
Troels-Lund 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAKKEHUS OG 
S O L B J E R G  

Bind III 
 
 

SFA-89  2015 



TROELS-LUND

BAKKEHUS OG SOLBJERG
TRÆK AF ET NYT LIVSSYNS UDVIKLING I NORDEN

TREDIE BIND

EFTER FORFATTERENS DØD UDGIVET AF PROFESSOR, DR. KNUD FABRICIUS

GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK FORLAG - KJØBENHAVN - KRISTIANIA 
LONDON - BERLIN - MDCCCCXXII

Digitaliseret af SFA-89 2015

ISBN  9788793374300

INDHOLD

FØRSTE BOG

1. 001 Det nye Livssyn

2. 002 Søren Kierkegaards Forældre

3. 003 Søren Kierkegaards barndom

4. 004 Skolegang

5. 005 Første studenterår

6. 006 Første Forfatterskab

7. 007 Brydningstiden Påvirkning af Job Georg Hamann

ANDEN BOG

8. 008 Selvstændig Livsforsker

9. 009 „Efterlevelse" af Poul Martin Møller

10. 010 „Jordrystelsen og theologisk Eksamen

11. 011 Rejsen til Sædding

12. 012 Forlovelsen



13. 013 Bruddet

14. 014 Rejsen til Berlin

Ved sin Død efterlod Professor Troels Lund Manuskriptet til efterfølgende 3. Bind af „Bakkehus og 
Solbjerg" ufuldendt og ubearbejdet. Undertegnede har efter stadigt Samråd med hans Efterladte 
gennemarbejdet Manuskriptet og bragt det i trykfærdig Stand.

Knud Fabricius.

FØRSTE BOG

1. Det nye Livssyn

VI har set, hvorledes den åndsudvikling, der foregik i Danmark under Enevældens sidste halvthundrede 
år, for en væsentlig Del lededes af Digtekunsten. Det var Digterne, der var Folkets Talsmænd. Det var 
dem, som gennemlevede og udtrykte de nye Tanker, der skød op af Folkets Naturbund og medfødte 
Lyssyn. Det var dem, der i fremadskridende Rækker formede et nyt Livsbilled, hvori den frigjorte 
Menne-skeånd brød med årtusinders tyngende Tryk og tillidsfuld følte sit Slægtskab med Gud. Forvisning
om den enkeltes Udødelighed og Kærligheden som den stærkeste Livsmagt, udgjorde de to Brændpunkter
i de nye Sjælsbaner.

Det er den såkaldte Guldalder i dansk Literatur, der har den uvisnelige Ære at have udført dette åndelige 
Storværk. Af det nye Naturbegrebs frugtbare Kim, der, som vi tidligere har omtalt, mod Slutningen af det 
18. århundrede flokkevis sværmede spiredygtige om i Europa, opfangede den danske Digtekunst, hvad 
der passede for den, og opelskede heraf en ny selvstændig Forståelse, svarende til dansk Sind og danske 
Forudsætninger. Det nye Livssyn fik sit Præg af denne Tilblivelsesmåde. Det blev ikke først knækket 
over i lærde Paragrafer eller tygget og udvandet til Barnemad i Lærebøger. Det fik Lov at komme levende
som Våren selv, som Blomster og Fuglesang. Men at det kom netop på denne Måde, — just dette Træk er
måske et af de mest betegnende for Sinds-formen hos det Folk, hvori det opstod.

Det forekommer en senere Tid uforståeligt, at det gik og kunde gå således til. Nu til Dags vilde et så 
mistænkeligt Væsen som det nye Livssyn på et langt tidligere Punkt i sin Opvækst være blevet opdaget, 
anholdt og trukket for Retten. Videnskaben vilde blive opmærksom derpå, kirkelig Nidkærhed føle sig 
opflammet, og den offentlige Trang til Nyheder, Opsigt og Bladfyld styrte sig over det. I Sandheds, 
Retfærds og Samfunds Navn vilde de hugge, dukke og plukke det. Beholdt det desuagtet Livet, måtte det 
ufejlbarligt gennemgå Nutidens Børnesygdomme, idet det vilde blive udstillet og rundrejst, der vilde gå 
Politik deri, og det vilde blive udrørt som Revygrin. Først således afjasket vilde det, hvis det bestod 
Prøven og bevarede sit Væsen, få Lov til i Stilhed at virke efter sin Bestemmelse, tænde indre Liv og 
Kraft, fremkalde Selvstændighed og Personlighed.

Den Personligheds Bakterie, som Nutiden er så opmærksom på og på Jagt efter, — man spejder efter den 
i Mikroskop, søger at afsie den ved Alkoholforbud, gøre den indbringende til Brug i Fagforeninger, og 
partivis hytte og bevare den stemmefed til Valgbrug — den var endnu ukendt i Enevældens Dage. 
Smitten fik da Lov til uhindret at brede sig. Det nye Livssyn var som Digtekunstens Barn hjemmevant og 
velset allevegne. Thi Digtekunsten selv var alles Hjertebarn og Kæledægge. Intet Under. Den var jo 
Folkets egen, dets udtrykte Billed, dets Trøster i Nød, dets Håb og dets Glæde. Selv den enevældige 
Konge så med samme Øjne på Barnet, når han red det forbi. Hvidhåret, rødkindet og munter tiltalte det 
ham. Han klappede det rørt og gav det attrået Pynt, når det sang for ham ved Kongefest.



Under slige Forhold havde da det nye Livssyn fra ganske lille af sin Frispas. Det fik Lov til at løbe om 
overalt og indnynne og indynde sine nye Tanker og sit Smitstof. Hvilken Smittekilde og Rugekasse var 
ikke gamle Bakkehus i sin Tid! Det knyttede Slægtled til Slægtled, spandt Overgangene sammen, bandt 
Danske til Norske, ja vovede endog at opelske og huse Republikanere. Og læg så Mærke til, hvordan 
Digtere og Digtekunst var filtret ind allevegne, så at det hele Samfund hang sammen som Ærtehalm. 
Usynlig virkede det Nye, så at tilsidst alle Former for åndelig Virksomhed var indvundne. Nemmest gik 
det med Lægerne, der let indså, at Glæde er sund og en Drikkevise humørrensende. Lige fra Rahbeks 
ældre Ven Tode ned til den bekendte Læge Ole Bang, tegnede sig en lang Række, vidt forgrenet ud til 
Siderne, af dygtige Læger, der dyrkede og anvendte Digtekunst som et godt Husråd, mindre voldsomt end
årelad-ning, af Virkning omtrent som fordelende Urter.

Men også Jurister, Naturforskere, Filosofer, Teologer, alle måtte med. Til dette store Opbud krævedes der
betydelig større Styrke end Digtekunsten alene kunde stille. Snildt toges da kvindelig frivillig Hjælp i 
Tjeneste. Nu gik det rapt fra Hånden. Det er næsten forbløffende at se, hvor det nye Livssyn ved Kvinders
Hjælp vandt Udbredelse og Velyndere.

Uden at træde det hæderlige Broderpar Ørsted for nær tør man vist slutte, at deres Bekendtskab med og 
Omhu for den tilfældige Sidemand i et fælles Spisekvartér, Adam Oehlenschläger, næppe i Længden 
vilde have holdt sig, hvis samme ikke havde haft en indtagende og begavet Søster, Sophia, der blev 
forlovet og gift med Juristen af dem, den 24årige Anders Sandøe Ørsted. At den et år ældre Broder, 
Naturforskeren Hans Christian, også var begejstret for hende og blev hendes trofaste inderligt hengivne 
Ven for Livstid, fulgte næsten af sig selv. Ligesom hun havde været den, der ofte be-åndede sin Broder til
Sang; —

Og som en Musa varmt og blidt

Begejstred Du din Broder tidt,

siger han om hende; således virkede hun nu fremmende og vækkende på sin Mand og Svoger. Mindre 
selvfølgeligt var det, at hun under Baggesens Vinterophold i Danmark 1806 —7 også blev dennes Muse 
og blandt andet lærte ham at kende og skatte Goethe. Endnu en begejstret Beundrer vandt hun i Filosof en
Frederik Christian Sibbern, der for hendes Skyld endog en Tid, trods store Hindringer i hans Tankeform 
og Begavelse, selv blev Digter i „Gabrielis Breve".

