en j eg saae ingen Læge der for den græss<'lige 
Dødssot: kun een Skikkelse saae jeg, som drog mig 
til sig m ed underlig Magt: det var .Jesus Kristus 
Vorherre ! Og der, h\·or han mest smclledc mil 
Hjerte, det var paa Golga thas Korsbjælke. Det lød i 
min Sjæl: , Kom til mig, du Bes Yæ rccle, jeg vil gi Y e 
Dig Hvile! «1

) 

') A f Birkcdnl' 'l'iltrædcJ,e,prædiken i Ryslinge. Se "Nond<'n~ 
Sorg og Sorgens Xnad<'·, 2·1eu Snmling l98-!t9. 
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~1an mærker, denne Tale kommer fra Hjertet. 
Del er ikke en Prædiken, der er studeret efter Skrif
tens » BogstaYc, skjøndt den er i den nøjes te Over
ensstemmelse hermed; men det er sit eget Hjertes 
Erfaringer overfor Synden og overfor Naaden, Birke
dal giver Vidnesbyrd. Det er ikke en Lære, han 
forkynder; men et Liv, han selv lever og har levet. 
Længere hen i Prædikenen sporger Birkedal: • Har 
den Helligaand OYerbevist E d e r o m S y n d ?c I 
ere alle Syndere, og Dødens Mærke klæber ved Eder, 
- men have I f u n d e t Eders Synd, saa at I ikke 
blot fremstille Eder med den intetbetydende og intet
gavnende Bekjendelse, at o g s a a I ere besmitlede 
med Synden, men saa at I have lært Synden i Eders 
Bryst at kjend e som den dybe Fortabelsens Afgrund, 
der har stillet en J ernmur imellem Gud og Eder; 
have lært at hade den som Trods og Oprø1· mod 
Gud Herrens Majestæl og Hellighed? Og kun s a a
ledes ov e rb e vi ser den Helligaand os 
o m Syndenc1). 

•Jeg skuer ud over Eders talrige Forsamling; 
der er mange hundrede Øjne, der stirre paa mig i 
denne Stund; jeg ved de t, at der igjennem hvert Par 
Øjne stiner en arm fa ttig Sjæl, der, maaske uden 
selv at vide det, begjærer F r e d. Saa staar jeg da 
som en F r e d e n s T j e n e r midt iblandt Ederc. 

• Derfor Venner, Brødre l her se I, hvad det er 
for en F r e d , jeg i k k e vil forkynde og bringe: 
I k k e F r e d , men K a m p i Herrens Navn imod 
Synden, imod den Pestaa nd , som gaaer over Verden 
og afsvier alle grønne 131ade, gjør Sjælene tørre og 

' ) Hnmmested, S. 50-1 . 
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visne og udsuger Hjerteblodet, og endelig gjør os til 
Dødens evige Trælle.« 

:t Her i dette Tempel staaer der en D ø b e f o n t: 
der skal jeg møde som en F r e d e n s T j e n e r for 
i min Herres Navn at oprette Forligelsens Pagt imel
lem den treenige Gud og Eders smaa Børn, at de 
isterlenfor »Vredens Børn« kunne bliYe F r e d e n s 
B ø r n . - Her i Templet siaaer der et B o r d: der 
skal jeg møde som F r e d e n s T j e n e r, at række 
Eder det Hojhellige, som skal stadfæste Eder i Fre
dens Samfund med Eders LiYS Gud, formedelst Jesu 
Legeme og Blod. c 

Og Birkedal sluller med at sige: »Saa griber jeg 
da min Hyrdestav med godt Mod under det storo 
Løsen: K a m p m e d V e r d e n, F r e d m e d G u d 
i Kri s to Jesu Vorher r e!c 1) 

Hvor lyttede man ikke efter hvert el Ord ; der 
var en aandeløs Stilhed udbredt o,·er Forsamlingen . 
Aldrig havde man før hørt saadan en Tale fra Rys
linge Kirkes Prædikestol, og der havde sild<ert heller 
ikke, idetmindste ikke i Mands Minde, været saa 
mange Tilhørere. Dog kan man nu ikke regne efte!·, 
at der kom mange at høre Birkedals Tiltrædelses
prædiken; thi Yed slig en Lej lighed spiller jo ;\ys
gjerrigheden en stor Rolle. ~1 en det gik ikke saadan 
her, som det ofte gaaer, at, da der var gaaet en Tid , 
og Præsten var bleven hekjendt, man da udeblev af 
Kirken, nej tvertimod; man kan netop sige, at jo 
længere Birkedal prædikede, des flere kom der i 
Kirke. Ja, det er ikke at tale om, at alle Siddeplad
serne vare optagne, men hele Gangen var fuld af 

' ) So.mm~stcd, S 505 -509. 
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slaaende Kirkegjæster. Det var et helt Folkehav, 
naar man skuede hen over Forsamlingen i Ryslinge 
Kirke, eller naar man saae, den bølgede ud og ind 
ad Kirkens Dør og derfra spredte sig paa Veje og 
Stier. Tager man nu tillige i Betragtning, at dette 
kirkelige Røre var samtidig rned hin Folkevækkelsens 
Morgenrøde, da der foer et Aandepusl fra Nordens 
Aand hen over Danmarks Sletter, tager del sig dob
belt skjønt ud og faaer dobbelt Betydning, at den 
folke lige og den kristelige Vækkelse her paa disse 
Egne kunde følges saa skjønt ad og gaa Haand i 
Haand med hinanden . 

.Men del var dog ikke Alle, for hvem Birkedals 
Prædikener Yare tilpas. Ikke alene de ældre af hans 
Tilhørere, men ogsaa Folk i deres kraftigste Alder 
Yare jo opvoksede under Rationalismen og havde ikke 
hørt tale om Synden undtagen som en Last, man 
kunde lidt efter lidt lægge af, eller opYeje ved at 
man flittig øvede sig i Dyd og gode Gjerninger. -
Hvorlil skulde da al den Tale om Synden, »SOm den 
dybe Forlabelsens Afgrund? - Det er jo en Selv
følge, at Rationalismen, efter at være forkyndt i 34 
Aar i dette Aarhundrede, var baade hørt og lært, og 
Laubs milde og evangeliske Tale i de 11 Aar, han 
Yar Præst i Ryslinge, haYde ikke formaaet at oprykke 
det Ukrud, hans Formænd havde udsaaet i Menig
heden. Der Yar derfor en stor Gjerning at gjøre med 
at komme Ukrudtet tilliYs, saaledes al man kunde 
faa Øje paa det, faa det at se. - Og som Helligaan
den havde holdt Lovens Spejl for Præstens Øje, saa 
Yilde han nu ogsaa holde det for Menighedens Øje, 
at den deri kunde faa al se, hvordan den aandelig 
saae ud efter sin medfødte Natur. 
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l Henhold til hvad der foran er sagt om Til
standen, det kristelige Liv og Oplysning i Ryslinge 
og Omegn, trængtes der til at lyde et Y æ k k e n d e 
Ord, som kunde fremkalde Trangen til Evangeliets 
Frelse. Og der lød et saadant stærkt Yækkende Ord 
i Ryslinge Kirke, og hos mange, mange fremkaldte 
det en s tærk Længsel efter Frelsen i Kristus. Den 
ene Opvækkelse skete efter den anden, den ene Til
slutning efter den anden til Troen og den levende 
Menighed. Nu kunde de Sjæle, i hYem Længselen 
tidligere var vaagnet, faa Svar, og dette Svar lød paa, 
al Birkedal henviste dem til Igjenfødelsen i den hel
lige Daab og den Pagt, den treenige Gud der havde 
stiftet med enhver især formedelst sin enbaarne Søn, 
Jesus Kristus Vorherre; det lød paa, at i Nadveren 
er Herren selv tilstede med sil eget Legeme og Blod. 
som han giver hver en troende Sjæl til ~lættelse og 
Styrkelse for Gudslivet, som igjenfød tes i Daabens 
Time. Dette er Grundvolden: Herrens egne Indstif
telser, hvorpaa han har bygget sin ulenighed; saaledcs 
lød Forkyndelsen nu i Hyslinge Kirke, og int et, slet 
intet, kan i Salighedens Sag sideordnes Sakramen
terne. Al Forkyndelse, al Tale og Prædiken har kun 
at pege hen til Herrens egne Indstiftelser. Prædikenen 
er, sagde Rirkedal, kun so m del frugtbare Vejr, der 
fa rer hen over Sædemarken, saa Sæden l<Ommer i 
Dræ. Men LiYet, Muligheden til a l sætte Kjæ m e, 
maa først være tils tede og er lilstede i Menigheden 
fra Danbens Stund og Time. Det var under denne 
Forudsfe tning, 13irkedal talte det vækkende Ord i Rys
linge Kirke, og det gjorde ogsaa samme Virkning som 
det frugtbare Vejr, der fa rer hen over Sædemarken 
og sæller den i Dræ: del borlblæste Amer, S lakker 
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og falsk Lære fra Hjerterne, saa Li ,·sgnisten derinde 
kunde slaa ud i lys Lue. 

Men det gaar jo saaledes i Naturen , at selv paa 
den skjønneste Sædemark ere der dog nogle Aks, som 
ikke gaa i Dræ og ikke sætte Kjærne, og af Kirkens 
Historie lære vi, at hvor Herrens Ord har været for
kyndt med Overbevisningens Varme og Kraft, der 
har det ved Siden af Modtageligheden ogsaa mødt 
Modstand. Ryslinge gjør ingen Undtagelse herfra. 
Vel syntes alle i Begyndelsen at studse over den 
sjelden begavede Prædikant, og saalænge man blev 
siaaende ved Begavelsen, var Alle veltilfredse med 
Præsten . Men man opdagede snart, at han vilde den 
Livsanskuelse til Livs, med hvilken man saa trygt 
havde vandret henad Livets Vej i et halvt Aarhun
drede og mere. Og det var man ikke fornøjet med. 
Man havde dog lagt sig saa meget efter et ydre skik
keligt, ærbart Liv og øvet sig flittig i at gjøre gode 
Gjerninger, og man havde forestillet sig som Løn 
herfor at faa det evige Li v; men nu gjorde Præsten 
alt dette betydningsløst i nævnte Henseende. Hvor 
fandt man det ikke strengt, naar Birkedal i sine 
Præd ikener nu og da udbrød: »0 , du Ryslinge Sogn! 
alle dinegode Gjerninger slaa vi en tyk Streg over!« 
Og istedetfor forkyndte, at Mennesket med alle sine 
selvlavede gode Gjerninger var en fortabt Synder i sig 
selv. Det var en haard Tale, mente man. Og me
dens Birkedal nu havde stor og talrig Tilslutning af 
de Sjæle, som ved hans vækkende Præd ikener vare 
komne til at erfare, at de vare »fattige i Aanden «, 
saa begyndte man paa den anden Side ivrig at mod
virke ham, naar Lejlighed dertil gaves. De, som 
støttede sig grundigst til Rationalismen, brugte føl -
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gen de Bevisførelse: » Birkedal siger, at Mennesket i 
sig selv er afmægtigt, at det er Helligaanden, der 
skal gjøre Alt i Frelsens Sag, og at han selv har 
gaaet i den Helligaands Skole, men e - føjede man 
til - »der er jo ingen der har havt den Helligaand 
siden Apostlenes Dage!« Dette Udsagn helærer os 
om, i lwilken Grad Rationalismen havde siaaet Rod, 
saa den blomstrede frodigt til midt ind i dette Aar
hundrede. Jeg skal meddele et andet Træk af den 
Vrede, det fremkaldte, naar Birkedal holdt :. Lovens 
Spejle frem for Menidbeden for derigjennem at frem
kalde Trangen til Evangeliet. Der boede i Ryslinge 
en Mand, der havde været Soldat i Frankrig først i 
Aarhundredet. Samme .Mand var overordenlig djærv 
og frittalende, men gruelig vred paa BirkedaL Det 
er imidlertid mærkeligt, at selv de, der vare vrede 
ove1· hans Prædikener, blev ikke hjemme om Søn
dagen, men gik alligevel hen at børe ham. Iblandt 
disse vrede Yar da denne i\land. Men cfterat ha\'e 
hørt Prædikenen og derved Yar bleven endnu vredere 
end før , kom han ind til sin Nabo og ytrede : »Præ
s ten sagde i sin Prædi ken idag, at de fl este her gik 
paa den brede Vej; - jeg kan ikke tænke mig, h\'or 
han kan komme til saadan en Mening om os; mon 
det ikke er noget, Madame Baggesen har fortalt 
laam c1)? - Da Naboen hertil yttrede: •i det nye 
Testamente staar der, at de Fleste gaar paa den brede 

') KappeHan R. J. Bagge-ene Kone, der boede i Ryslinge en 
Tid efter, at Birkedal var kommen dertil . :Uening3n maa for
mentlig være denne, at hun sknldc have fortalt Birkedal, at 
man ikke ha1·de været r et artig i sin Optrmden overfor 
Baggesen. 
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Vej e, svarede Manden: •dengang jeg skulde til Frank
rig, fik jeg et :t nyt Testamente«, men saa syntes jeg, 
del var for meget til mig ene, saa skar jeg det i 
Stykker og delte det med mine Kammerater, - del 
stod ikke i det , jeg beholdt! c - Heraf lærer man 
tillige i hvilken Grad Rationalismen havde nedbrudl 
Ærefrygten for den :t hellige Skrift. « - Det var altsaa 
stadig det, der fremkaldte Modstanden, at Birkedal 
skild rede Synden som den Magt, der evig sid lier fra 
Gud, hvis ikke vi søge Forsoning for den i hans 
Søns Blod. Under Forudsætning af, at man ikke her 
havde saa mange Synder, havde altsaa ikke den An · 
\'isning paa Sjælens Frelse behov, som Birkedal gav, 
sagde en anden af hans Tilhørere : »Han kunde 
rejse ud og prædike for Hedningerne l« 