At en enkelt Kvinde således hvervede flre-fem Mænd for det Nye og lærte dem at finde det i sig selv, var 
flinkt besørget. Hendes Svigerinde Christiane Oehlenschläger, der ikke var barnløs som hun, men skulde 
sørge både for Mand og for Børn, vandt kun een uden for denne Kres, Hauch, der begejstredes just for 
denne hendes utrættelige Kamp. Men Søsteren Kamma Rahbek, der havde bedre Tid, da hun var barnløs 
som Sophia Ørsted, vandt endnu flere end denne. Hun begejstrede Filosofen Steffens, Teologen Mynster 
(„Onkel Job"), den græske Oldforsker Brøndsted, Historikeren Molbech o.s.v. foruden alle samtidige 
danske Digtere, for hvilke „hun blev en Moder".

Kun een af dem, Johan Ludvig Heiberg, havde en anden Moder af samme Art, der tillige var hans 
virkelige. Til denne flygtede han derfor fra Bakkehus, og fra hendes Hjem ud-strålede der senere en 
lignende æggende og vækkende Kraft som fra Kamma Rahbeks. Og da siden Bakkehusets Dage var 
omme, og Heiberg havde ægtet den begavede unge Skuespillerinde Johanne Louise Pätges, forflyttedes 
uvilkårligt Hovedkvarteret for Kvindens Indflydelse til dette nye Hjem. Interessant var her naturligvis den
gamle fine Fru Gyllembourg i sin Lænestol. Og Heiberg var ganske vist en vittig og beleven 
Selskabsmand, en smagfuld, forstående Iagttager og ligefrem dybsindig som Tyder af Hegel. Men Husets 
Sol, hvorom alt uformærkt drejede sig, og som gav alt dets Liv, var dog Husets unge skønne åndrige Frue.

Hun kunde høre og opfange som ingen anden med Øre, Øje, Skikkelse og Sjæl. Og hun kunde svare og 
gengive, så den samtalende forundret og betaget fik sig selv igen vekslet i Guldmønt, forædlet, forklaret, 
sit egentlige og bedste Jeg. Og alt dette så skalkagtigt, yndigt og tilforladeligt, at man glad forstod, det var
sandt, og følte sig som genfødt og nyskabt. Fru Heiberg besad en mærkelig Fremstillingsevne. På 
Skuepladsen gav hun Digterværkernes Indhold sand og ædel Form. I Selskabsliv formåede hun at gøre 



det samme ved levende Mennesker. Hun gav deres Indhold en skøn og ædel Form og gengav dem selv for
og til dem selv. Under sådan kunstnerisk Behandling dannedes ikke blot Digtere som Hertz og Paludan-
Miiller, men formedes Mænd af så forskelligt et Indhold som Martensen, Andræ, Madvig og Krieger.

Følgen af at Tidens nye Tanker således listede sig ind under Form af Digtekunst og hyppigt opelskedes 
under kyndig, men blød Kvindehånd, blev en vis god Tone mellem dem og det bestående, men også en 
egen velvillig, fælles vedtagen, men noget uklar Festbelysning. Man undgik fra begge Sider så vidt muligt
altfor skarpe Brud og tillod meget under Påskud af digterisk Frihed. Selv så skarp en Modsætning som 
den mellem Kirkelæren og det nye Livssyn, således som dette med stigende Tydelighed blev udtalt, 
søgtes fra begge Sider skjult til det yderste. Sagen var, at alle var mer eller mindre smittede. Dette viste 
sig tydeligt i de ansvarliges Optræden. Om Mynster, som blev Kirkens Øverste, erindrer vi jo, hvorledes 
han som ung forsvarede på Vers Oehlenschlägers „Jesu Christi gentagne Liv i den årlige Natur", og at han
selv en Tid som Præst endnu ikke var Kristen. Sin Interesse for Digtekunst bevarede han til det sidste. Og 
da ved hans Død Sjællands Bispestol skulde besættes, viste det sig, at hans Efterfølger, Martensen, var 
lige så betænkeligt smittet af Nysyn, idet han ligesom Heiberg var en varm Tilhænger af Hegel. Og 
endelig Rettroenhedens og Djævlelærens engang så voldsomme Talsmand, Grundtvig, aflagde selv den 
gamle Djævlelære som mølædt, da han havde gjort sin „mageløse Opdagelse" om det lille Ord fra Guds 
egen Mund.

Omvendt var de nye Tankers Forkyndere i høj Grad fredelige og hensynsfulde over for Kirken. De var 
enten som Grundtvig og Ingemann meget nær knyttede til den, begge Salmedigtere, Grundtvig tillige 
Præst. Eller de var som Hauch, Heiberg og Paludan-Muller fulde af Ærbødighed over for Kirken som et 
Billedudtryk for væsentlig det samme, som de selv mente. Ingen af dem indlod sig på ligefremt Angreb 
mod det Kirkelige. Selv den, der her gik yderligst, Paludan-Muller, foretog jo dette i digterisk Form, der 
tillod en Bortforklaring. Personlig stod han mange, der nærede kirkelige Anskuelser, meget nær, 
højagtede og elskede dem. Med en vis Føje kunde det ved hans Død af Kirkens Mænd udtales, at han, om 
end ikke selv fuld Kristen, dog havde været en Vejleder til Kristendommen.

Disse ejendommelige Forhold, denne ydre gode Forståelse mellem Kirken og det nye Livssyn, hele denne
velvillige Uklarhed bundede i og var selv et Udtryk for, hvad der besjælede Tiden, og på et andet Område
med Held fuldbyrdedes. Alt, hvad der var foregået, siden Naturbegrebet under sin nye Form var kommen 
på Dagsordenen, var jo kort og godt dette, at man havde besindet sig på Moralens og Religionens 
Oprindelse. Man var begyndt at forstå, at de begge ikke, som hidtil antaget, var komne til Verden ved en 
ligefrem Indgriben af Gud, idet denne havde overgivet Moses Lovens Tavler og selv ladt sig til Syne på 
Jord som Kristus. Både Moral og Religion måtte forklares som Udslag af Menneskehedens 
Fremadskriden i Kultur.

Følgen af denne nye Forklaringsmåde havde i Danmark vist sig under Form af Tvivl om Kirkelærens og 
det enevældige Kongedømmes guddommelige Berettigelse. Den oplyste Enevælde var selv gået i Spidsen
og havde stærkt rokket ved Djævlelæren ved at afskaffe Djævlebesværgelsen ved Dåben. Senere var den 
dog, opskræmmet af Grundtvigs og Lindbergs Kampråb, veget tilbage og havde ofret sin frisindede Råd-
giver Anders Sandøe Ørsted. Hvad Enevældens egen guddommelige Berettigelse angik, havde 
Kongedømmet ligeledes selv vigende vist Vej. Frederik den 6te havde indført rådgi-vende Stænder. 
Christian den 8de, der som Prins havde givet Norge en fri Forfatning, formåede kun vanskeligt som 
Konge at holde igen i Danmark. Og endelig ophævede Frederik den 7de den enevældige Kongemagt, idet 
han 1849 ved „Grundloven" gav Folket Del med i Lovgivning og Styre.

Den Tanke lå da nu så snublende nær og besjælede ubevidst så godt som alle: Kunde man ikke på ganske 
lignende Vis afskaffe Kirkens Enevælde? Rent udvortes og foreløbigt gjorde man dette ved i Grundloven 
at give Religionsfrihed og love en ny Kirkeforfatning. Og sin Tillid til, at det nok vilde lykkes at få 
Kirkelæren lempet efter de nye Forhold, udtrykte man i den nye jævne Benævnelse på den i Danmark 
herskende Kirke: „Folkekirken". Var dette Navn virkeligt forjættende og sandt, måtte man da vel nok 
kunne blive enige om, hvad der var Flertallets Tro og altså Folkets Kirkelære.

For Nutiden lyder denne Tankegang lidt utrolig, og der falder et svagt komisk Skær allerede over ethvert 
Forsøg på at udtrykke den simpelt og tydeligt. Det viser dog kun, at man på dette Punkt, siden da er nået 



til større Klarhed og Skarphed i Tankegangen. Vor Tid behøver forøvrigt ikke af den Grund at ringeagte 
sin Forgængers Tænkeevne. Det var hin Tid selv, der både stillede Spørgsmålet, bredt, tydeligt og 
almenfatteligt, og selv gennemtænkte det klart, så at Nutiden er bleven oplyst.

Ønsket om at lade Kirken følge med Tiden og opgive sin guddommelige Enevælde, var især rettet mod to 
Punkter, dens Dømmesyge og dens „Vi alene vide". Dens Dømmesyge ytrede sig først og fremmest i 
Læren om Djævelen og de evige Helvedstraffe, der syntes at være i Strid med dens egen Lære om en 
kærlig Gud. Dens „Vi alene vide" trådte stærkest frem i Påstanden om, at Kristus var „Guds Søn", og den 
heraf følgende Lære om en treenig Gud, bestående af tre Personer. Når Kirken blot vilde opgive disse 
skarpe Kanter, hvorved den var i Strid med den almindelige Bevidsthed, vilde den i Forening med Teater 
og Universitet kunne blive Folket en gavnlig Leder til det Skønne, det Sande og det Gode.

Få eller ingen anede, at disse Krav var umulige for Kirken at efterkomme, uden at sprænge sig selv. De 
tre Punkter i Kirkelæren: Djævelen, de evige Helvedstraffe og Kristus, Guds Søn, hang uadskilleligt 
sammen og var eet og samme. Thi var Djævelen ikke til, og Faren for evig Fordømmelse derfor så stor, 
vilde det ikke have været nødvendigt, at Gud lod sig føde på Jord for at frelse Menneskene. Uvidenheden 
om denne Sagens sande Sammenhæng stod uden Tvivl i Forbindelse med den ejendommelige Måde, 
hvorpå de nye Tanker var bleven forkyndt i Danmark, i Digtnings Form. Der trængtes i høj Grad til En, 
der mandigt og klart vilde gøre Rede for Forholdet mellem Digtekunst, Moral og Kirke, og ikke mindst 
inden for denne mellem, hvad af det Kirkelige der hørte Gud til, og hvad der var rent Menneskeligt.

I Mangel af en sådan skarp Belysning klarede hver enkelt sig, som han kunde bedst. Alle, verdslige og 
kirkelige, var, som vi har seet, smittede af de nye Tanker, og dette gav det hele sit fælles Præg. 
Menigmand trøstede sig med, at det ikke går så strængt til, som Præsten prædiker. Både Frederik den 6te 
og Christian den 8de var jo meget villige til at vise Nåde. Vor Herre var forhåbentlig ikke mindre. 
Dannede slog sig gerne til Ro ved en Lommeudgave af Kirkelæren til personlig Brug. Ifølge denne bestod
Religion i Troen på et kærligt Forsyn, hvorom allerede Jesus og efter ham Kirken havde lært. Enkelte 
tænkte videre, og f. Eks. Sibbern søgte at undgå Vanskeligheden ved den evige Fordømmelse og det, at 
mange også her i Livet synes at mislykkes, idet han antog, at alle sådanne bliver til intet i Døden, og kun 
de åndeligt udviklede bliver udødelige.

Inden for Kirken ytrede den af de nye Tanker vakte Trang til Selvtægt sig i dristige Egenhåndsforsøg. 
Grundtvig f. Eks. blev efterhånden i Tillid til sin mageløse Opdagelse af det „lille Ord fra Guds egen 
Mund" og i sin Begejstring for Oplysning og Frihed næsten ellevild af Veltilpashed. Lyssynet i ham var 
ved at sprænge Tremmerne i Kirkelærens altfor snævre Bur. Kristendom var Glæde. Nu da Vorherre, 
Lyset og Friheden havde taget fat, trængtes ej engang længer til Præsteed i Danevang. Alt gik nu glat og 
med Glæde, som af sig selv. Med Bøgeløv i Julisol fristedes man til at svare Fanden som Tysken:

„Til Katten si'er man: Kis!

Hurra for Frederits!"

Hos Martensen var det på en helt anden Måde, at det Naturliges nye Overstadighed gjorde sig gældende. 
Han var, som Heiberg, en varm Beundrer af Hegel. Vel vogtede han sig for som kirkelig Forfatter og 
tilsidst Sjællands Biskop at lade dette træde alt for stødende frem. Men han kunde dog ikke fragå, at 
Religion, både i Indhold og Form, svarer til et lavere Trin, hvor Sandheden anskues og føles i Billedets 
Form, medens Sandhedens højeste Form er den rene, blotte Tanke. Martensens Forkyndelse af det 
Kristelige blev da et stadigt gentaget Forsøg på i festligt, ærefrygtindgydende Ordoptog at udfylde denne 
Afstand, dække over denne skjulte, afgørende Mangel.

For ham var Kirken som en Prælat, der i kosteligt Skrud messer foran Altret. Det er et Skuespil, der først 
og fremmest kræver Respekt, Ærbødighed, Beundring. Martensens eget Sprog er som den Messendes 
Klædedragt lagdelt. Inderst den sorte, fodside Præstedragt. Over den Erkendelsens hvide, rene

Klarhed. Yderst endelig Messehagelens fløjelsbløde, varme, vigende, uudgrundelige Skønhedsdybde, 
gennemstukket med Kristi tunge, gyldne, rige Kors. Alt tilsammen — Klædebon, Ord, Kirke — den 



faldne, syndebefriede, værdigt forberedte, af Kristus forløste Menneskenatur, der bærende Kristi Lidelse 
og Kors til Skue, rig i ham og kaldet til Herlighed udtaler sin Tak og sin Længsel.

Et skønt, et betagende Skuespil, fejret foran Alteret. — Mere end Skuespil. Det er, hvad Tiden drømte 
om, en Enhed af Teater, Universitet og Kirke, der endrægtigt og værdeligen på Folkets Vegne stedes for 
Herrens Alter i Tilbedelse og Lovprisning. — Er dette nu Livet? — Ikke Livet selv, men dets Billed, dets 
skønne Forbilled. — Hvis Alter er det? — Hvor kan du spørge? Selvfølgelig Guds. — Men hvilken 
Guds? Er det Livets, den levende Gud, eller er det blot Tankens Tanke, det tomme Begreb? Thi i så Fald 
er jo hele dette kirkelige Skuespil kun Klingklang, en Tilværelsens kosteligt udstyrede Rangle til at 
berolige og dysse den i Søvn med. Og Livet selv er kun Ranglen for det tomme Begreb Gud.

Vidt forskelligt endelig både fra Grundtvig og Martensen gav de nye Tanker sig kirkeligt Udtryk hos den 
dansk-norske Præst Wexels i Norge. Født i København 1797, blev han Student her 1814, men drog 
samme år ved Danmarks og Norges Adskillelse til dette Land, hvor hele hans betydelige Livsvirksomhed 
faldt. I året 1818 blev han teologisk Kandidat med Udmærkelse, og året efter ansattes han ved Frelserens 
Kirke i Kristiania. Ved denne Kirke forblev han til sin Død 1866, uden at lade sig friste af, at han (1848) 
næsten enstemmigt valgtes til Biskop.