Birkedals Tilhørere delte sig altsaa i to Skarer: 
den ene Del hørte ham med Glæde og Taknemlighed, 
den anden med Vrede, dog var efter kort Tids For
løb den sidste Del kun et lidet Mindretal. Nu skulle 
vi se, hvorledes disse hinanden modsatte Skaret· stil
lede sig i deres gjensid ige Forhold. - I 1842 havde 
Ejeren af Ryslinge Kirke ladet opføre en Tilbygn ing 
til Kirken, da denne syn tes at være temmetig lille. 
Ved samme Lejlighed havde Kirkeejeren ladet Kirken 
male, og der blev da ogsaa malet Numere paa Kirke
stolene; disse bleve derefter inddelte mellem Sognets 
Beboere efter Hartkorn, saaledes at de, der havde det 
højeste Hartkorn , sad ø,·crst, og de, dt>r hanle del 
laveste Hartkorn, nederst. Denne Inddeling blev bc
kj endtgjort for Sognets Beboere ved en Liste, som 
blev baaren omkring, lworpaa enhver kunde se sit 
Numer i Kirken. I disse Stole hanle da Ryslinge 
Sogns Beboere i al Magelighed hidtildags kunnet sidde 
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og høre Prædikenen. Men ikke saaledes nu. Nu 
var Kirken opfyldt af Kit·kegjæster fra de omkring
liggende Sogne, og »Sognets egne Folke, som det hed, 
kunde ikke komme ind i deres Stole. Dette var 
meget generende, og det var særligt angaaende Sidde
pladserne i Kirken, Rirkedals Uvenner yttrede Vrede 
overfor hans Venner. Da saaledes et Par af hine en 
Søndag traf sammen i Vaabenhuset, efterat Gudstje
neslen va r begyndt og der saae at Kirken var (uld 
af Fremmede, sagde den ene til den anden: • skal vi 
ikke en Søndag tage hver et Par Karle med herop, 
som kan smide disse ubudne Gjæster ud! c - Dette 
blev dog ikke til noget. Hvad der derimod blev til 
noget, del var, at nogle Beboere af Ryslinge Sogn 
gjennem en Skrivelse, - hvis Haandskrifl tydelig ud
\·iser var affattet af en bekjendt, der paa Egnen 
boende Prokurator, - til det daYærende Sogneraad 
anmodede dette om at tage sig ad denne Sag, saa 
Sognebeboerne kunde faa Adgang til deres Kirkestole. 
Denne S k ri \'el se findes endnu opbevaret i Hyslinge 
Sogneraads Arkiv. Sogneraadet fandt sig imidlertid 
ikke foranlediget til at skride ind i denne Sag; men 
oYerlod Iil Kirkegjæsterne selv at pulfes og stødes, 
som de bedst kunde. Da Sognebaandet i 1856 blev 
løst, var imidlertid denne Tvist ogsaa !ilende, og 
hvem der nn ikke kunde komme til at sidde, han 
kunde staa. 

Men bragte Sogneba~mdels Løsning Fred og For
lig mellem Kirkegjæsterne i Ryslinge Kirke, saa bragte 
det ogsaa Fred og Forlig for de vaagne Samvittig
heder, som ikke havde kunnet stifte Forlig med den 
hidtilværende Tilstand. Vel haYde man kunnet gaa 
i Ryslinge Kirke og høre Prædikenen ; men man var 

9 
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jo bunden til at lade sine smaa Børn døbe af sin 
Sognepræst; man var jo bunden til at modtage Nad
verens Sakramente af hans Haand, og hvad betød 
ikke det for troende Sjæle, for hvem det var gaaet op, 
at Herrens egne Indstiftelser ere Grundvolden for 
Troen, hvad betød ikke det, hvis Sognepræsten var 
en vantro Mand? - Men nu, da Sognebaandet var 
løst, nu fik Menighedslivet i Ryslinge en hidtil ukjendt 
Fyl!ie, nu da Kirkegjæsternc fra de omkringliggende 
Sogne ogsaa der kunde lade deres smaa Børn døbe 
og der gaa til Herrens Bord. Tilslutningen til Birke
dal af Sognebaandsløsere var meget stor fra de om
kringliggende Sogne. Hidtil havde Modstanden mod 
Birkedal indskrænket sig til Hyslinge Sogn; men nu 
da Sognegrændserne vare udslettede, nu fandt han og 
de Sognebaandsløsere, der sluttede sig til ham, Mod
stand i andre Sogne. Et ejendommeligt Træk af 
denne Modstand skal her meddeles. Da en Del Folk 
fra Herrested Sogn løste Sognebaand til Birkedal, lod 
den nu afdøde Ejer af Raunholt, som ligger i nævnte 
Sogn, Beboeme af sine Familiehuse betyde, at hvis 
de løste Sognebaand til Birkedal, vare de nelsagte al' 
deres Lejlighed med det samme, og hvis de Fæstere, 
der arbejdede paa Raunholdt, løste Sognebaand, vare 
de dermed nfskedigede fra deres Arbejde. -- Dette 
afholdt dog ikke de Paagjældende fra at følge deres 
Overbevisning, navnlig to: en Indsidder og en Fæster, 
~1en derpaa satte Kammerherren sin Beslutning i 
Værk: Indsidderen maatte rejse og Arbejdsmanden 
blev afskediget. Indsidderen kom den·ed til at mangle 
Husly, men Menigheden i Hyslinge hjalp ham med at 
faa et Hus bygget. Foruden den her omtalte Mod
stand, fandt Birkedal ogsaa en saadan hos Omeg-
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uens Pietister, der ikke kunde gaa ind paa den 
glade Forkyndelse af den frie og uforskyldte Naade i 
Kristus. 

Men trods denne Modstand fra forskjellige Sider 
og Omraader havde Birkedals Virksomhed en velsig
net Fremgang. Hans Forkyndelse af Ordet, under 
stadig Henvisning til Daaben og Nadveren som Livs
kilderne, haYde ved Guds Aand skabt et Menigheds
liv, hvor der før kun var en øde Toml. Dette Liv 
gav sig ogsaa Udtryk ved Sangen i Kirken, Lovsan
gen; den bruste frem med Fylde og Varme. I tid
ligere Tid da der intet Menighedsliv var, var der 
heller ingen Menighedssang. .Ja selve Salmerne, man 
sang, \'are uu nogle andre end før. Den gamle 
»evangelisk-kristelige Salmebog« havde man givet sin 
Afsked, nu sang man Grundtvigs :o Festsalmer«. I en 
Forsamling, Birkedal engang holdt i sin HaYestue, 
omdelte han for første Gang :oFestsalmerne«; han lod 
derpaa disses N"ummere opsætte i Kirken og fik dem 
saaledes lidt efter lidt indførte. Hvor glædede sig 
ikke den troende Menighed over de livfulde Udtryk 
og Ord i disse Salmer ; hYor glædede den sig ikke 
over de livfulde Melodier ; det var Glæden over det 
Liv og Lys, der var bleYen tændt for Menigheden, 
der gav sig tilkjende i Lovsangen. Den henslumrede 
Tro og Kjærlighed var bleven vakt af sin Dvale; man 
havde faael den Syndens Afgrund at se, paa hvis 
Rand man stod; men man havde ogsaa i Troen gre
bet den frelsende Haand, som fra :o Golgathas Kors
bjælke« strækker sig ud efter enhver, som vil gribe 
den i Troesbekjendelsen ved Daaben og i Nadverens 
Maallid. Menighedslivet vol<sede saaledes fra Søndag 
til Søndag i Troen og Kjærligheden; men det voksede 

9"' 
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ogsaa i Antal. Under de forhaandenværende fri For
hold, da Sognebaandet var løst, kunde jo Enhver, 
som havde Trang dertil, slutte sig til :\1enigheden ; og 
den overordentlige talrige Tilslutning nær og fjernt 
fra gav Søndagen i Ryslinge Kirke et særdeles festligt 
og højlicieligt Præg. Den foran beskrevne Modstand 
forslummede ogsaa Tid efter anden, vel ikke derved 
at alle de Paagjældende !ode sig overbevise, men de 
bleve tavse. Tavse bleve de imidlertid ikke alle, 
mange bleve omvendte og gave nu Sandbeden Vid
nesbyrd, og adskillige af Birkedals ivrigste og haar
desle Modstandere takkede ham paa deres Dødsleje 
og i deres sidste Stund for, Jn·act han havde vidnet. 
Altsaa havde Uirkedals Forkyndelse nu naaet at 
vinde Indgang hos de Gamle, som vare opvoksede 
under Rationalismen. De Unge vare ikke blevue 
hildede i dens Vildfarelser, paa dem havde han 
øvet sin Indflydelse, først ved Konfirmationsforberedel
sen og siden i Menigheden. Og naar vi nu nærme 
os det Tidspunkt, da Birkedals Virksomhed som 
Sognepræst i Ryslinge bliver afsluttet, bliver Savnet 
af ham i Menigheden det bedste Bevis for den Gjer
ning, han der havde gjort. 

I noget over 16 Aar var Birkedal Sognepræst i 
Ryslinge. Frugten af det foran beskrevne ved ham 
fremkaldte Røre var denne, at Bekjendelsen, Forkyn
delsen og Lo,•sangcn var bleven gjenfødt og fornyet i 
Menigheden. Det følger af sig selv, at den indbyrdes 
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Kjærlighed i denne mere og mere bares frem som en 
Frugt af Troeslivet, ligesom ogsaa Kjærligheden til 
~!enighedens Præst var s tærk og varm. Det var jo 
ham, der havde været et Redskab i Guds Haand til 
at vække Sjælene op af Syndesømen og forkynde dem 
Evangeliets Frelse. Og Menigheden elskede ham højt, 
fordi han saa villig og uforsagt havde sat de store 
Aandsgaver, Vorherre havde givet ham, ind paa al 
vidne om Sandheden. Virkningen af Birkedals For
l<yndelse maalte ifølge Sagens Natur afføde Kjærlig
hed ens rrugt; thi naar selv hans døende Modstandere 
i deres sidste Øjeblikke udtalte Tak og Kjærlighed til 
h am, hvormeget mere maatte da ikke de, som ved 
hans Forkyndelse i deres Ungdoms- eller Manddoms
Alder hawle faaet Øjnene op, drages med en stærk 
Kjærlighed til ham ? Og Birkedal var af denne Grund 
e lsket højt af sin Menighed , fordi den ved ham var 
bleven oplyst om Betingelserne for al kunne leve et 
kristent Menneskeliv. - Men Kjærligheden ska l prø
ws her i Verden, for al man kan faa at vide, om 
den er ægte, om den er so m »Guldet, der lullret gjen
nem Ilden gaaerc. Menighedens og Præstens gjensi
dige Kjærlighed blev da ogsaa sa l paa en Prø,·e. Det 
skete nemlig, at Pastor Birkedal blev afskediget fra 
sit Em bede som Sognepræst for Ryslinge den 22de 
September 1865 paa Grund af en Tale, han havde 
holdt i Rigsraadets Folketing den 2den September 
s. A.') 

l sin nedenfor silerede Bog udtaler Birkedal den 

1) Angaaende ~elve '!'alen da hcnvi~er jeg enten til Rigsrnad~
tiden<ie eller til Birkedal~ Bog "Kongen har dom t. ~'olkct 
!!kal dømme", hvor dl'n kan læ.,e-. S. 82. 
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Formening, at denne Tale var den sandsynligste Aal·
sag til hans Afskedigelse; thi det blev ikke med 
nogen Grund tilkjendegivet ham, hvorfor han fik denne . 
.Men Aaret før fo refaldt der en Begivenhed i Ryslinge, 
som han, ifølge nævnte Skrift, mener ogsaa blev lagt 
i Vægtskaalen ved hans Afsked , og hermed var Sam· 
menhængen følgende. I Ryslinge var indkvarteret det 
tjenstgørende ~1andskab ved et Feltbatteri ; noget af 
dette Mandskab tilligemed O vcrfyn ·ærkeren vare Søn
dagen den 4de September 1804 i Ryslinge Kirke, da 
Birkedal prædikede der. Han var dybt grebet af 
Danmarks Nød og J ammer i nævnte Aar, og ban 
føjede da til den almindelige Bøn for Kongen, efter 
Præd ikenens Slutning, den Bøn, »at Gud maatte 
sl,jænke Kongen et dansk Hjerte, om det var muligt. « 
Formentlig har nn Overfy rværkeren aflagt Beretning 
herom til Kaptajnen Hr. i\1 e s s e r s c h m i d t ; thi 
denne forbød fra denne Dag af sit Mandskab at gaa 
i Ryslinge Kirke . Dette Forbud gav Anled ning til , 
at der blev indrykket et Stykke i ,. Fyens Stiftstidendee 
hvori der forespurgtes, om det var tilladt en Befa
lingsmand ved den danske Arme at forbyde sine Un
dergivne at gaa i Kirke, hvor de vilde. Derved kom 
Sagen for Ofrenligheden og fandt paa denne Maade, 
gjen nem andre Aviser, Vej til højere Kredse, hvor 
den vakte Opmærksomhed, og gjennem Provst og 
Biskop blev der paa Kirkeministeriets Vegne afæsket 
Birkedal Erklæring herom. Han afgav Erideering i 
Sagen den 3die Oktober s. A. og dermed fald t denne 
hen; der havde altsaa ikke været nogen Grund til at 
forfølge Sagen videre, efteral man havde modtaget 
Erklæringen. Alligevel mener Birkedal, det muligt 
har været medbestemmende ved hans Afskedigelse. 
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Det var altsaa disse to Ankeposter, mari formentlig 
har havt hertil. Men »Spørgsmaalet om ban ved sit 
Ord og sin Færd kom u d e n f o r Grændsen af Dan
marks Love er« - siger Birkedal - :.slet ikke fore
lagt hverken nogen Underret, Overret eller Højesteret, 
- han havde slet ikke været stillet for nogen Dom
stol, som a l e n e her i Danmark har at afgjøre en
hver Borgers retslige Stilling ligeoverfor den gjældende 
Lands Lov og Ret, naar der rejses Tvivl derom «1). 