Wexels er i vore Dage mest kendt som Salmedigter. Han har blandt andet skrevet den smukke Salme: 
„Tænk, når engang hver Tåge er. forsvundet, som her sig sænker over Livet ned." Han var en mærkelig 
Blanding af en praktisk Natur, brugbar til de mest forskellige Hverv, og en stille Fredens og 
Kærlighedens Mand. Det var måske denne Blanding, der ledte ham på den Tanke, at Brodden af 
Helvedlæren og den evige Fordømmelse kunde fjærnes, når man antog Muligheden af en Omvendelse 
efter Døden. Denne Tanke fremsatte han omkring 1840 og udførte den i de følgende år videre. Den 
fremkaldte imidlertid en heftig Modstand hos vakte Lægfolk, der skarpt drog til Felts mod hans 
ukristelige Vranglære. Denne Strid, fremkaldt for en Del ved hans mildere Lyssyn omplantet mellem 
hårdere, fastere Sind, hvis Præg og Forudsætninger hos norske Bønder han ikke fra Barnsben var kendt 
og fortrolig med, viser tydeligt Forskellen mellem Tankesæt i Danmark og Norge dengang.

De norske Bønder havde Ret. Wexels Forsøg på Forklaring var, kirkelig set, et Vildspor, en blødsøden 
Eftergivenhed, hvorved ikke blot Pontoppidans, men selve Kirkens Forklaring opløstes, og hele 
Kirkelærens rige Skat og Livsens Indhold dryssede ud med aet samme. Thi det kunde enhver forstå, at når
der var Lejlighed til Omvendelse og Frelse efter Døden, så var Jordlivets afgørende Betydning for 
Evigheden hermed omme, og Gud havde ikke behøvet at lade sig føde på Jord for at frelse Menneskene, 
førend det var for silde.

2. Søren Kierkegaards Forældre

Det kunde ikke gå i Længden, at de nye Tanker i Danmark forkyndtes alene af Digtere. Oehlenschlagers 
Beskrivelse af Digterens Hjem, „hvor kærligt sidde ved hinandens Side den høje Jesus, Baldur, Sokrates",
kunde være meget smuk, men var ikke tilstrækkeligt klar og fyldestgørende. Hvis ikke alt skulde svømme
ubestemt ud i eet, måtte åndsindholdet kortlægges, de enkelte Standpunkter angives og begrænses efter 
deres indbyrdes Forskel. Der trængtes til at få klart gjort Rede for Forholdet mellem Digtekunst, Moral og
Kirke, og ikke mindst inden for denne mellem, hvad af det Kirkelige der tilkom Gud, og hvad der var rent
Menneskeligt.

En sådan Opgave syntes naturligt at måtte løses af flere i Forening. Den omfattede så meget, at en enkelt 
næppe vilde kunne tydeligt overse det hele. Derimod lå det nær, at flere samtidigt, hver ud fra sit særlige 
Stade, vilde søge at hævde dettes Betydning og Omfang. Muligt gennem Overgreb og tilsvarende 
Modstand vilde ud af slig Drøftelse Grænserne ligesom skyde op af sig selv og stå som Skel for den 
klarede Forståelse. En Sondring af denne Art vilde tage Tid, men også vinde i Soliditet og Sandhed, idet 
den var groet op af lutter stedlige Forhold og angav det virkelige Landskab.

Skulde samme Opgave mod al Forventning kunne løses af en enkelt, måtte denne være udstyret og dannet
hertil af Naturens Hånd på en ganske egen og usædvanlig Måde. Han måtte for at magte en sådan 



Kæmpeopgave rumme i sig flere Slægtleds uslidte, opsparede Sjælsevner, lette til råde og dog ligesom 
bundlagte med rundskvulpede, halvt ubevidste Indtryk, nedskurede Fjeldblokke, skjulte under Sindets 
klare Spejlflade.

Han måtte på eengang være Digter, Pligtmenneske, Selvplager, forfaren i alt, Filosof og gudindviet 
Tænker, og dog intet af alt dette helt, men ligesom afknækket i flossede Brud med Splinter, der passede 
smærteligt ind mellem hinanden, tjenligt til Mosaikforbindelse. Alt dette omflydt og båret af en 
Fremstillings Trang og Evne, let og lys som solklar Luft, glad ved det mindste og dog rede til at stuves 
med Bredde og tunge Kunstudtryk. Endelig og ikke mindst med en Sans til at skelne mellem Gud og 
Kirke, erhvervet og udviklet ikke blot som Tilskuer ved Livets Væddeløbsbane, men også som Deltager 
deri, reden af brændende Lidenskab, Gud til Ære; men derhos endnu med et sidste bebrejdende Blik til 
Dommeren selv: „Har Du Ret til at spore og ride en Sjæl til Døde?" Og alt dette måtte være udstillet, så at
det tiltvang sig enhvers Opmærksomhed, i alle Tonearter, ligefra ligegyldig Ugidelighed til hjertevarm 
Inderlighed og til tårefødt Isnåls Udtryk ved et Fallitbos Opgør: „Jeg vil kun Redelighed."

Den Magt, der leder Udviklingen, bestemte sig virkelig til at lade det hele besørge alene ved en Enkelt. 
Denne Enkelte blev Søren Kierkegaard.

Som givet var, måtte Tildannelsen af et så sammensat Redskab kræve flere Slægtled. Søren Kierkegaard 
forstås først ret gennem sin Afstamning. De to Hovedtråde i hans Sjælebund var nedarvet Tungsind og 
Lyssind, begge i sjælden kraftig Form og gennem Slægtled tilsatte og styrkede med et religiøst Islæt, der 
gav dem næsten udvortes Udtryk som Forbandelse og Forjættelse. Sindsrammen herom dannede en både 
fra fædrene og mødrene Side gennem århundreder afsat sejg Udholdenhed og Virkekraft, parret med 
skarp Iagttagelse, lunt Snille, og så på eengang stædig og dog villig Tilpasningsevne, alt således som det 
stille var groet og aflejret hos jydske Bønder vest for Højderyggen. Som øverste Lag endelig en gennem 
Omgang med Faderen og Udplantning i uvante Hovedstadsforhold hidset Forstandsdrift og Trang til 
kraftspændt åndsbrug.

Hans Fader, Mikael Pedersen Kierkegaard, fødtes 1756 i Sædding, et Par Mils Vej øst for Ringkøbing 
Fjord. Mikaels Forældre var for så vidt nogenlunde vel stillede, som Faderen, Peder Kierkegaard, havde 
en af de to Gårde i Fæste, der begge kaldtes „Kirkegård", fordi de i fordums Tid var skænket til Kirken og
nu tilhørte Præstekaldet. Moderen, Maren, var en Gårdmandsdatter fra Stengård i Sædding Sogn. Men de 
havde mange Børn, Mikael var den fjerde blandt ni Søskende. Der måtte slides hårdt for Udkommet, thi 
Jorden var mager, for en stor Del Hede, og hvad der kunde tjenes ekstra ved Honningavl og Uldbinding, 
var kun lidet.

Disse Forhold var fælles for Egnen og altså noget, der ikke lod sig ændre. Alle, store som små, måtte bøje
sig derunder. Og dog var der En, der ikke havde villet bøje sig, men havde ligesom taget sig selv til rette 
og svunget sig op til noget bedre.



 

Fig. 1. Sædding Kirke. Efter Fotografi.

Det var Marens Broder Niels, ligesom hun fra Stengård, tolv år yngre end sin Svoger Peder Kierkegaard. 
Han havde, da der var kun ringe Udsigter for en yngre Søn på Fædrenegården, og da han forstod sig lidt 
på Uldbinding og Hosekram, vovet det dristige Skridt at drage til København og bosætte sig der som 
Hosekræmmer. Forsøget var lykkedes. Han var nu en holden Mand, måske mere værd end hele Stengård. 
Intet Under, at han hjemme i Sædding blev det Utrolige, Eventyret, der var hændet, og hvortil alle lyttede 
med Begær. Han var Byens Stolthed. Flere Mil østerpå, lige over til Gjellerup i Naboherredet 
Hammerum, trængte Rygtet om, hvad Niels Sædding havde udført, og tændte der, ligesom hos de 
nærmeste hjemme, Lysten til, eller dog Drømmen om, at vove noget lignende.

Under sådan Eventyrglans på grå Himmel sled og slæbte Peder Kierkegaard og Maren troligt videre Dag 
ud og Dag ind. Det gjaldt jo Gårdens pålidelige Drift og om at skaffe Mad til de mange Munde. Som 
rimeligt var, måtte enhver i Flokken hjælpe med, så snart han duede dertil. Den bitte Mikael blev da også 
tidlig, som Skik og Brug var på Egnen, sat til at vogte Fårene ude på Heden. Det var et hårdt Arbejde. 
Han var Dagen lang overladt til at klare sig selv, holde Styr på sine Undergivne, alt imens han selv ofte 
led Sult og Kulde, og gennemblødt, forkommen og alene kunde synes at være bundulykkelig, hjælpeløs, 
forladt af alle. Sligt knuger og hærder, og kan forhærde indtil Sløvhed. Hos Mikael, der var en tænksom 
Dreng, vakte det Livets de store Spørgsmål: Hvem var den styrende i alt, hvad der hændte i Verden, hvem
der fordelte Lykken? Han havde jo alierede inden for sin lille Synskres tre Punkter til Sammenligning og 
dermed til Eftertanke : Hjemmet, Morbror Niels' Eventyrlykke i København og så han selv herude, 
gennemblødt, sulten og alene på Heden. Far og Mor og Skolelæreren sagde, at det var Gud Herren, der 
styrede alt. Men havde de Ret heri? Og havde i så Fald Han deroppe Lov til at styre således?

Der var Stål og Flint i disse Tanker, ulmende Oprørsglød. Og en Dag slog de ud i lys Lue. Forpint, 
fortvivlet, overmandet af sin Forladtheds Følelse stod han op på en Sten, der lå i Heden, løftede Øjne og 
Røst mod Himlen og „forbandede Gud Herren, der, hvis han var til, kunde nænne at lade et hjælpeløst, 
ulykkeligt Barn lide således, uden at komme ham til Hjælp".

Det har sikkert gyst i den lille, da han om Aftenen lagde sig til Hvile, og måske endnu mere Dagen efter, 
da han atter var alene ude på Heden, ved Tanken om, hvad Gud Herren nu vilde gøre ved ham til Straf 
for, hvad han havde sagt til ham. Men der skete intet. Solen stod og gik som sædvanlig, Fårene nippede 
og sprang, Regnen sivede ned eller slog med store Dråber, den våde Lyng sjaskede og sled om hans bare 
Fødder ganske som forhen. Da der stadig ikke indtraf noget forfærdeligt, blev efterhånden Tanken om 
hans Forbandelse selv til noget underligt dunkelt og gemt, der lå næsten glemt og dog truende bagest i 
hans Bevidsthed, ligesom en bidsk, men døsig Lænkehund med halvtillukkede Øjne.

Han fik også nu så meget andet at tænke på. Thi Lykkens Lyn slog ned i Hjemmet. Far havde talt med 
Mor og nok skrevet til Morbroder Niels i København, om ikke Mikael, der nu snart var tolv år gammel, 



måtte få Lov at komme derover og tjene og oplæres hos ham. Morbroder Niels havde svaret Ja. Og nu 
stod den lille Fyr der, firkantet og stiv, indviklet og indknappet i det bedste Uldtøj og Vadmel, som 
Hjemmet formåede, med nye Sko, egen Madpose, Sul og Formaninger, og skulde afsted, afsted over 
Heden til den fjærne Købstad, tilsøs med Smakken, til København, til Morbror Niels, til Eventyret. Hvor 
var han spændt og forventningsfuld. Lykken var hændet ham. Når nu bare ikke Gud Herren vilde komme 
efter ham og straffe ham, for hvad han havde sagt!

I året 1768 kom den lille Mikael Pedersen Kierkegaard, knap tolv år gammel, til København for at tjene 
som Dreng hos sin Morbroder, Hosekræmmer Niels Andersen Seding. Det var en stor Overgang. Lykken 
var, nærmere set, ikke altid, som han havde tænkt sig. Den var ikke hver Dag sæbevasket og 
vandkæmmet. Der vankede mangt et Knubs og drøj en Stund, mens han endnu var uvant med Sagerne og 
blev gjort Nar ad for sit Mæle og sin Dragt. Men lidt efter lidt lærte han at klare sig. De derhjemme havde
Ret. Det kom kun an på at frygte og takke Gud Herren for hans store Nåde og være sin Husbond tro og 
lydig, så gik det alt, når man bare tog villigt og godt fat.

Og det gjorde han. Det var også nødvendigt, thi Gud havde vist ham en vidunderlig stor Nåde ved endnu 
ikke at straffe ham for, hvad han havde sagt derovre på Heden. Straffen kunde kun undgås ved altid at 
have dette for Øje og vise den dybeste Underdanighed mod Herren og hans Salvede. Herrens Øvrighed 
bar ikke Sværdet forgæves, og forfærdelig var Herren i sin Vrede. Det kunde man se nu ude på Fælleden, 
hvor Kroppene af de to før så mægtige Mænd, Struensee og Brandt, hang, huggede i fire blodige Stykker 
og satte på Stejle og Hjul. Den højre Hånd var først bleven hugget af dem og derpå Hovedet. Nu hang det 
alt derude og truede enhver, der var Gud og Kongen ulydig.

året efter denne Begivenhed gik Mikael til Præsten hos Sognepræst ved Nikolai Kirke Hans Lemming, og
blev af denne konfirmeret i April 1773. Det var det første Skridt på Ærens Bane. Han var nu sytten år, 
regnedes for voksen og i Besiddelse af Rettigheder, som yngre end han havde at agte og ære. Rimeligvis 
blev han snart efter „Svend" i Forretningen. I året 1777 fik han Fripas som hævet over Bondestanden og 
var dermed militærfri med Ret til at opholde sig, hvor han vilde. Det udstedtes af Sognepræsten for 
Bølling og Sædding, der jo besad „Herligheden" over Fæstegården „Kirkegård", hvor Mikael var født.

Nu var han efterhånden steget ikke så lidt. Der manglede endnu kun eet, det højeste. Det nåede han, da 
han 1780, 24 år gammel, selv fik Bevilling fra Overpræsident samt Borgmester og Råd på at være 
Hosekræmmer i København.

Han nedsatte sig som sådan og var nu ikke længer bosiddende hos en overordnet, men selv Husbond for 
en Husstand af Folk og Tyende, selv hæderlig Hosekræmmer med Ret til at benævnes „Seigneur", 
ligesom hans tidligere Herre Niels Andersen Seding blev kaldet i Mikaels Fripas fra Præsten hjemme.

Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Mikael Kierkegaard fuldt ud har kendt og skattet alt, hvad han her 
havde opnået. Ogder kan heller ikke være Tvivl om, at han følte, hvad her var opnået, som en ufortjent 
Nåde afGud, hvorfor han skyldte at vise sig dybt taknemlig. Næst Gud havde han sin Morbroder at takke, 
og over for denne viste han sig også i Resten af hans Liv som en god Søn. Endnu på en Måde kunde han 
søge at afbetale noget af sin Taknemligheds Gæld, det var ved at hjælpe ligestillede. Just på denne Tid 
kom en „Landsmand" og Kending af ham til København for ligesom han at søge sin Lykke her ved at 
blive Hosekræmmer. Det var hans jævnaldrende, Henrik Lund, der efter som Barn at have mistet begge 
sine Forældre havde boet i Gjellerup hos Gårdmand Troels Lund, hvis Hustru var hans Moster. Hende 
havde han været behjælpelig med efter Mandens Død at styre



 

Fig. 2. Mikael Pedersen Kierkegaard som ung Mand. Maleri af Fru Christine Deichmann.

Gården. Men da nu hendes ældste Søn var bleven voksen og overtog denne, drog Henrik Lund til 
København for ligesom Niels Seding og Mikael Kierkegaard her at søge sin Lykke.