Kjendsgjerningen var kun denne: Birkedal var af
skediget fra sit Embede; Grundene hvorfor det skete, 
- ja, dem maatte maa gjætte sig til. - -

Det var en skjæbnesvanger Efterretning, Menig
heden her fik; thi Efterretningen om Afskedigelsen 
kom som en kold og klam Haand og vilde lægge sig 
ind mellem Menigheden og dens Præst og saaledes 
splitte Menigheden ad. Dette var Prøven. 

Birkedal holdt nu sin Afskedsprædiken 13de Søn
dag efter Trefoldighed og tog dermed Afsked som 
Sognepræst, og fra nu af var Ryslinge Kirke lukket 
for ham. Han maatte nu ikke længere tale fra den 
Præd ikestol, hvorfra han havde talt til Velsignelse 
for saa mange Sjæle i de henrundne Aar, og Menig
heden k u n de n u ikke længer gaa ind i Ryslinge Kirke 
og høre sin kjære Præst. Den var henvist til andre 

. Ordets Forkyndere; men lwor vare disse Ordets For
kyndere, som Menigheden kunde og vilde slutte sig 
til? Den kunde ikke løsrive sig fra Pastor Birkeda l, 
til hvem den var knyttet med de ømmeste Baand i 
den fælles Tro, Haab og Kjærlighed. Ingen Præst 

') Se nævnte Skrift af Birkedal, hvor ogsaa Erklæringen om 
., Kirkebønnen" findes. 
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kunde være det for Menigheden, s o m h a n v a r 
o g h a v d e v æ re t. Og fordi Kongens Regjering 
havde sagt: Birkedal skal ikke længer være Eders 
Præst, derfor kunde Menigheden ikke give slip paa 
ham; thi Kongens Regjering havde ikke bundet det 
Baand, der lmyttede Menigheden til Birkedal, den 
lmnde derfor beller ikke løse dette Baand. Menig
heden kunde ikke bøj e sig for Regjeringens Magt
sprog paa Aanden Enemærker, den maatte vedblive 
at beholde Birkedal som sin Præst: Baandet, der 
bandt dem sammen, kunde ikke oYerskjæres. Der 
var derfor Glæde midt i Sorgen, Kjærlighedens Glæde, 
og man beredte sig paa at bestaa en Kjærlighedens 

• Prøve, som skulde bestaa i, at Kj ærligheden til Birke-
dal skulde holde ud trods Afskedigelsen . -- Man 
fand t da efter den nøjeste Overvejelse, at det maatte 
Yære en OYerilet og forkert Beslutning af Regjeringen 
at afskedige Birkedal som Præst for en Tale, h an 
havde holdt i Rigsraadet, det vedkom jo aldeles ikke 
hans Præstegjerning. Man kunde altsaa ikke ramme 
ham der, hvor han ikke havde fejlet; m en kunde 
man ikke ramme ham som Præst , kunde man altsaa 
heller ikke ramme Menigheden med dette Magtsprog. 
Følgelig maatte denne Yære i sin gode Ret, naar den 
vilde beholde Birkedal som sin Præst. Der kunde 
jo kun være Tale om, om han som Medlem af Rigs
raadet havde sagt noget forkert; men da kunde ban 
jo drages til Ansvar overfor Loven for !;ine Ytringer, 
men det var der intet Skridt gjort ti l ; altsaa, - saa
ledes s luttede man -, har Birkedals Tale jo været 
lovlig nok, og man er altsaa ved hans Afskedigelse 
kommen ind paa et Omraade, hvor man ligefrem har 
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forgrebet sig1). Under Forventning af at Regjeringen 
vilde gjøre godt igjen, hvad den saaledcs havde gjort 
ilde, samledes, paa Grundlag af ovensiaaende Over
vejelser, kort efter Birkedals Afskedigelse, Ryslinge 
Sogns Beboere i Ryslinge Skole for at vedtage en 
Adresse Lil Kongen og vælge en Deputation Lil at 
overrække ham den med Bøn om, at Birkedal maatte 
vedbli,•e at være Sognepræst i Ryslinge. Af Ryslinge 
Sogns daværende 120 Familiefædre og Enker med 
Husstand underskreve de 108 denne Adresse. Sam
tidig hermed nre 97 ·Sognebaaudsløsere samlede og 
vedtoge ligeledes en Adresse, saml valgte en Deputa
tion til i Forening med førstnævnte at rejse til Kjø
benhav2). Aarsagen lworfor der ikke vare fl ere Un
derskrifter paa Sognehaandsløsemes Adresse var den, 
at disse vare spredte i mange Sogne, og da Sagen 
havde Hast, kunde de ikke naa al blive samlede. 
Deputationerne gave sig paa Vej med godt lian b; 
men dette Haab blev skuffet; thi de ble\·e nægtet 
Adgang til Aveliens hos Kongen , og da de derpaa talte 
med Kirkeministeren, den forh.enværende Politidirek
tør B r æ s t r u p, svarede denne, at det Ansøgte ikke 
kunde bevilges: Birkedal bleY ikke atter indsat i sit 
Embede. 

Det følger af sig selv, at Ansøgerne, som hanle 

') I ,Dansk Kirketidenue" Nr. 1G, 1865, hedder det i en Arti kel 
af X. L i n d e r g: Saamov:et er nem li~ klat t nok. og uwnger 
ikke til uænnere Oply,niug. at B i r k d a l meget skapt har 
angrebet den nttværonde Rcgjeriug; men dels er dette jo en 

· ganske l o v l i g 'fing , ja dot. turde vel n.n~es for meget prisc
ligt at virke hen til, n t vi kuuno fna. eu , . e d e r h æ f t i g 
Regjering istedetfor en uvederhæftig. 

') Dis•e .\dre-•er kan læ'<'' i ,Dan~k Kirkotidende" ~r. •Hi, 1865. 
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underskrevet Adresserne, blcve meget nedslaaede, da 
Deputationeme kom hjem med denne Eftenetning. 
Man havde dog idetmindste ventet, at disse kunde 
have faaet Avdiens, om de cnrlog af Hs. Majestæt 
Kongen selv haYde maattet høre Afslag paa deres 
Andragende. - Trangen til al beholde Birkedal var 
imidlertid stot· og blev større og større i denne Mod
gangens Prøve. Man samledes paany og raadslog, 
lworpaa man indgik med Andragende om, al Birke
dal i Vakancen maatte blive konstitueret til at be
styre Præsteembedet. Men det blev ogsaa afslaaet. 
Dermed var da alt Haab bristet om nogensinde mere 
at faa Birkedal at høre fra Ryslinge Kirkes Prædike
stol. Menigheden var utH:ler disse Forhold saare ilde 
faren. 

Birkedal søgte derefter al udvirke, at man under 
Vakancen vilde tage saa meget Hensyn til :\1enigheden 
som muligt, saa den ikke skulde høre aldeles frem
mede og ukjendte Røster forkynde Ordet; men at det 
navnlig maalte tillades Pastor S t o r m, at prædike i 
Vakanceu. Storm havd e prædiket i Hystinge Kirke 
i den Tid , Birkedal var i Rigsraadet, og han var 
elsket og afholdt af :\fenigheden. Det Yar derfor 
Birkedals og Menigbedens Ønske, at han foreløbig 
maalte forrette Kirketjenesten . Men Biskop E n g e l s
t o f t lod Herredspræsterne betyde, at de selv skulde 
udføre Tjenesten i Ryslinge i Vakancen 1). Storm til
skrev imidlertid Herredets Præster med Forespørgsel, 
om han maatte prædike i Vakancen for dem, og 
omtrent Halvdelen af dem indvilligede i at lade ham 
prædike2

) . 

') Se Birkeuo.ls Bog : .Kongen har flømt - Folket skal dømme~. 

s. 138. 
~J Se .Dnn><k Kirketidende", Nr. l, 1866. 
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Saaledes blev der da nu prædiket Vakance i Rys
linge; men var Embedet vakant, saa mærkede man 
ogsaa, Menigheden var det. Den sidste Søndag, Bir
kedal prædikede, var Kirken saa overordentlig over
fyldt af Mennesker; men hvor ganske anderledes var 
det ikke nu , - nu kunde man nok faa Plads. Her
redspræsterne maatle rigtignok prædike for meget faa 
Tilhørere, hvorimod de Søndage, da Storm forretlede 
Tjenesten, var der en talrig Forsamling. Men det 
var jo kun undtagelsesvis, det skete, og vilde kun 
blive saare kortvarig, nemlig saalænge Embedet var 
vakant. 

i\1en under disse Omstændigheder vilde Menig
heden aldeles komm e til at savne den Opbyggelse, 
den trængte til, til Næring af det aandelige Liv. Det 
er foran udviklet, hvorledes Menigheden opfattede 
Birkedals Afskedigelse, nemlig saaledes, at Birkedal 
uden nogensomhelst Skyld eller Brøde i nogle af sine 
Forhold var bleven afskediget fra sil Embede som 
Præst. Nu havde man gjort Forsøg paa atter at faa 
ham indsat i Embedet, men uden at blive hørt. Hvad 
stod nu tilbage at gjøre for at beholde ham som 
Præst ? -- :'11enigheden opfattede nu Forholdet saa
ledes, at, om end Regjeringen havde berøvet ham 
Ryslinge Sognel<ald og hvad dertil hører, saa havde 
den ikke berøvet ham sit Præste-Embede i den hel
lige almindelige Kirke, fordi det kunde Regjeringen 
ikke berøve ham, da den ikke havde g~vet ham dette 
Embede. Menigheden vedblev derfor at betragte Bir
kedal som sin Præst. Der var i de Dage stor Gjæ
ring i Menigheden i Ryslinge, og det var Dagens 
Emne, hvorledes man atter skulde faa den Sag bragt 
i Orden, saaledes at Birkedal kunde komme til at 
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forkynde Ordet og betjene Menigheden med de hel
lige Sakramenter. "Det følger af sig selv, at Birkedal 
ikke var Menighedens Kald overhørig, da denne saa 
inderlig ønskede det. Spørgsmaalet for h a m var 
dette: )) Har Vorherre J e s u s afsat Dig og vil at 
Du skal trække Dig tilbage, fordi den verdslige Magt, 
benyttende sig af en Paragraf i Grundloven, har taget 
Ryslinge Sognekald fra Dig ? Dette Spørgsmaal maatte 
han besvare b e n æ g t e n d e, allerhelst da der var 
en Menighed , som ønskede hans Tjeneste« 1); »thi 
fo rdi Regjeringen havde berøvet ham Ryslinge S o g
n e k a l d , havde den dog ikke dermed berøvet ham 
huns Præstestilling i Vorherres J e s u K r i s t i Kirke, 
ikke frataget ham Aand og Tunge til at forkynde 
E\·angeliet og Fuldmagten til at betjene Menigheden 
med Herrens Sakramenter; thi alt dette ha Yd e Re
gjeringen ikke givet ham, kunde derfor heller ikke 
berøYe ham det«2

). Altsaa var Birkedal og Menig
heden enige i, at de fremdeles hørte sammen, uagtet 
Regjeringen havde villet skille dem ad . De følte 
gjensidig, de nre sammenbundne med et Baand, som 
intet Menneskes Haand formaaede at overskjære. -
Det er yndigt at betragte denne Tilstand; men det 
var endnu mere yndigt at leve med og midt i den. 
Den staar i en stærk Modsætning til andre Tider i 
Kristenheden, da Kjærligheden synes at være svag og 
mat; men derfor kan det Yære godt, at holde sig 
denne Tilstand levende for Øje, om man ikke af den 
kunde suge lidt Næring for Kjærlighed en. Den skal 

' ) Se Birkedal,; Bog: .Kongen har dømt - Folket skal dømme". 
s. 150- 51. 

~) Samme"ted, S. 141. 
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skrives ind i Kirkens Historie og frembære sit Vid
nesbyrd for Nutid og Eftertid . 

Menigheden kunde altsaa ikke undvære Hirkedal, 
og Birkedal kom dens Kaldelse i møde : han kunde 
allsaa heller ikke undvære Menigheden. De To hørte 
sammen. ;\1en hvorledes skulde den komme til at 
høre ham forkynde Ordet, da Adgangen til Kirken 
var ham spærret? - Ja, Birkedal holdt vel nu og da 
F orsamlinger i private Hnse; men ingen saadanne, 
der paa Egnen, vare store nok til at rumme de For
samlede. Da androge 230 ;\Jedlemrner af ;\{enigheden 
Kongen om, al Birkedal maatte faa Tilladelse til at 
benytte Ryslinge Kirke paa Tider, da den ikke brug· 
tes af Sognepræsten 1); men det blev ligesom alle de 
tidligere nævnte Andragender afslaaet. 

Del følger af sig selv, a t bYer Gang Menigheden 
fik Afslag paa sine Andragender, blev den ilde til
mode, og der kunde fra dens Side, hvis den skulde 
have handlet paa egen Haand, let haYe blevet handlet 
i Overilels<>, særlig ved en Ud trædeise af Folkekirken. 
Naar clen nemlig fik det ene Afslag efter det andet 
paa sine Andragender, er det let forstaaeligt, det 
maatte fremkalde en dam·Ii~ Stemning hos den over
for Kirkestyrelsen. Meu som Birkedal hidtil havde 
været en god Leder, en god Hyrde for Menigheden, 
saa blev han det ganske særligt med Hensyn til Me
nighedens fremtidige Stilling i Kirkesamfundet Birke
dal siger se l v: »J eg gjorde all for at holde den første 
Opbrusuing i Menigbeden i de rette Sagtmodighedens 

' ) Dotto Andragende kan loo,es i .Dansk Kirkotidonde" Nr. 52, 
1865. 
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og Rolighedens Sporc1
), og da man nu fik Afslag paa 

Afslag paa sine Andragender, gjorde han Menigheden 
det Forslag sammen med sig at danne en F r i m e
n i g h e d; men en Frimenighed i n d e n f o r F o l
k e k i r k e n. Der havde vel før været dannet Fri
menigheder her i Landet, nemlig i Kjøbenhavn og 
paa Bornholm, men disse vare udtraadte af Folke
kirken. Birkedal haYde set det farlige i denne Stil
ling, og Am·et før hans Afskedigelse haYde han i et 
Skrift~) advaret Bornholmerne derimod. Menigheden 
havde vel af dette Skrift ladet sig belære om det far
lige i en saadan Stilling, som Frimenigheden paa 
Bornholm indtog, men havde dog ikke dermed gjort 
sig fortrolig med den Tanke, at det var muligt at 
danne en Frimenighed indenfor Folkekirken. Den 
havde imidlertid stor Tillid til sin Præst og overlod 
gjerne til ham at tage Beslutning for sin og Menig
hedens Fremtid. Og den Beslutning blev da taget, at 
Birkedal sammen med sin Menighed vilde danne en 
Frimenighed indenfor Folkekirken. Og for delle Bir
kedals Forslag og for det Klarsyn, som laa til Grund 
derfor, maa ikke alene Menigheden i Ryslinge, men 
hele den danske Menighed baade i Nutiden og Frem
tiden være ham taknemlig. Thi for Ryslinge Menig
heds Vedkommende undgikkes el Brud med Folke
kirken, og for Folkekirkens Vedkommende var Frug
ten der kom derud af denne, at Frimenigheden nu 
er anerkjendt inden for Folkekirken, saa at, som vi 
har set det, Frimenigheder ere dannede trindt og 
nær, hvor der har været Trang dertil. l saadanne 

') .Kongen har dom t - Folket skal domme", S. 150. 
") .Sondobrev t il Bornholmerne". 
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Brydningens og Gjæringens Tider er det af stor Vig
tighed at have en Styrmand ombord paa Kirkeskibet, 
der har Klarsyn til og forstaar at klare Skjærene og 
de blinde Rev. Og det var en Lykke for Ryslinge 
Menighed, en Lykke og Velsignelse for hele den 
danske Menighed, at der stod saadan en Mand ved 
Roret i Ryslinge. Vi skulle nu se, hvorledes Forhol
dene videre udviklede sig her. 

Førend den tagne Beslutning blev sat i Værk, 
altsaa førend Menigheden samledes til Gudstjeneste 
om Birkedal, gav denne den 16de November 1855 en 
offentlig »Meddelelse«1

) om den Stilling, han og Me
nigheden agtede at indtage; og heri hedder det : »,Jeg 
er i det særegne Tilfælde, at det for mig og Menig
heden vilde være meningsløst at træde ud af F o l 
k e k i r k e n, for udenfor den at danne en F r i k i r k e, 
hvad jo maatte synes at ligge nærmest for den, der 
ikke længere kan og maa Yære Præst for en Sogne
menighed i Folkekirken, men dog ikke kan opgive 
sil fuldgyldige Embede i Vorherres Jesu Kristi Kirke. 
De, som hidtil ere traadte ud, have gjort dette Skridt, 
fordi de mente ikke at kunne friste det aandelige 
kristelige Liv i Folkekirken med dens Død og Vis
senhed, fordi de troede, a l Herrens levende virkelige 
Kirke ikke længer var at finde i Folkets Kirke. Ikke 
saaledes med mig og mine Venner. - - ·-

Vi ved det godt, at Folkekirken i sig selv er 
i k k e Vorherres J es u Kristi Kirke; men vi ved ogsaa 
og fastholde det endnu, at Vorherres Jesu Kristi Kirke 

1 ) Den var indrykket. i .Fædrelandet" Nr. 270 for nævnte A ar 
og i "Dansk K irketidende" Nr. 50, s. A; den er endvidere 
aftrykt i Birkedals Bog : .Kongen har dømt - Folket skal 
dømme", S. 141. 
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Brydningens og Gjæringens Tider er det af stor Vig
tighed at have en Stynnand ombord paa Kirkeskibet, 
der har Klarsyn til og forstaa r at klare Skjærene og 
de blinde Rev. Og det var en Lyl<ke for Ryslinge 
Menighed, en Lykke og Velsignelse for hele den 
danske Menighed, at der stod saadan en Mand Yed 
Roret i Ryslinge. Vi skulle nu se, hvorledes Forhol
dene videre udviklede sig her. 

Førend den tagne Beslutning blev sat i Værk, 
altsaa førend Menigheden samledes til Gudstjeneste 
om Birkedal, gav denne den 16de November 1865 en 
o!Tentlig • Meddelelsec1

) om den Stilling, han og Me
nigheden agtede at indtage; og heri hedder det: »Jeg 
er i det særegne Tilfælde, at det for mig og Menig
heden vilde være meningsløst at træde ud af F o l
k e k i r k e n, for udenfor den at danne en F r i k i r k e, 
hvad jo maaUe synes at ligge nærmest fo r den, der 
ikke længere kan og maa være Præst for en Sogne
menighed i Folkekirken, men dog ikke kan opgh·e 
sil fuldgyldige Embede i Vorherres Jesu Kristi Kirke. 
De, som hidtil ere traadte ud, have gjort dette Skridt, 
fordi de mente ikke at kunne friste det aandelige 
kristelige Liv i Folkekirken med dens Død og Vis
senbed, fordi de troede, at Herrens levende virkelige 
Kirke ikke længer var at finde i Folkets Kirke. Ikke 
saaledes med mig og mine Venner. - - -

Vi ved det godt, at Folkekirken i sig selv er 
i k k e Vorherres Jesu Kristi Kirke; men vi ved ogsaa 
og fastholde det endnu, at Vorherres .Jesu Kristi Kirke 

1
) Den var indry kket.i "Fædrelandet" Nr. 270 for nævnte Aar 

og i "Dan,;k Kirketidende" Nr. 50, ~. A; den er end,, idere 
aftrykt i Birkedals Bog : "Kongen bur dømt - Folket skal 
de=e• , S. 141. 
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er i Folkekirken. - ·- - Vi ere ikke i Strid med 
vor Folkekirkes T r o og B e k j e n d e l s e, som den 
lyder ved Daaben; vi ere ikke i Uoverensstemmelse 
med den i de saakaldle Symboler indeholdte L æ r e 
og O p l y s n i n g. Efter som før min Afsættelse vil 
jeg og mine Venner her bekjende den samme Tro, 
børe og føre del samme Evangelium, synge de samme 
Salmer, b r uge den samme Alterbog som Folkekirken. 
Hvad er del da vi ville? Paa den ene Side Ret til 
at slutte os sammen som Præst og Menighed med 
Fultimagt til al beholde alle Kirkens Livsbetingelser, 
og tillige Ret til al blive i Folkels Kirke som en 
l i d e n f r e d e l i g F r i m e n i g h e d i d e n. Vi 
ere villige til at underkaste os nødvendig Orden i 
Kirke og Skole, alt nødvendigt Tilsyn af Provst og 
Biskop, Samvittigheden uskadt. Men vi begjære da 
tillige den nødvendige k i r k c l i g e A n e r k j e n
d e l s e af vore kirkelige Handlinger, saa de kjendes 
gyldige i den øvrige Folkekirke, og den nødvendige 
b o r g e r l i g e A n e r k j e n d c l s e, som i vort 
lutherske Samfund er knyttet til visse halvt kirkelige 
og halvt borgerlige Institutioner (Konfirmation og 
Ægtevielse). Dette er vor undersaatlige og kristelige 
Begjæring. 

Man vil sige: • Dette er en aldeles uregelmæssig 
Stilling, Man kjender Frimenigheder udenfor Folke
l<irken, men ikke i den, og Lo,·givningen har intet 
derom.« Jeg svarer: har den kongelige Rcgjering selv 
skabt et aldeles uregelmæssigt Forhold \'Cd uden Lov 
og Dom at afskedige en Præst af Folkekirkens Tje
neste, Pn Præst, som har en Menighed, der ikke vil 
slippe ham, uden at den (Regjeringen) naturligvis bar 
havt Magt til at berøve ham Præsteembedet i Herrens 
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Kirke, uden at kunn e berøve ham Aanden og Fuld
magten fra Menighedens Herre, og vil den følgende 
Regjering1

) ikke raade Bod paa dette falske Skridt 
ved aller at indsætte ham i Embedet, da maa Regje
ringen ogsaa f1nd e sig i, at der af dette falske Skridt 
udvikler sig en Undtagelsestilstand, og hvad Lovgiv
ningen angaaer, da er den let at forandre ved en ny 
Lovbestemmelse derhen , at saadanne Frimenigheder 
optages indenfor Folkekirkens Omraade. - - -
Og s k a l vi forlade Folkekirken, saa ville vi have 
den Beroligelse, at ikke vi, men den verdslige Magt, 
- thi Vorherre gjor det vist ikke, foranlediger Skils
missen. « 

Til denne l\leddelelse føjede Birkedal t>ndvidere: 
, For at gjøre det sidste Forsøg paa at forebygge en 
Spaltning i Folk og l\lenighecl, agter jeg at ansøge 
om det ledige Embede som Sognepræst i Ryslinge. 

:\len fra nu af begynØer j eg at udføre alle præste
lige Forretninger for dem, som have sluttet sig til 
mig og afventer med Ro, hvad Folkekirkens Besty
relse vil føle sig drevet til at foretage lige over 
for os. « 

Hermed var det klart betegnet, hvilken Stilling 
, Frimenigheden « i Ryslinge vilde indtage. Som Bevis 
paa den Ah·or og Sandhed der er i Birkedals Ud
talelse om hans Kjærlighed til Folkekirken, om at 
forblive i den :.som en liden fredelig Frimenighed«, 
er dell t>, at han, samtidig med at begynde , at udføre 
alle præstelige Forretninger«, vil ansøge om Ryslinge 
Præstc-Embede; thi dermed giver han til kj ende i sin 

') Kirkcmini-.ter Bræstrup var da ble\·cu afiø,t af R o " o n o r n
T<'j l m an n. 

IO 
il>': 
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Færd og Gjerning, at han ikke skyder Folkekirken 
og den folkekirkelige Ordning fra sig. Men paa den 
anden Side opsætter Birkedal ikke at begynde sin 
Præstevirksomhed, indtil Kaldet er blevet besat, og 
han lægger herved for Dagen, at der er dyb Alvor 
og Sandhed i hans aandelige Kald som Præst i J esu 
Kristi Kirke. Dette er ikke afhængigt af, om han 
bliver kaldet til Præst i Rysliuge af Styrelsen for 
Foll{ekirken. Men idet Birkedal stiller sig saalcdes, 
giver han ligefre:n denne Valget og Afgjørelsen i sin 
Haand: om der skal Yære nogen Frimenighed i Rys
linge eller ej, idet nemlig, at lwis han bliver kaldet 
til Sognepræst i Ryslinge paany, da er Sagen der
med hil~lg t, bliver han ikke kaldet, da giYer jo 
altsaa Kirkestyrclsen, i Henhold til hans »Medde
lelsec, et Vink, el Kald til ham om at danne en Fri 
menighed. 