Mikael Kierkegaard stod ham bi med gode Råd, og da Henrik Lund selv havde lidt Kapital fra sin 
forlængst solgte Fædre-negård, kunde også han kort efter Mikael Kierkegaard nedsætte sig som 
Hosekræmmer. Det var to lige dygtige Forretningsmænd, Tiderne var gunstige, fremad gik det for dem 
begge. Det gode Sammenhold mellem dem varede Livet igennem. Først synes Henrik Lund, endog to 
Gange, at have skaffet Mikael Kierkegaard en passende Hustru ovre fra sin Egn. Senere udvekslede de 
Børn, idet to af Henrik Lunds Sønner ægtede to af Mikael Kierkegaards Døtre.

Foreløbig tænkte Mikael Kierkegaard dog ikke på at gifte sig. Der synes tværtimod at have været noget 
tilbageholdent, næsten trykket eller stædigt beskedent over ham i Modsætning til Henrik Lund. Medens 
denne snart giftede sig, ejede eget Hus med Butik i Stuen, forblev Mikael Kierkegaard indtil sit 38te år 
ugift, havde Butik og vistnok også Bolig i Kælder (Store Købmagergade 82—83) og vedblev at kalde sig 
Hosekræmmer, skøndt hans Handel havde skiftet Art. Det er næppe urigtigt i disse Træk at se Virkninger 
af hans Fortid, Skygger af en Frygt for ved mindste Overmod at drage Gud Herrens Straf over sig for 
Forbandelsen.

Men dygtig Handelsmand var han, og Tiderne bar oppe og skød på. Han udvidede hurtig sin Handel til at 
omfatte ikke blot Uldvarer fra Landet, men alle de Varer, som „Kinafarerne" i hine for dansk Handel så 
gunstige åringer hjembragte fra Kina og Østindien. Noget lignende gjorde Henrik Lund og gik over til at 
blive Silke- og Klædekræmmer. år 1788 gik Mikael Kierkegaard endnu videre og fik kongeligt åbent 
Brev (af 19-9 1788) på at måtte „handle med de fra Vore vestindiske Eylande kommende Varer, så som 
Sukker, så vel raffinerede som uraffinerede, Sirup og Kaffebønner, og samme i store og små Partier til 
alle og enhver udsælge". Han var i Virkeligheden gået over til en Storforretning i Kolonialvarer, men 
kaldte sig stædig fremdeles „Hosekræmmer".



 

Fig. 3. Henrik Lund. Efter Tegning.

Man har en lille Beskrivelse af ham fra denne Tid, rigtignok passeret flere Hænder, men dog sikkert med 
betegnende Træk af ham. Han havde — i taknemlig Erindring af sin egen heldige Omplantning til 
København — ladet samme Lykke times en lille Fætter ovre fra Sædding, en Søn af hans Farbroder 
Anders og bærende Navnet Mikael ligesom han selv. Denne Mikael Andersen Kierkegaard tjente nu som 
Dreng og senere Svend hos ham og har som gammel meddelt nogle af sine Indtryk fra hin Tid, der 
gengivne og optegnede af andre endnu er bevarede. Heri fortælles, at Mikael Pedersen var en meget 
akkurat og yderst bestemt Mand. Hver Ting skulde ske til sin Tid og ikke til nogen anden. Når han blev 
vred, skændte han ikke højlydt eller brugte Ukvemsord, han forblev rolig, end ikke den lille Pidsk i 
Nakken på ham bevægede sig. Men hans Bebrejdelser blev givne med en sådan Alvor, at de gjorde et 
stærkt Indtryk, og man uvilkårlig lystrede.

Hver af hans Husfolk havde sin bestemte Gerning, som kun måtte udføres af denne. I Fordelingen af disse
Hverv var der stundum noget hårdt, næsten med Flid nedtrykkende. Den næstøverste i Forretningen, 
Svenden, skulde således selv feje Butiken og Fortovet samt børste sin Husbonds Sko og Støvler. Hvad 
disses Blankpudsning angik, var Mikael Pedersen yderst nøjeregnende, ingen matte Pletter, ikke et 
Sandskorn måtte der findes. Skotøjet spillede jo også en fremtrædende Rolle i Datidens Dragt. Hvad 
denne angik, fulgte han Hovedstads Mode og var i Reglen iført grå Frakke, langskødet Vest (Camisol), 
Fløjels- eller Klædes-Knæbukser, sorte Fintulds- eller hvide Silkestrømper, Sko med store Spænder eller 
ungarske Støvler med Kvast foran.

Disse Småtræk, denne hans ydre Væremåde, Husorden og Dragt synes alle at pege hen på noget fælles, 
svarende til hans Sind: En kraftig Vilje, holdt i Tømme af noget, der krævede næsten Selvplage som Bod, 
men tillige også taknemlig klar over, hvad Plads og Værdighed Gud i sin Nåde havde ladet ham opnå. 
Skyldbevidsthed og Selvfølelse smeltet sammen i een Mønt, præget under Enevælden.

En væsentlig Forandring foregik i hans Forhold, da han 1794 indlod sig i Ægteskab. Det er meget 
sandsynligt, at hans Ven Henrik Lund har rådet ham til dette Skridt. Han var selv dengang forlængst gift 
og ved sit Giftermål ind i en anset københavnsk Familje bleven yderligere grundfæstet i sin nye Jordbund.
Det lader imidlertid til, at Mikael Kierkegaard har ment, at dette var at sigte for højt, og at han burde ægte
en af sin egen tidligere Stand ovre fra Jylland. Også i dette Tilfælde synes Henrik Lund at have kunnet 
give ham Anvisning, idet Valget faldt på en med dem begge omtrent jævnaldrende Pige ovre fra Henrik 
Lunds gamle Bopæl Gjellerup. Det var Kirstine Nielsdatter fra Landsbyen Røgen i Annekssognet til 
Gjellerup. Henrik Lund har uden Tvivl kendt hende fra dengang, han selv styrede sin Mosters Gård her, 
uden for hvilken Markedspladsen var. Hun synes ligesom de andre at have fået Mod på at søge sin Lykke 
i København og drog dertil for „at tjene".

Om det var Mikael Kierkegaard, der „fæstede" hende, vides ikke, men er ret sandsynligt. Da han havde 



lært hende at kende, ægtede han hende 1794. Deres Ægteskab synes at have været lykkeligt. Det tillod 
også Mikael Kierkegaard ved en god Gerning at betale lidt for den ham nu på ny af Gud viste Nåde. Han 
tilbød, så vidt man kan se, sin Morbroder og Velgører, Hosekræmmer Niels Seding, der var 75 år 
gammel, at bo sine sidste Dage hos dem. Seding synes at have hævet sin Forretning og at være flyttet til 
dem. Fra 1794 nævnes han i hvert Fald ikke mere i Københavns Vejviser, der tidligere havde anført ham 
som boende Østergade Nr. 29, og ved sin Død begravedes han ifølge „Nicolai Ligprotokol" fra „Store 
Kjøbmagergade", hvor jo Mikael Kierkegaard boede.

Lykken varede ikke længe. Den 7. Marts 1796 døde Niels Seding „af Alderdom" og begravedes den 12. 
Marts, altså „fra Store Kjøbmagergade". Den 23. Marts døde Madam Kirstine Nielsdatter Kierkegaard, 
født Royen, 38 år gammel, af Lungebetændelse og begravedes den 26. Marts, ligeledes „fra Store 
Kjøbmagergade.".

Der kan ikke være nogen Tvivl om, at disse to Dødsfald lige efter hinanden må have gjort et stærkt 
Indtryk på Mikael Kierkegaard. Efter sine Forudsætninger måtte han naturligt i dem se en Straf, en 
alvorlig Mindelse om, hvor uværdig han var til at nyde Gud Herrens Nåde. De efterfulgtes af en Række 
Begivenheder, der fik en afgørende Betydning for hans følgende Liv. Men da vi savner al nærmere 
Oplysning om hans eget Syn derpå, lades her et betydeligt Spillerum åbent for Gisning om, hvilke 
Bevæggrunde, der har ledet ham, og altså, hvorledes Begivenhederne rettelig er at forstå. Tilsammen 
danne de et afgørende Vendepunkt i hans Liv.