HYorledes det nu gik med Besættelsen af Præste
Embedet i Ryslinge sl<al vi senere komme til; men 
som Birkedals foransiaaende »Meddelelse, der er da
teret 16. NoYbr., var bragt til offentlig Kundskab, be
gyndte han den 19. s. i\1. , 23. Søndag efter Trinitatis, 
al holde Gudstjeneste i Ryslinge Præslegaanls Lade. 
Denne Lade ble\' da indrettet saa godt og gjort saa 
hyggelig som det i en Hast lod sig gjøre; den Jigger 
i Øst og Vest, og fra den ene GaYl til den anden, 
helt igjennem Laden, Yar der en lang Tærskelo, som 
ellers benyttedes til Tærskeplads. Det Yar i denne 
Lo, Gudstjenesten holdtes. Da Belysningen herinde 
var tarvelig, blev der forfærd iget nogle Vinduer, som 
blev sat i YderYæggcn. Væggen ind imod selve Laden, 
hvor den indadede Sæd sad, var opklædt med Gran
grene. Der blev forfærdiget en Prædikestol, som blev 
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oprejst midt i Loen. Imod Øst var der oprejst et 
Alter. Baggrunden dannedes af to store Dannebrogs· 
flag, paa ln-ilke der var heftet et stort Kors af Gran
l<viste, og nedenunder dette stod paa selve Alteret 
»Corregios Nat«. Som Døbefont brugtes et smukt 
Fad af Biscuit. -- Den ne Lo var saa stor, at den 
kunde rumme ligesaa mange, om ikke flere Menne
sker end Kirken. Det Yar altsaa denne Plads, hvor
paa Birkedal nu samledes med sin ~]enighed, det var 
paa denne Plads, han vilde forkynde Ordet og for
''alte Sakramenterne og afvente, om han atter sln1lde 
være Sognepræst i Ryslinge eller ej. Det var cl ejen
dommeligt Forhold, men det var et glædeligt Mode, 
1\lenigheden her hawle med sin Præst, da tlen, efter 
i henved to l\1aaneder ikke at have hørt ham, nu 
hørte ham tale saaledcs: ::oKjære Venner! det kan 
stundom ske, at et ~fenneske, som har levet længe i 
en kjær og lykkelig Virksomhed, maa begynde f o r
f r a, p a a n y i g j e n. Hans Gjerning k a n afbrydes, 
hans Velstand ødelægges, Ilden kan brænde hans 
gamle Bolig med alle de dyrebare, minderige Ejendele 
til Aske, han kan fordrives fra sin gamle Plads og 
maa soge en andE-n. Han maa atter begynde med 
h a r e, t o m m e Hænder, og saa sit;er han vel: nu 
tager jeg fat p a a n y, skaber mig en ny Virksomhed, 
bygger mig et nyt Hjem, a r b e j d e r m i g i g j e n 
o p til Lykke og Velstand, om Gud vil: det Gamle 
er uigjenkaldelig tabt og borte, fra nu af begynder et 
nyt Livsafsnit for mig. - Saaledes Venner! kunde 
det synes, al jeg og I nu, aandelig talt, skulle til at 
begynde forfra, med b a r e H æ n d e r, paa b a r 
B u n d paa fremmede Steder og med ny, ukjendte 
Midler. - - - I med mig staa dog rede, synes 

10''' 
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det, til at begynde et nyt L i Y s a f s n i t i Aandens 
Verden, idet I m ed mig komme til at danne et n y t, 
forhen her ukjendl Samfund, skilt fra d et gamle 
Sognebaand, som før bandt os sammen, eller skilt 
fra d en øvrige Folkekirkes tih·ante Forhold. « - Læn
gere hen i Prædikenen siger derpaa Birkedal: »Nej, 
vi begynd e ikke p a a n y, f o r f r a. - Det er del 
samme gamle Ord, der følger os fra d e forrige til de 
ny Forhold - H c r r e n s :.\1 u n d s O r d, lwori han 
selv er lyslevende tilstede, lnler Lil os, giver os sine 
Gavet· og udretter al sin Gjerning til G j e n f ø d e l s e 
og O p f ø d e l s c af det ny Menneske i os; det er 
den sa mme D a a b med Troens Ord , den samme 
N a d Y e r med Kjærlighedens Ord , som vi lage med 
os, - det er den s a m m c A a n d , der i og med 
clelte Herrens Ord kommer OYer os og ind i os, den 
sa mm e G u d o g F a d e r , af hvem al Faderlighed 
kaldes i Himlen og paa J orden, som Yil være hos 
os; det er det samme F a d e r Y o r, vi skulle bede 
nu som før, det Haabets Ord, som Guds Born fra 
alle Tider, paa alle Steder ta le mecl deres Fader, som 
er i Himlen, og som gjem mer Forjættelsen om al 
Guds Naade her og hist , det er den s a m m e F r e d
l y s n i n g i J esu Navn, den samme Herrens Velsig
nelse, der skal lyse over os. E c n H e r r e, e e n 
T r o, e e n G u d og A Il c s F a d e r (Eph. 4). Og 
naar jPg skal t ræde frem for Eder som F o r k y n
d e r , da ved jeg intet andet at forkynde Eder end 
det gamle Evangelium, som j eg saa mange tusinde 
Gange har prædiket iblandt Eder, at G u d v a r i 
Kri s tu s og forligte V erden m e d sig 
s e J Y. ~ 

Birkedal slutter Prædikenen med Hentydninger 
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til dette Forsamlingssted for !\'I enigheden saaledes: 
»Saa være da denne tilsyneladende ny og dog gamle 
Gjerning begyndt i .Jesu Nam! Naar jeg ser mig 
omkring i denne L a d e, da tykkes den mig ikke 
uden Tillokkelse for denne Hyrdegjerning. - Det var 
jo i en S t a l d og L a d e, Verdens Frelser fødtes, 
- det var ikke et P a Il a d s eller en stolt M a r
m o r k i r k e - men en ringe Stald paa den vildene 
Mark, hvor han fandt sit fø rste Leje. - - Her i 
denne Lade se vi rundt omkring de n ø g n e B j æ l 
k e r - det minder mig om K o r s)) j æ l k e n, hvor
paa Verdens Frelser hang -- o Herre Jesus! kom til 
os, og lad Dig ogsaa her i dette B j æ l k e h u s male 
saa levende som den Forsoner, der hang blødende 
paa Korstræet for os, at dit Ord maa opfyldes her: 
N a a r j e g b l i v e r o p h ø j e t, vil jeg drage A Il e 
1 i l m i g ! - - Der er d æ m r e n d f' d u n k e l t i 
dette Hus og Lyset b1yder kun sparsomt gjennem de 
smaa og faa Ruder, - det minder mig om G r a Y

h Y æ l v i n g e n, hvor Verdens Frelser laa og begroY 
al vor Synd, men tillige om Timen, da Engelen rok
kede Stenen og en Lysstraale faldt paa hans blege 
Kind, og H a n rejste sig og gik ud til Lys og For
klarelse ! - - Her i denne L a d e se vi overalt 
Høstens Gaver, der her ere bragte i H u s, det skal 
minde os om den h i m m e l s k c L a d e, hvorhen 
Englene skulle bære den eyige Høst - o, at vi maa 
være blandt de Høstens ?\eg, som skulle gjemmes 
der evindelig, hvor ingen Orm gnaver, ingen Død 
truer, ingen Smertens Taare triller! - Saa Yærc da 
denne vor Gjerning begyndt i din trofaste llaand, 
vor Gud og Frelser: Bevar m i g, tag ikke Aanden 
fra mig, og bliv ved at røre min Tunge, al den stærkt 

Svendborg Amt 1910



150 

og smeltende kan forkynde det store Naadcns Bud ; 
beYar M e n i g h e d e n, sæt din stærke Englevagt 
omkring den lille Flok som en Mur, at Ulven ikke 
bryder ind og anretter Forvirring, adsplitter og røver, 
men lad os Alle bevares i din Tro, Ydmyghed, Kjær
lighed og Naade, for at Du kan se mildt paa os nu 
og evindelig. Amen, i J esu Navn Amen !«1

) 

Saaledes talte Birkedal i Laden, og man har fra 
hin Tid adskillige Vidnesbyrd om, hvor dybt et Ind
tryk det gjorde paa Tilhørerne at høre Ordet forkyndt 
paa dette Sted. Baade Præsten og Menigheden havde 
jo vovet sig herind ene og alene for Ordets Skyld ; 
man vilde jo indordne sig under Folkekirkens Sty
relse, men Omgivelserne vare noget sælsomme, -
man befandt sig i en Lade og ikke i en Kirl\e, - det 
saae kun lidet »folkekirkelig« ud. Man var jo heller 
ikke end nu anerkjendt som Led af Folkekirken, og 
havde da alene T r o e n s G r u n d at staa paa; -
det var paa den, man ,·ovede sig ud og gik ind i 
Laden til Gtulstjeneste. Men del følger af sig selv, 
at naar man var levende, fast og sikker i Troen, da 
kunde det føre til en løftet Sindsstemning saaledes 
alene at staa paa det usynlige, medens det synlige 
- den folkekirkelige Ordning - her var ude af Syns
kredsen. Derfor kunde det gjøre et dybt l n d tryk at 
høre Ordet forkyndt paa dette Sled. Det var imid
lertid fra denne tilsyneladende ringe Begyndelse, Fri
menigheden i Danmark kjæmpede sig frem til Aner
kjendelse indenfor Folkekirken, og naar der nu, baade 

1) Af: .~Iin ferste l?ræcl ikon eftor Hjemkomsten p11.o. 23do Sen_ 
dag efter Trinitatis 1865, holdt i en L ado af V i l h e l m 
B i r k e d a 1". (Kbh. 18G5.) 
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her og der, er opført pragtfulde Kirkebygninger, hvor 
Frimenigbeder samles trindt i Landet, da maa de 
regn e deres Udgangspunkt fra den Begyndelse, som 
her blev gjort. - Denne Lade, som saaledes har hi
storisk Betydning, men hvoraf Halvdelen nu er ned
brudt, ligger kun 40 Skridt fra Ryslinge Kirke. -
Birkedal blev altsaa ved at prædike i Laden for lige
saamange, som den kunde rumme, samt døbe og tage 
til Alters, medens Kirken, hvori der prædikes Vakance, 
ti l sine Tider var næsten tom. For a t forebygge 
enhver Forstyrrelse ved Gudstjenesten i Kirken, som 
var Kl. 10, holdt Birkedal først Gudstjeneste i Larlen 
Kl. l. 

Men nu Besættelsen af Ryslinge Præste-Embede, 
dette Kuudepunkt, som nærmere skulde bestemme 
Frimenighedens Fremtid, idet nemlig, at hvis Birke
dal blev kaldet til Sognepræst, hørte den nuYærende 
Tilstand op, og alt kom t ilbage i de gamle Forhold , 
- da trak det s ig længe ud med Afgjørelsen heraf. 
Embedet blev ledig den 22. Septbr., men 3 Maaneder 
herefter var der endnu ingen Præst kaldet. Sagen 
var nemlig denne, der vare kun to Ansøgere til Em
hedet foruden Birkedal, og det var To, der ikke 
kunde komme i Betragtning. Regjeringen havde na
turligvis havt en Fornemmelse af, at det va r ikke saa 
lige en Sag at blive Birkedals Eftermand i Ryslinge, 
særlig som Forholdene der stillede sig. Fyens og 
Sjællands Biskopper indtoge ellers i denne Sag mod · 
satte Anskuelser. I en Rundskrivelse, Biskop E n
g e l s t o f t udsendte til Præsterne i Fyens Stift, da
teret den 20de Novbr. 1865, angaaende de Forholds
regler, disse havde at tage overfor Birkedal, og som 
senere skal blive omtalt, udtalte han tillige den For-
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Yentning, at Birkedal »mulig kan b liYe eneste Ansøger 
og hele Sagen komme til den ønskeligste Afslutnin 1

). 

Biskop M a r t e n s e n sagde derimod : :. der skal siges 
Nej til hver e1i. Bøn, der kommer fra den Kante~)

Da der nu altsaa ikke var nogle Ansøgere sammen 
med Birkedal, der kunde komme i Betragtning, saa 
opfordredes førs t Pastor W i l h e l m B e c k til at 
søge Embedet; men han skal have erklæret, at hYis 
han blev Præst i Hyslinge, ' 'ilde han lade Birkedal 
faa Kirken til Brug paa Tider, da han ikke brugte 
dens). Og den Erklæring har man nok ikke syntes 
om. Begjeringen søgte derefter at faa en anclen An
søger, og 3 højtsiaaende Mænd, nemlig Hs. kongelige 
Højhed Kronprinds F r e d c r i k, Kirkeminister H o
s e n ø r n - T e j l m a n n og Biskop M a r t e n s e n , 
opfordrede nu fo rhenværende Feltpræst .J o h a n n e s 
C l a u s e n til at søge Embedet~). Han efterkom dette 
og bl ev den 8de Januar 1866 kaldet dertil. Og her
med vH r da med det sa m me Loddet kastet for Me
n igheden i Ryslinge; thi del vHr jo som om Folke· 
kirkens Styrelse henned - i Henhold til Birkedals 
»Meddelelse« - sagde til ham og Menigheden: Gaa 
saa hen og dan en Frimenighed. Det var en ligefrem 
ydre Kaldelse for den. Imidler tid , hvordan nu end 
Regjeringen havde tænkt sig det, om den maaske 
havde tænkt, at naar der kom en begayet Præst t il 
Ryslinge, saa gik det hele Frimenighedsforetagemie 
overstyr, - saa blev det nu til Alvor med Frimenig· 

1) Dan~k KirketidC'nd<' :Kr. 4. 186Ci. 
~) Kongen har dømt - Folket ~knl domme. S. l lO. 
") T>nu~k K irketidende Xr. :3, lSGG. 
' ) Sanun<>sted, Nr IJ . 
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heden, som det hele Tiden havde Yæret Alvor, hvis 
ikke llirkedal atter fik Embedet. - Den folkeki rke
lige Styrelse var aabenbarl noget i Forlegenhed med 
Forholdene i Ryslinge; thi Birkedals kirkelige Hand
lingrr kunde den ikke kalde ugyldige. Han var jo 
ordineret Præst og havd e ikke forbrudt sig med no
get, hverken paa sit Embeds Vegne eller i s in ofTen
lige og private Færd. Naar Styrelsen derfor skred 
ind overfor ham og }.1enigheden, kund e del kun føre 
til pudsige Resultater. I sin før omtalte ~ Rundskri
Yelsec 1) siger saaledes Hiskop E n g e l s t o f t, #at in
gen Sognepræst kund e fra Birkedal m odtage til Ind
førelse i sin Kirkebog officiel Anmeldelse af kirkelige 
Handlinger «. Det var nu ret mærkeligt, at have set 
det udført i Virkeligheden og ikke blot paa Papiret, 
at Birkedals kirkelige Handlinger erklæredes ugyldige. 
I-had vilde det have ført til f. Eks., hvis den Daab, 
Birkedal udførte, blev sa l ud af Kraft ·? - Herpaa 
giver N. L i n d b e r g S\'ar i en Artil< el i »Dansk 
Kirketidende «2

), hvor han s iger : »Man tør ikke folke
kirkelig døbe dem, der ere døbte af Birkedal, da 
Folkekirken i saa Fald blev gjendøbersk c . Men man 
gik heller ikke saa vidt. En officiel Anmeldelse af 
Birkedals Daab ble\' i Reglen anført i •Anmærknings
rubril<ken « i Kirkebogen. Den·ed blev del. 

M enigheden i Ryslinge var, som anført, fra første 
Øjeblik s ikker paa sil indre Kald: al d en vilde be
holde Birkedal som Pncsl. Nu haYde allsaa F01·hol· 
dene ført det med sig, at den maatlc slutte sig om 
ham som Frimenighed. Og den fik Bestyrkelse i 

') D~tw-k Kirketidende Xr. 4. 1866. 
•1 So ~1\mmo Xr. 
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denne sin Trang og OverbeYisning, sil indre Kald, 
hvormed den kaldte og valgte Uirkedal, heri fik den 
Bestyrkelse \'ed Udtalelser fra Præster og andre Ord
førere for den troende Menighed i Folkekirken. I en 
Gjerning og Gjæring som denne, hvor der ikke ma ng
lede Kjendsgjerninger, som vidnede om, at man ikke 
alene var ugleset af Myndighederne, de store med de 
smaa , men ogsaa ugleset af en stor Del af Folkekir
kens læge MedlPm mer, der, som det er blevet sagt, 
spurgte: »men lwad er der da sket, at en Præst har 
faael sin Afsked «, - da trængte Birkeda ls Menighed 
til al kommes imøde af den troende :\~!enighed , som 
delte Syn med den paa s in Sag. Og den fik et Vid
nesbyrd fra denne, som gjorde den god t. I det fø rst 
tHikomne Nr. af »Dansk Kirketidendee efter Birkedals 
Afsættelse, skre,· N. F . S. G r u n d t v i g et Stykke, 
hvori han hævdede, at det vilde være en naluriig 
Følge af Afskedigelsen, a t Menigheden fri villig sluttede 
sig om ham. »Dansk Kirketidendesc Udgiver, nu
værende Frimenighedspræst i Kjerteminde, N. L i n d
b e r g skrev fl e r·e længere Artikler, hvori han paaviste 
det uforsvarlige i at afskedige Birkedal som Præst fo r 
en T ale i Rigsraadet, og han talte paa de forskjellige 
Stadier Menighedens Sag, samt hævdede skarpt Dir
kedals Berettigelse t il fremtidig at være Præst for den 
~1enighed, der sluttede sig om ham 1

) . Endvidere skrev 
i denne Sag Præsterne C. H o s t r u p, H. P. G. K o c h 
m. fl. Men Sagen gav ogsaa Anledning til Møder. 
Da Bevægelsen var paa sit nuværende Stadium, var 
den nemlig langtfra indskrænket til Ryslinge alene, 
men den var da udbredt O\'er det hele Land, og Bir-

') So Dan~k 1\irkotidondo 1865, Nr. 41i, 117, 48. 
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kedal og hans Menighed fik mangen en kjærlig Hil
sen fra nærboende som fra fjerntboende Troesvenner. 
Den 15de Januar 1866 udstædtes saaledes en Indby
delse til et , Vennemødec i Odense den 26de s. M. 
Der mødte 700 Deltagere, de fleste vare fra Fyen, 
men der vare ogsaa nogle fra .Jylland og Sjælland. 
Paa dette Møde udtalte baade Præsler og Lægmænd 
sig anerl<jendende om den Stilling, Birkedal og hans 
Menighed havde indtaget. Pastor, Dr. L. H e l v e g 
i Odense, som ' 'ar Mødets Leder, udtalte bl. a.: »har 
Kongen i sin Tid beskikkel Birkedal til Præst i Rys· 
linge, saa er det dog ikke Kongen, der gav ham at 
tale Ordet med brændende Læber, alle Kongers Konge 
har beskikket ham til Præst i Ryslinge. -- - Han 
kunde dog ikke sige til sin Menighed: nu vil jeg 
ikke længer tale med jer om Guds Rige, nu kan I 
gaa, lwad Vej I ' 'il! c 1) - Pastor M e l b y fra Aspe
rup vilde sige det lille Ord •T a k c til BirkedaL 
»Han kunde med mange Præster udtale sin Glæde 
over Birkedals Tale paa Thinge og i Kirken. Vort 
Forhold til Birkedal kan ikke være andel end tid
ligere. Hans Stilling er ' 'el nu noget undtagelsesvis 
og særegen, men den er indenfor Folkekirken. Dette 
kan ,.i vist Alle med Sandhed erklære, at vi har 
fuldt Broderskab med Birkedal og hans Menigbedc2). 

B i r k e d a l udtalte, •al han havde længtes efter og 
trængt til denne Time, da Brødre og Søstre i Folke
kirken samledes med ham, idet han jo nu havde 
maattet forlade sin gamle Plads for Herrens Aller i 
Ryslinge Kirke, og som Jakob søgt Hvilen paa vildene 

') Se Dansk l{irkctidendc 1866 Nr. 67. 
i ) So sammested. 
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Mark med en Sten uuder Hovedet, et Sted, som vel 
endnu ikke er et Betel, men dog kan bl ive et Betel, 
et Guds Hus.« Han omtalte derefter sin og sin Me
nigheds Stilling og sluttede med at sige : »vi trænge 
til Eder, mine gamle Venner, at vi hos Eder maa 
møde milde Øjne«1) . Endvidere udtalte sig flere Læg
mænd, blandt disse Forfatteren af nærværende F rem
stilling, der takkede I udbyderne for Mødet og vid
nede om den Trang, der var i Ryslinge, til at beholde 
Birkedal som Præst. Foruden nævnte Udtalelser ved
tog man tillige paa Mødet en Henvendelse til Rigs
dagen om at fremme et i denne indbragt Lovfor
slag om »fri præstelig Virksomhed indenfor Folke
kirken. c 

Længere hen i Tiden, nemlig den 23de Marts 
s . A., afholdtes der et !•døde paa M o r s for at for
handle om en Udtalelse til Menigheden i Ryslinge. 
Mødet havde samlet 4- ·500 Mænd og Kvinder, og 
følgende Udtalelse blev vedtaget : 

»Til Pastor B i r k e d a l s Menighed! 

Vi har følt Trang til at henvende os ti l eder, 
Yore Troesvenner, som ere berøvede eders Sognepræst 
mod hans og eders Villie, uden at han ved Landets 
Domstole er tiltalt for nogen Brøde. Vi har hjertelig 
glædet os ved at erfare, at I kjende et stærkere Baand, 
der sa mmenbinder de Kristne indbyrdes, og den 
kristne Menighed med sin Sjælesørger, end den ydre 
Kaldelse til Præst. Vi lykø·1ske Eder og nedbede 
over Eder og alle Kristne Kraft til at bevare Troen 

') Se samrnetited. 
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indtil Enden« 1). - Foructen d isse Udtalelser modtog 
Menigheden flere private, dels skriftlige, dels mundt
lige Tilkjendegivelser af, at man saae paa » F rimenig
heden « med Anerkjendelse og Bifald. Samtlige disse 
Udtalelser, ofTenlige som private, va re en stor Glæde 
og Bestyrkelse for den i dens fremtidige Gang. 

Snart maatte den nu til at tage Afsked med sin 
kjære Lade; thi da Pastor C l a u s c n i Februar Maa
ned 1866 flyttede til Ryslinge, tog Birkedal med sin 
Familie Afsked med Ryslinge Præstegaard og med 
Laden . Der var imidlertid allerede gjort Skridt til 
at bygge en Kirke som Forsamlingssted for Menig
heden og en Præstegaard til Beboelse for Birkedal og 
hans Familie; der \'ar Yalgt en Bestyrelse i delte 
Øjemed og tegnet Pengebidrag til Byggeforetagendet. 
Folk, som sad i smaa Kaar og ikke kunde yde Penge
bidrag, tegnede sig for frivilligt Arbejde. Enhver 
ydede med Glæde sit Bidrag Det saae da ud til, at 
dette ikke ganske lille Byggeforetagende: en Kirke og 
en Prrcs tegaard, gik som af sig selv. Det var den 
indre T rang og Tilskyndelse, der bar Ofrene herfor 
og Arbejdet frem . ;\len imedens Kirken og Præste
gaarden blev opført, boede Birkedal med s in Familie 
paa »Boltinggaard« i Ringe Sogn, hvis Ejer, Hr. 
Proprietair L a n g k i l d e, velvilligt overlod ham 
denne Beboelseslejlighed, samt overlod Menigheden 
sin Lade at samles i, indtil Kirken og Præstegaarden 
var bygget. 

En Byggeplads hertil var kjøbt. Den var belig
gende omtrent i Midten af Ryslinge Sogn paa et højt 
Punkt, hvorfra der haves en smuk Udsigt. Det blev 

') Dan!<k Kirketide4de 1866, ~r. 17. 
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derefter taget under 0Yel'\'ejelse i et :\1øde, hvorledes 
man skulde forholde sig med Opførelsen af Bygnin
gerne, om man skulde licitere Arbejdet bort, eller 
Menigheden selY skulde udføre det. Da nogle yttrede, 
at man helst maalte licitere det bort, sagde Gaarrlej er 
N i e l s K n u d s e n af Nørre-Søby, som var Medlem 
af Bestyrelsen, saa smukt: »Nej, lad os ikke licitere 
del bort, men lad os bære os ad ligesom dengang, 
de byggede »Dannevirke«, da kom de med lwert sit 
Læs, med ln·er sin Sten til Bygningen, og lad os 
ogsaa gjøre saaledes !c - Det blev d~ vedtaget, at 
man vilde bære sig saaledes ad. Og den første Dag 
efter, da del gav godt Føre, saae man Menighedens 
1\ledlemmer i travl Virksomhed med al kjøre Byg
ningsmaterialiernc til Byggepladsen, og saasnart Fro
sten hørte op, blev der begyndt paa Bygningen af 
Kirken. Birkedal indviede i Menighedens Forsamling 
og til dens store Glæde Grunden til denne, saasnart 
den Yar lagt. Nu saae man Arbejdsfolk i tra\'1 Virk
somhed !lYer Dag arbejde paa Kirkens Bygning. 

Og det gik godt fremad hermed. Man kunde se 
paa Arbejdsfolkenes Ansigter, at del ofte svære Ar
bejde tyngede ikke paa Sindet, men udførles med 
(ilaxle og Lyst; thi som anført vare de fleste af Ar
hejdsfolkene Frimenighedens egne Medlemmer. 

Under sil Bygningsforelagende havde denne en 
anden stor Opmuntring, dels af timelig, dels af aande
lig Art, og det var, al sangodtsom fra alle Danmarks 
Egne bleve der sendte PengegaYer til den i dette Øje
med, hvilke Gaver vare lcdsagede af Skrivelser, hvori 
man ønskede den Lykke og Velsignelse med sit 
Foretagende. Menigheden havde cta, baade ved de 
foran omtalte mundtlige og skriftlige Udtalelser og 
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ved a lle de Lykønskningsskrivelser, den modtog ved 
dens Bygningsforelagende, et levende Vidnesbyrd om 
den 1\jærlighed, hvorm ed :\1cnigheden i Folkekirken 
saae paa Frimenigheden i Ryslinge. Og tilvisse, var 
der noget, den trængte t il, da var det dette. Den 
manglede Anerkjendelse af Folkekirkens Sty relse, men 
den manglede ik ke Anerkjendelse af den troende Me· 
nighed i Folkekirken. Frimenigheden følte sig paa 
denne Maade, trods Styrelsens l\'lodstand , som et le
vende Lem af Menigheden i Folkekirken. Og den 
Deltagelse, der blev lagt for Dagen ved Frimenig
hedens Kirkes Indvielse, bevidnede end yderligerP. 
den Kjærlighed, lwormed man hidtil var kommen 
den i ~Iøde. 

:tvlan var nemlig færdig med Kirkens Bygning til 
Begyndelsen af Høsten 1866, saa Hr. Langkilde i 
rette Tid kunde tage sin Lade i Brug i hvilken .Me
uigheden siden Februar Maaned haYde samlet sig til 
Gudstjeneste. - Det var nu helt mærkeligt at se, at 
den lille Kirke, som i sit Ydre kun var tarvelig, stod 
der i al Beskedenhed; det var en stor Glæde for Me
n igheden, at den Yar naael saavidt, og den betragtede 
sin lille Kirke med Tak til Gud. »Det er vistnok 
længe siden, at der er bygget et Hus til Guds-Ordet 
og til Folket af dem, som troer og følger Ordet; det 
er længe siden at dette er sket, hvor det nu· saa 
l<jendeligt, at Kjærlighed byggede delte Hus, ll\'or det 
er saa glædeligt at se en Mængde forsamlede i Vor
herres .J e s u K r i s t i Navn som her«1) . 