Allerede før sin Hustrus Død havde han forøget sin Husstand, idet han havde taget i Huset og fæstet i sin 
Tjeneste en ung Pige fra Jylland, Ane Sørensdatter Lund. Hun var en fjærnere Slægtning af Henrik Lund, 
og den Gren af Slægten, hvortil hun hørte, havde — rimeligvis ifølge hans gode Eksempel, der også 
fulgtes af alle hans tre Fættere på Gården i Gjellerup — fået Lyst til at drage fra Jylland til København for
at søge Lykken her. En ældre Broder af hende, Lars Sørensen Lund, havde allerede opnået at kunne 
nedsætte sig som Brændevinsbrænder i Hovedstaden. Til ham tyede da ganske naturligt Søsteren Ane, da 
hun kom til København.

Men hendes Svigerinde behandlede hende ilde, og hun søgte da til Mikael Kierkegaard og hans Hustru, 
der tog hende i deres Tjeneste. Afstanden mellem hende og hendes Husmoder var ikke stor. Også denne 
var jo kommen fra Jylland hertil for at „tjene". Og at „lille Ane", som hun i Familjen kaldtes, var i Slægt 
med Henrik Lund, kunde kun højne hendes Anseelse. Måske havde han selv en Finger med i Spillet, da 
hun havnede i dette Hjem, efter at have måttet forlade sin Broders. Selv var hun en 28—29 år, af et 
Væsen, der måtte vinde: Beskeden, ferm, mild, munter, let til Latter og i Besiddelse i udpræget Grad af 
sin Slægts Tilbøjelighed til Lyssyn.

Det var hende, der efter de to Dødsfald lige efter hinanden i Marts 1796 overtog Styret i det øde Hjem i 
Store Købmagergade, med dets Enkemand og hans mørke Tungsind. Foreløbig syntes han at søge sin 
Trøst i at afbetale på sit himmelske Regnskab ved at gøre så meget godt som muligt med sine Penge. 
Måske har han fundet en yderligere Spore hertil i, at den afdøde Niels Seding vistnok efterlod ham en Del
af sin Formue. At støtte sin afdøde Hustrus Broder, der havde nedsat sig som Hosekræmmer, syntes ham 
ikke nok. Han vilde også sørge for sine egne Nærmeste ovre i Sædding. Han købte da i Juni 1796 en 
Grund i Byen og lod der opføre et usædvanlig kønt Hus — ikke som Byens øvrige Gårde og Huse med 
blot Lervægge, men med røde Mursten i Egebindingsværket — til Bolig for sine Nærmeste. I dette Hus 
boede hans Moder og tre Søskende til deres Død.

Men hans Tungsind og Grublen over sit Regnskab med Gud fandt ikke Ro herved. Han skyldte formentlig
Herren langt mere i Bod for sine formastelige Ord på Heden og i Tak for den Nåde, der desuagtet var vist 
ham siden da. Han besluttede sig til at ophøre med sin Handel, lade sig nøje med, hvad han nu ejede, og 
overdrage Forretningen til unge, der nu stod for Tur til at nyde Guds Nåde. Han gjorde virkelig Alvor 
heraf og overdrog den 13. Februar 1797 sin Forretning til sin ovenomtalte Fætter Mikael Andersen 
Kierkegaard, der havde været hos ham som Dreng og Svend.

At dette var et besynderligt Skridt, er vist nok. Han var jo en Mand på 40 år, i sin kraftigste Alder, lige 
netop nået til at drive en stor Forretning op og selv i Besiddelse af sjælden Interesse og Evner for sit 



Arbejde. At hans Venner, ikke mindst Henrik Lund, har frarådet ham dette Skridt som ubesindigt og 
urimeligt, kan der ikke være Tvivl om. Og disse Venner måtte synes at få det soleklare Bevis for, at de 
havde Ret, da han kort efter at have afstået sin Forretning — giftede sig påny. Den 26. April 1797 ægtede 
han Ane Lund. Det var jo dog selvmodsigende i samme Øjeblik at stifte Familje og at afbryde sin 
tidligere indbringende Virksomhed.

Man har gættet på, at han ophævede sin Handel på Grund af de truende ydre handelspolitiske Forhold. 
Men disse ind-trådte først senere. Og det faldt ikke naturligt for en Vestjyde at give så hurtigt tabt i en 
Handel. Ingen af den Lundske Slægt, der var hans nærmeste Ligestillede, gjorde heller dette, enkelte af 
dem grundede netop nye Forretninger nu, og de andre udvidede deres. Desuden overdrog han jo selv sin 
egen til sin nære Slægtning og Medarbejder, hvis Rådgiver og Vejleder han var.

Familje-Overleveringen, der uden Tvivl stammer fra Henrik Lund og ham selv, meddeler da også, at 
Grunden var, at han nu havde tjent „en Tønde Guld" (hundrede Tusind Rigsdaler) og hermed vilde lade 
sig nøje og lade andre yngre komme til. Igennem denne Forklaring skimter man både hans egen religiøse 
Bevæggrund og en vis selvsikker Udtryksform, der muligt tiltalte ham selv og i hvert Fald havde solid 
Klang og Vægt over for Venners og Standsfællers Indvendinger.

I den nyeste Tid har man fremdraget en ny mulig Tydning af Mikael Kierkegaards Skridt. Man er nemlig 
bleven opmærksom på, at det første Barn i Ægteskabet fødtes allerede den 7. September 1797, altså knapt
fem Måneder efter Brylluppet. Forældrene må altså have levet som Ægtefolk på et Tidspunkt omtrent lige
så længe før Brylluppet. Anger over denne Forsyndelse skal have haft til Følge, at „han ægter sin 
Tjenestepige og trækker sig ud af Forretningerne for at have Ro til at vinde åndelig Klarhed og Fasthed",

Som det vil ses, er denne Forklaring lidt vel moderne i sin Tankegang og Måde at gruppere Forholdene 
på. Den, han ægtede, var vel hans „Tjenestepige", men ham derfor ikke mindre jævnbyrdig end hans 
første Hustru, der jo også forud havde været hans eller en andens „Tjenestepige". Leddene er derhos 
urigtigt grupperede. Han ægtede jo ifølge det foreliggende ikke først Tjenestepigen og trak sig derpå ud af
Forretningerne, men begyndte med at afstå Forretningen og holdt først Bryllup to—tre Måneder efter. 
Men endelig hviler den hele Forklaring på højst usikker Grund. Thi det anstødelige i deres for tidligt 
begyndte ægteskabelige Samliv vilde efter alle de pågældendes Begreber slet ikke være tilstede, hvis 
„Trolovelse for Præst" forud for deres Samliv havde fundet Sted. Vi veed intet om, når de blev trolovede. 
Men var dette sket f. Eks. ved Juletid 1796, så var de fra den Stund ifølge almindelige Bondebegreber 
både i Danmark og i Norge rette Ægtefolk. Først ved Forordning af 4. Januar 1799 afskaffedes denne 
ældgamle Form for ægteskabstiftende Forbindelse i Danmark og Norge, netop fordi Trolovelse for Præst 
og i Vidners Nærværelse af Folkets Flertal opfattedes som det egentlige „Giftermål", det efterfølgende 
Bryllup derimod som en blot festlig Formsag.

Meget tyder på, at just dette har været Forholdet og Syns-måden ved Mikael Pedersens Giftermål. Kun 
således forklares det let, at de roligt tøvede med det mindre vigtige „Bryllup", der opsattes, indtil ikke blot
Forretningen var afstået, men tillige de selv efter April Flyttedag var rykket ind i deres nye Lejlighed i 
Frederiksberggade, hvor så et Stuebryllup fandt Sted. Heller ikke findes der mindste Familje-
Overlevering om, at der skulde have været noget uregelmæssigt i Forholdet mellem de to forud for deres 
Giftermål.