') N. F . S. G r n n d t v i g : Tale ved Vennemødet i Kjobenhavn 
den lOdo Septbr. 186G, ~e Beretningen derom Yed Kristian 
Køster, S. 27. 
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Det Yar bestemt, Kirken skulde indvies den 8de 
August. Trods et øsende Regnvejr fra den tidlige 
Morgenstund saae m~u1 Folk fra alle Kanter paa Veje 
og Stier bevæge sig hen imod Kirken for at deltage i 
lndYielsesfesten. Der var Siddepladser i den til 400, 
det var foreløbigt tilstrækkeligt for Menigheden, og 
man havde selvfølgelig tænkt sig, det da ogsaa var 
tilstrækkeligt ved Indvielseshøjtideligheden. Men end
skjøndt Gudstjenesten først var bestemt til Kl. 11, 
var Kirken dog allerede fnld Kl. 10; ikke alene Sto
lene vare optagne, men hele Kirkegulvet, Gangen imel
lem Stolene, Yar fnld til lige ud i Vaabenhuset. Det 
traf sig, at da Forfalleren af nærværende Fremstilling 
kom til Kirkedøren og vilde ind i Kirken, kom Pastor 
:\1 e l b y e fra Asperup netop samtidig og vilde ind ; 
men de ble\'f! begge standsede, idet de ikke kunde 
komme længer end til Døren . Da sagde Mclbye til 
ham: • H,·em er Leder her? Der havde ikke 
været tænkt paa nogen Leder, <la man ikke havde 
ventet en saa kjær Overfyldning af Mennesker. :\len 
idet Melbye sagde det til ham, og idet han saae, det 
var umuligt for tlere at komme ind i Kirken , hvis 
der ikke var en Leder, tog han, som var i Bestyrel
sen, straks Initiativet og svarede : »det er jeg l« -
Han stod derpaa op paa den nederste Kirkestol for 
derfra at kunne tale til de Forsamlede og bad dem 
ryl,ke saaledes sammen, al der, foruden en siddende 
Rad i hver I<irkestol, tillige kunde være en siaaende 
Rad. Da dette var gjort, var der altsaa 800 i Stolene, 
og nu blev der Plads, saa man kunde komme ind i 
Kirken. Men det varede dog kun kort, der var Plads; 
thi straks efter Yar hele Kirkegulvet optaget af 
Siaaende til lige op i Koret, og da man blev ved at 
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strømme ind, blev ogsaa Pladsen mellem Knæfaldet 
og Alteret optaget af Tilhørere. Og endda var der 
saare mange udenfor, som ikke kunde komme ind, 
men for at disse kunde høre, bleve endelig alle Vin
duerne tagne af. Man havde da paa bedste 1\'laade, 
man kunde, sørget for, at de, som vare komne, kunne 
faa at høre, hvad der blev talt. - I «Dansk Kirke
tidende« hedder det i en Beretning herom: »En Til
stedeværende talte 200 staaende i Koret og hem·ed 
500 i Gangen mellem Stolene, udenfor skal der have 
været mindst 400, foruden Vaabenhusel fuldt, 100« 1); 

altsaa med de 800 i Stolene var der 2000 Mennesker 
tilstede fra alle Danmarks Egne, og af disse var hen
imod 30 Præster. - Denne overordenlige store For
samling var i Virkeligheden et levende Vidnesbyrd om 
den Deltagelse og Kjærlighed, hvormed man saae paa 
Frimenigheden. 

Pastor, Dr. V i b o r g fra Slagelse traadte nu frem 
i Kordøren og bad den almindelige Indgangsbøn samt 
Fadervor. Derefter istemtes Salmen »Foragter ej de 
ringe Dage« , og med hvilken Kraft blev den ikke 
sungen; »den brusede gjennem Huset, og den slog 
sammen som tusinde Harpestrenge med Lovsangs
røsl «, hedder det i en Beretning derom. - At give 
noget Uddrag af Prædikenerne, der bleve holdte, skal 
her ikke gjøres noget Forsøg paa, saa meget mindre 
som der foreligger en trykt fuldstændig Beretning om 
hele Indvielsesfesten. Først talte Pastor F. E. B o j
s e n fra Stege, derefter B i r k e d a l og tilsidst L. 
H e l v e g fra Odense. 

Efter Gudstjenesten skulde der have været af-

'} Dam.:k Kirketillende N'r. 35, 1866. 

Il 
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holdt .Fællesmaaltid i den i Nærheden af Kirken lig
gende Skov; det stærke uafbrudte Regnvejr forbød 
imicllcrtid dette. ~l en efter en Times Forlob samledes 
atter Menigheden i Kirken, og her blev nu talt ~f 
Pastor M e l b y e fra Asperup, Grundtvigs Kapellan 
Kø s t e r , som bragte en Hilsen fra Gr undtvig, 
og Pastor A l g r e e n fra Vrej lev. Birkedal takkede 
endnu alle dem, der paa denne Dag havde glædet 
ham ved deres Nærværelse, og Forfatteren af denne 
Fremstilling takkede dem, der havde hjulpet med at 
fa a Kirken bygget. Sluttelig ønskede F r e d e r i k 
B a r f o d Lykke og Velsignelse over den Præst og 
Menighccl, hvis Enhed og Samdrægtighed havde frem
kaldt dette ny Skud paa den danske Folkekirke, -
Lykke og Velsignelse over Menigheden saa langt den 
danske Tunge lyder , hvilket Ønske stadfæstedes ved 
et fuldttonende »Amen c fra Menigheden. Og fra nu 
af samledes denne i sin lille Kirke, som blev kaldet 
» Nazarethkirken«. 

Det var særdeles glædeligt for Menigheden med 
denne Sammenkomst af Venner fra del hele Land 
paa nævnte Højtidsdag. Men ligesaa glædeligt som 
dette var, ligesaa mærkeligt var det at iagttage den 
folkekirl<elige Styrelses besynderlige, uensartede, ka· 
rakterløse Holdning overfor de Præster, der dels havde 
talt, dels været tilstede Yed Indvielsen. Thi medens 
Præsterne V i b o r g, F. E. B o j s e n og L. H e l Y e g 
fik Irettesættelser, henholdsvis fra Biskopperne M a r
t e n s e n og E n g e l s t o f t , ifølge dertil given Be
myndigelse af Kirkeminister Rosenørn-Tej lmann, saa 
havde derimod Biskop L a u b i Viborg og Biskop 
K i e r k e g a a r d i Aalborg givet Præster fra deres 
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Stifter Rejsetilladelse til Indvielsesfesten i Ryslinge1). 

Den Irettesættelse, de 3 Prroster fik, gik særlig ud 
paa, at de ikke maatte deltage i IndYielsen, fordi 
Frimenigheden var udtraadt af Folkekirken. Dette 
havde de ikke vidst før. •De faa i Irettesættelsen 
for første Gang at vide i al Fortrolighed, at Birkedals 
Menighed er udtraadt, og saa revses de, fordi de 
ikke have betragtet den som udtraadt1

). Dette var 
en meget mærkelig Undenetning, som aldeles stod i 
Strid med de faktiske Forhold. Og Frimenigheden 
kunde ikke andet end undre sig over, at saadanne 
falske Forestillinger vare tilstede hos Kirkens 
Øverste, og at disse vilde give Irettesættelser for 
F'orhold , der kun vare til i bemeldte falske Forestil
linger. 

Saaledes havde da nu Menigheden opslaaet sig 
sil eget Pavlun, sin lille Kirke, hvori den nu samle
des til Gudstjeneste. Birkedal med sin Familie maatte 
endnu en kort Tid blive boende paa Boltinggaard, da 
Pn'Cstegaarden ikke var færdig. Det varede dog ikke 
mange Uger efter Kirkens Indvielse, før han kunde 
flytte ind i sin lille Præstegaard » Kirkel y« ved Siden 
ad Kirken. - Saa stode og staaer da nu disse Byg
ninger som et Vidnesbyrd om et stærkt og kraftigt 
Menighedsliv, der netop værnede og værgede om sit 
Kjærlighedsliv ved al opføre den. Og Menigheden 
er i de paafølgende Aar vokset i Medlemmer, der ere 
komne flet·e og flere til, saa al man til den oprinde
lige Kirke har maattet bygge en Korskirke. Kirken 
er derved paa det nærmeste dobbelt saa rummelig, 

1
) Se .Dansk Kirkotidcndo" Nr. 49, 1866. 

') S:.lmmcsted Nr. 47. 

Il + 

Svendborg Amt 1910



164 

som den oprindelig var. Der er endvidere blevet op
ført et lidet Kirketaarn, hvad der ikke var fra først 
af. Men er det nu end i snevrere For~tand Ryslinge 
Frimenighed og dens Præst, Opmærksomheden særlig 
har dvælet ved i Beskrivelsen af foransiaaende Ud
vikling, saa er det dog i egenlig Forstand hele den 
levende danske Menighed, der har baaret Udviklingen 
af Menighedslivet i Ryslinge frem. Og som Frimenig
heden saaledes er groet frem som et frodigt grønt 
Skud af det Menighedsliv, der fandtes i den danske 
Folkekirke, saaledes er den nu ogsaa naturlig kom
men ind under den folkekirkelige Ordning. 

Som antydet i Indledningen til nærværende Frem
stilling bar den her omhandlede kirkelige Bevægelse 
en Frugt for hele den danske Menighed gjennem 
~ Valgmenighedsloven c . Og som Anledningen til denne 
var de kirkelige Forholde, den kirkelige BeYægelse i 
Ryslinge, saaledes blev ~ Valgmenighedslovene heller 
ikke sat igjennem uden efter foregaaende stor Bevæ
gelse, en Bevægelse, der var udbredt over det hele 
Land, gjennem alle Samfundsklasser, ligefra Kongens 
Raad til den, der beklædte den laveste Stilling i Sam
fundet. 

Allerede i Efteraaret l 865 blev der paa Foran
ledning af Forholdene i Ryslinge indbragt el Lovfor
slag i Folkethinget, der gik ud paa at ville give alle 
ordinerede Mænd, der ikke ved Dom havde forbrudt 
deres Embede, Ret til al udføre kirkelige Hand
linger. Men det gik ikke igjennem. - For om 
muligt al gjenoptage og fremme denne Sag paa 
Rigsdagen vedtog man paa det foran omtalte Venne
møde i O d e n s e den 26de .Januar 1866 følgende 
Erklæring: 
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,En Forsamling i Odense af 700 Medlemmer 
vedtog at udtale det som sit Ønske: 

at Rigsdagen vilde gjenoptage og støtte For
slaget om en fri præstelig Virksomhed indenfor 
Folkekirken, fordi dette Lovforslag, uden at for
styrre den folkekirkelige Orden, imødekommer 
en levende Trang i Menigheden « 1) . 

I samme Anledning udtalte sig det foran omtalte 
l\løde paa M o r s den 23de Marts s. A. og væsenlig 
paa samme Maade2

) . 

Ogsaa paa Vennemødel i K j ø b e n h a v n den 
1 Ode September 1866 udtalte man sig i samme 
Retning, om end ikke med specielt Hensyn til LoY
forslaget. 

Rigsdagssamlingen i 1865-66 kom imidlertid ikke 
til det ønskede Resultat. 

Men i Efteraaret 1866 indgav Frimenigheden i 
Ryslinge selv et Andragende til Rigsdagen om Aner
kjendelse indenfor Folkekirken. 

Dette Andragende var underskreven af 189 Hus
fædre og Enker og omfatter ialt 880 Personer8). 

Frimenighedens Andragende blev støttet og varmt 
anbefalet til Rigsdagen af 72 Præster'). 

Der blev da ogsaa i Samlingen 1866-67 indbragt 

l) Dansk Kirketidende Nr. 6-7, 1866. 
2) Sammested Nr. 17. 
") Di:>se vare fordelte saaledes : Rysliu~e 221, Ringe 168, Søl

linge-Hellerup 95, Kværndrup 89, N. Lyndelse og Højby 74, 
Oure og Vejstrup 62, Skaarup 1, Herrested 39, Herringe og 
Gjestclev 34, Rønninge og Rolfsted SS, Gudme og Brudagor 
16, Nørre Søby 14, Svindinge 9, Vantinge 9, Gudbjerg 7, 
Sønder Højrup 6, Vejle 3. 

') Dan:<k Kirl;etidende Nr. 3 og 7, 1866. 
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i Rigsdagen : »Forslag til Lov om Menighedernes Del
tagelse i Valget af deres Præster«. For at støtte dette 
Lovforslag afholdtes der den 7de Maj 1867 et af 200 
Mennesker besøgt Møde i Nykjøbing paa M o r s, som 
vedtog følgende Ud ta lelse : 

»Vi anse det for aldeles nøclYendigt, at Folke
kirkens ~Iedlemmer faae Ret til at oprette Fri
menigheder med selvvalgte Præster indenfor 
Folkekirken« 1 ). 

Men imod Forslagel blev indgivet en Adresse fra 
Kjøbenhavns gejstlige KonYent ~). og under 15de April 
s. A. udsendte Kirkeministeriel en Rundskrivelse til 
samtlige Biskopper og æskede deres Udtalelse om 
Sagen. Biskopperne forelagde Sagen for Landemo
derne, hvor samtlige Biskopper med UneHagelse af 
Biskop K i e r k e g a a r d i Aalborg udtalte sig imod 
Lovforslaget, medens mange Præster talte for det. 

Lovforslagels Skæbne i Rigsdagssamlingen i 1866 
-67 blev da den ne, at det blev Ycdtaget i Folkethin
get, men i Landsthinget blev det nægtet Overgang til 
tredie Behandling. 

l Sommerens Løb 1867 blev der paa forskjellige 
Steder afholdt Møder angaaende denne Sag, saaledcs 
i H o r s e n s og K o l d i n g samt R ø n n e d e paa 
Sjælland, og længere hen paa Efteraaret i R a n d e r s, 
O d d e r og V e s t e r b r ø n d e r s l e v. Paa samtlige 
disse Møder blev Frimenighedssagen behandlet som 
Hovedemnet, og Hcsultatet af Forhandlingerne var 
dette, at man udtalte sig for Ønskeligheden af en 
»Frimenighedslovc baade i Almindeligbed som ogsaa 

') Da m-k Kirketidende Kr. 22. 
") Sammested Nr. 10. 
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med specielt Hensyn Lil Frimenigheden i Ryslinge. 
Naturligvis hævede der sig ogsaa Udtalelser imod en 
saadan Lov. Samllige disse Udtalelser forelaa da, 
naar Lovforslaget i Samlingen 1867- 68 atter blev 
indbragt. 

I Ministeriet F r i j s's Sammensætning foregik i 
Foraa ret 1868 den Forandring, at Biskop K i e r k e
g a a r d i Aalborg overlog Kirkeministeri et isterletfor 
Rosenørn-Tej lmann. Denne Omstændighed medførte, 
at Ministeriets Stilling til ovennæ\•n te Lovforslag blev 
en anden end tidligere. Hidtil var dette nemlig ble
ven indbragt i Rigsdagen ved privat Initiativ, men nu 
forelagde Ministeriet selv Forslaget. Det vilde nu 
væsenlig komme an paa Landsthinget, om Loven 
skulde gaa igjennem eller ej . 

Men nu, da Lovforslagets Skæbne var bleven 
saadan, al der \'ar Udsigt til, at det gik igjcnnem, 
idet det nu baade blev fore lagt og støttet af Regje
ringen, nu skulde man blot se, hvilken Storm, In-il
ken Bevægelse, der rejste sig imod del. Biskopperne 
i Sjælland, Fyen, Laaland-Falster, Viborg, Aarhus og 
Ribe, altsaa 6 af Danmarl<s Biskopper, fandt, at det 
var en farlig Sag med dette Lo,'forslag. Paa Folke
kirkens Vegne rejste de sig imod deres forhenværende 
Kollega, Biskop K i e r k e g a a r d, der jo nu var Kir
keminisler og havde forelagt og udarbejdet Lovfor
slaget, idet de i Forening udstedte en » Fællesudta
lelsec, der var rettet imod det. Under Henvisning til 
deres Betænkninger fra forrige Aars Landemoder ud
talte de, at, hvad der siden havde tildraget sig, havde 
ikke bragt dem til at forandre deres da udtalte 0Yer
bevisning. De udtalte som deres Syn paa Sagen, at 
Frimenighedens Fremkomst indenfor Folkekirken vilde 
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føre »til efterhaanden at forvanske Kirkelæren, udbrede 
allehaande Sektvæsen, og tilsidst bringe det dertil, at 
der ingen Folkekirke findes i Danmark«1) . Altsaa, 
det kan man kalde Bevægelse, naar Folkekirkens 
Overhyrder saaledes lode Allarmtrommen gaa og 
meldte, at der var Ildløs i Folkekirken, hvis Loven 
blev vedtaget, hvis Frimenigheden i Ryslinge blev 
anerkjendt indenfor Folkekirken. Det følger af sig 
selv, at Størstedelen af Danmarks Præster i et Antal 
af 800 2) straks ilede til Brandsledet som Rednings~ 
mandskab for at dæmpe Ilden og hjælpe til med at 
slukke, idet de i en Adresse udtalte, al en Valgme
nighedslov baade var unødvendig og skadelig, hvor
for ogsaa Bis})ernes Udtalelse heri bekræftes, at den 
vil føre til Folkekirkens Opløsning3

) . Ja der var i 
Sandhed Travlhed paafærde; thi Sagen havde Hast. 
Hele Landet over satte de vedkommende Præster 
Folk i Bevægelse over denne Ulykke, som skulde 
ske, -·· det var jo dog forfærdeligt. Om man end 
ikke selv skrev sit Navn, s k ulde det dog staa under 
Adressen imod Valgmenighedsloven, en anden kunde 
jo skrive det4). Det kunde nu heller ikke overkom
mes at faa alle disse Navne skrevne i den Hast, det 
havde med Adresserne, men saa tog man en hel Hus
stand, en hel Familie i en Slump, f. Eks. »Karen 
Larsdaller med 13 Beboere af Dyrehøje, ialt 14«, eller 
»Hans Hansen, Barløse«, 8« 5). 

') Dansk Kirketidende 1868, Nr. S. 
2) Efter privat Opgivelse skal af Danmarks 1000 Præster de 800 

have underskrevet Adressen imod Valgmenighcdsloven. 
3) Dansk Kirketidonde 18G8, Nr. S. 
4) Samme~ted Nr. 10. 
") Se samme Nr. 
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Men var der saaledes Bevægelse i Folket, saa var 
der ogsaa Bevægelse i Rigsdagen . og Regjeringen an
gaaende denne Sag. Det var imidlertid saa langt fra, 
at hin Bevægelse gjorde noget Indtryk paa Regjerin
gen og dens Holdning i Frimenighedssagen, det eg· 
nede den sig slet ikke til. Det var jo kun en kunstig 
t ilvejebragt Bevægelse, der sugede sin Næring til sig 
af »falske Forestillinger« om lwad der vilde ske, men 
grundede sig ikke paa nogen Virkelighed. Denne 
Bevægelse affødte derfor heller ikke nogen Bedrift, 
men blev aldeles siaaet til Jorden som betydningsløs 
og intetsigende, idet den. saasnart Lovforslaget kom 
til Forhandling, blev erklæret for blind Allarm; 
der blev nemlig ikke taget det allermindste Hensyn 
til den. 

Altsaa gik Loven trods denne Adressestorm, dette 
store Flertal, som erklærede sig imod den, glat igjen
nem Folkethingel og kom nu til Landsthinget, hvor 
der blev nedsat et Udvalg. Dette delte sig i et Fler
tal og et Mindretal. Flertallet af Udvalget erklærede 
sig imod Loven og tiltraadte i sin Betænkning, som 
blev afgiven, da Lovforslaget den 22de-23de April 
1868 kom til 2den Behandling, »at Sagen af Lands
thinget ikke videre fremmes «. Udvalgets Mindretal 
var derimod stemt for Loven. Flertallet havde tænkt 
paa at stille et andet Lovforslag, som skulde raade 
Bod paa en Frimenighedslov, nemlig et Forslag om 
Ansættelse af » Hjælpepræs ter' , hvor der var Trang 
dertil. ~Derved « - hedder det i Udvalgsbetænknin
gen -- »maatte kunne raades Bod paa den ejen
dommelige Vanskelighed i R y s l i n g e S o g n, hvor
fra jo de Allerfleste ere enige om, at J3evægelsen 
henter sin særegne Karakter og egenlige Styrke«. 
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~1en Flertallet undlod at stille dette Forslag, fo rdi 
det formaaede ikke at stemme ~1indretallet for det, 
ligesom ogsaa Kirkeministeren meget bestemt havde 
erklæret sig imod det. 

Paa dette Stadium af Sagen var imidlertid 
Biskop Kierkegaard paa Grund af Sygdom afgaaet 
som ;\J i nister; i hans Sted havde Ministeriet søgt 
en Kirkeminister, der vilde gjennemføre Valgmenig
hedsloYen og fnnden en saadan i Provst A l e t h 
H a n s e n. 

Saalectes stode altsaa Sagerne, da Lovforslaget 
den 22de April kom til Forhandling i Landsthinget, 
og del blev et heyæget Møde. Thi i Henhold til 
foranstaaende Udtalelse af Udvalgets Fler·tal, var 
Thinget ikke stemt for at fremme LoYcn, medens 
Ministeriet, som nys ha,·de søgt en Kirkeminister, 
der indtog Kierkegaards Standpunkt i Sagen, den·ed 
havde givet tilkjende, a t det agtede at sætte Loven 
Jgjcnncm. Her vilde altsaa blive en Kamp at bcstaa 
mellem de to Parter, og den udeblev heller ikke, 
thi Landsthingets Flertal fastholdt sil Standpunkt, 
- men under Forhandlingerne erklærede Konsejls
præsideuten, Grev F r i j s, al han gjorde denne Sag 
til el 1\.abinetsspørgsmaal, han gjorde altsaa Mini 
steriets Forbliven afhængig af, at LoYen hleY ved
taget. 

Og nu kom der Bevægelse i Thinget; man Yilde 
ikke have Loven, og man vilde ikke styrte Ministe
riet. Landsthinget forhandlede o m denne Sag i 2 
Dage, den 22de og 23de April, uden at komme til 
nog(' t Resultat; saamegen ~evægelse ntr der, saa liden 
rolig Holdning, al man end ikke efter 2 Dage kunde 
ti·æiTc en Afgjørelsc, men opsatte (lenne til 3die Be-
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handling, hvilken da fandt Sted den 28de April, hvor 
Loven endelig blev vedtaget. Den traadte i Kraft lste 
Juli 1868. 

Med denne Loys Vedtagelse var altsaa den Til
stand indtraadt, som Birkedal foreslaar i sine :> ;\1ed
delelserc med Hensyn til Frimenigheden i Ryslinge : 
»hvad Lovgivningen angaaer, da er den let at forandre 
derhen , at saadanne Frimenigheder optages indenfor 
Folkekirkens Omraadec. Nu var Lovgivningen for
anch-et saaledes, og fra nævnte Tidspunkt af var all
saa Frimenigheden i Ryslinge anerkjendt indenfor 
Folkekirken. 

Anledningen til at denne Lov udkom var altsaa, 
som det ogsaa udtales i Landsiltingets Uch·algsbe
tænkning, den kirkelige Bevægelse i Ryslinge. Det 
var det Forhold, som var indtraadt der mellem Præ
sten og Menigheden, og som foran er skildret, der 
fremkaldte Loven. Men da denne ikke blot kom til 
al omfatte den ene alt bestaaende Frimenighed i 
Ryslinge, men gav Tilladelse til Oprettelse af Fri
menigheder, eller, som de i Loven benævnes, , Valg
me:1igheder• , hvor der var Trang dertil, saa kom 
Bevægelsen i Ryslinge gjennem » Valgmenighedsloven 
til at bære Frugt for Menigheden i hele F olke
kirken, saa den nu kan røre sig med større Frihed 
end forhen. Og det har vist sig, at der har 
været Trang til denne Frihed i Folkekirken: Frihed 
til for Menigheden selv at vælge sin Præst; thi 
foruden Frimenigheden i Ryslinge er der nu 7 san
danne samt en Afbygger-Menighed til Ryslinge i 
Sønder-Næraa. 

Med Valgmenighedsloven fandt Bevægelsen trindt 
i Landet over denne Sag sin Afslutning; Agitationen 
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kunde nu slaa sig til Ro og se Tiden an, lwad den 
vilde bringe frem. 

Og Tiden er jo siden forløben rolig uden at der 
er bleven udbredt allehaande »Sektvæsen« som en 
Følge af LoYen, eller at den har ført hen til »Folke
kirkens Opløsning«. De ildevarslende Spaadomme ere 
blevne beskjæmmede. 

Men Bevægelsen i Ryslinge fandt ogsaa dermed 
sin Afslutning. Birkedals Menighed havde havt be
synderlig godt af at sætte sine Kræfter i Bevægelse 
for at værne om Menighedslivet ligefra det Øjeblik 
af, da den første Gang samledes med B i r k e d a l 
i Laden i Ryslinge Præstegaard, og siden i Laden 
paa Boltinggaard, indtil den kunde tage sin egen lille 
Kirke i Brug, - ja, indtil denne Dag. 

Der ere mange skjønne Minder for M e n i g
h e d e n, som for P r æ s l e n , at betragte, der i 
Samfund haYe maatlet kjæmpe sig frem imod 
Strømmen. Det var Kjærlighedslivet, der holdt dem 
oppe trods den stridige Strøm. Men Vinden vendte 
sig og Strømmen med den, da » Valgmenighedsloven« 
udkom. 

Med Anerkjendelsen af Frimenigheden indenfor 
Folkekirken atløstes saaledes den tidligere Tilstand, 
og det var det sidste Savn for Frimenigheden i Rys
linge, der ved denne Lov blev tilfredsstillet. 

Det var en ejendommelig Følelse, der gik igjen
nem Frimenigheden, naar den tænkte tilbage paa, at 
den for halvtredje Aar siden begyndte i Laden, og 
nu haYde den Kirke og Præstegaard med alt Til
behør, samt Anerkjendelse indenfor Folkekirken. Det 
Yar den en Borgen for, at Herren selv havde ført 
dens Sag og taget sig af den i stort og smaat. Glæ-
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den herover gav Anledning til Afholdelsen af et 
» Vennemøde« i Boltinggaards Skov den 17de og 18de 
Juni 1868; dette kom da til at danne Afslutningen 
paa den kirkelige Bevægelse i Ryslinge, som førte 
Frimenighedsdannelsen med sig. Paa dette Møde 
glædedes man sammen med Vennerne i 2 Dage under 
afvekslende Tale og Sang. 

l 

l 

l l 
l 
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