Men selv om Mikael Kirkegård således, borgerlig seet, havde opført sig ustraffeligt, er der alligevel god 
Grund til at antage, at hans nye Giftermål udgjorde en Post, og en meget væsentlig Post, i hans Regnskab 
med Gud. Thi hvad var der foregået? Gud Herren havde ved at berøve ham hans første Hustru ved en 
tidlig Død givet ham tydeligt tilkende, at her var Grænsen sat for al den Medgang, Gud i sin 
uudgrundelige Nåde indtil da havde vist den forvorpne Synder, som havde vovet at forbande ham på 
Heden. Men istedetfor ydmygt at bøje sig for Nådens Giver, der lod ham endnu beholde så meget igen, 
havde Synderen svaret med formasteligt ifølge Kødets Lyst blot at kræve en ny Hustru og herved på 
eengang bespottet Gud og vanæret den salig Afdøde, ved end ikke at vente Sørgeåret ud. En sådan Synd 
måtte medføre en endnu langt hårdere Straf, der sikkert vilde gå ud både over ham selv og den, han jdrog 
med sig i Synden. Den eneste Måde at afvende sligt og afbøde Slaget, var som Bod at tilbyde det dyreste, 
han endnu ejede: Sit Arbejde, sin Virksomhed, sin Forretning, der havde været hans Livs Glæde, afstå 



den og dens Udbytte, selv kun beholde, hvad han havde erhvervet, og fra nu af indvie al sin Tid og sit 
Arbejde til ydmygt at betænke, granske og søge at efterkomme Gud Herrens Vilje og uendelige Nåde. 
Hvad den salig Afdøde angik, vilde han iagttage alle de Hensyn, som han med Rette skyldte hende, vente 
Sørgeåret ud, før han holdt Bryllup.

Således synes Regnskabet omtrent at have lydt. Og han holdt sit Ord. Til Bod for sit nye Giftermål afstod 
han kort derefter sin tidligere Forretning og offentliggjorde dette i Adresseavisen i Februar 1797, medens 
han ventede til efter Flyttedag — altså en Måned ud over Sørgeåret — med at holde „Bryllup". I sin nye 
Lejlighed i Frederiksberggade, fjærn fra al Forretning, tilbragte han nu Tiden med at studere Biblen og 
lærde Tænkeres Skrifter, for klart at sætte sig ind i, hvad et Menneske formår at fatte af Guds Væsen, 
Guds Nåde, Skellet mellem Ondt og Godt osv., alle de store Spørgsmål, der lå ham på Sinde. Ved 
utrættelig Flid, sin skarpe Forstand og sin store naturlige Begavelse vandt han snart en enestående 
Færdighed i at kunne i Tanker og Ord tumle med hele denne nye Begrebsverden.

Det syntes, som om Regnskabet ovenfra set var godkendt. Anderledes fra menneskeligt Standpunkt set, 
hvor jo heller ikke fuldstændige Oplysninger fremlagdes. Selv hans nærmeste Bekendte og Venner, som 
f. Eks. Henrik Lund, med hvem han jo nu gennem sit Giftermål desuden var kommen i Slægt, måtte 
misbillige hans Skridt. Al Ære for en Tønde Guld. Men derfor behøver Besidderen da ikke, tilmed når 
han på samme Tid gifter sig og får Børn, at give Afkald på at tjene mere, opgive al Forretning og blive til 
en Bogorm og et Hængehoved. Henrik Lund studerede også lærde Skrifter; Buffon's Naturhistorie, der 
behandlede de mest forskellige Spørgsmål, var hans kæreste Læsning. Men den var ham netop en Spore 
til yderligere Flid med sit andet Arbejde, ikke til at opgive dette. Mikael Kierkegaard måtte forekomme 
ham helt forandret efter sit Giftermål, som en der ganske havde skiftet Natur. Det Giftermål, som havde 
bragt de to i Familje med hinanden, synes da samtidigt at have fjærnet dem indbyrdes. Henrik Lunds Dom
måtte naturligt blive: Mikael Kierkegaard er, siden han dumt opgav sin Forretning, mere og mere bleven 
en stivsindet og stædig Særling. Stakkels lille Ane, der skal døje ham til daglig! Gud veed, om selv 
hendes gode Humør kan holde det ud!

I de første femten år af Ægteskabet stod Styrkeprøven mellem hans barske Tungsind og hendes milde 
Lyssind under nogenlunde lige Vilkår. Hver især holdt tappert ud. Hans Mangel på Forretninger og deraf 
følgende stadige Nærværelse i Hjemmet medførte, at han blandede sig i alt og blev en streng og vanskelig
Herre. Men samtidigt udvidedes år for år det hende nærmest underliggende Område, idet Børneflokken 
stadigt forøgedes. I Tidsrummet 1797—1809 fødtes ialt seks Børn, hvoraf de tre første var Døtre, der i 
særlig Grad måtte synes at henhøre under Moderen. Tilsammen dannede de en Slags Forgreninger på 
Ledningsstammen, så at når det faderlige Lyn slog ned fra oven, dette uvilkårlig fordeltes og lettere løb 
sig mat.

Det gik ikke Mikael Kierkegaard bedre i hans hjemlige Paradis med Hustru og tre Småpiger, end hans 
Stamfader Adam i hans med Hustru alene. Slangen nærmede sig og fristede med forbuden Havefrugt. Det
var på Østergade i deres nye Hjem, at Fristeren viste sig, vistnok allerede fra første Færd i sin svedne 
Skikkelse som hans afdøde Hustrus Broder Mads Røyen. Æblet, der vistes, var skønt og godt at få 
Forstand af. At flytte ud til Hillerød i den dejlige Natur, lige sund for Hustru, de tre små og for ham selv, 
som Middel mod hans Tungsind. Hvor vilde han ikke kunne studere i Fred herude både i Biblen og i den 
tyske Filosof Christian Wolffs så tiltrækkende Skrifter, vinde øget Klarhed over Guds Væsen, Guds Nåde 
og Grænsen mellem Godt og Ondt! — Mads var kendt derude og kunde vistnok skaffe ham en god 
Lejlighed.

Ak ja. Vist var Mads kendt herude og kunde skaffe Lejlighed, men ikke blot til Bolig, men til Fristelse, til
Fald, til Brud mod Guds Vilje, til fornyet Kundskab om Grænsen mellem Godt og Ondt, men fra den 
forkerte Side. Næppe var nemlig Mikael Kierkegaard med Familje 1803 flyttet til Hillerød, næppe havde 
alle, store og små, lært ret at nyde Naturen, og Glæden holdt sit Indtog i Form af en første Søn (den 
senere Biskop Peter Kierkegaard), førend Mikael sad fangen i Fristerens Garn. Han og Svogeren 
vandrede så længe rundt i den smukke Natur, så på de værdifulde Grunde og gode Ejendomme til 
passende Pris, indtil Naturen gik over Optug-



 

Fig. 4. Hillerød med Frederiksborg Slot. Stik fra ca. 1760.

telsen, og han selv i Kompagni med Svogeren om at opkøbe Ejendomme og Grundstykker for at sælge 
dem videre med Fordel. Uden at klare sig det helt, sad han snart atter, trods givet Løfte, dybt inde i 
Forretning, den af ham afsvorne Forretning. Mads og Mikkel, hvad havde I dog for!

Det synes at have taget nogen Tid, førend han fuldt indså sit Fald og sin Brøde. Han var jo gået frem i 
Disputérkunsten siden sidst og har måske forsøgt at forsvare den Synsmåde, at han vel havde opgivet sin 
tidligere Hosekramhandel, men derfor ikke al anden Handel. Dog, hans skarpe Forstand kunde i Længden
ikke afvise, at Forretning er Forretning, og selv Handel med Ejendomme var at friste Gud og drage 
Straffen over sig. Efter et Par års Forløb flyttede Mikael Kierkegaard atter fra Hillerød ind til Østergade 
og havde tvættet sine Hænder fri for Ejendomshandel. Og Gud viste fremdeles sin Nåde mod ham, så at 
alt syntes tilgivet. På Østergade fødte hans Hustru ham endnu to Sønner, så at Lejligheden her nu blev for 
lille. Efter den sidstes Fødsel April 1809 købte han sig da i Juli Måned samme år en Ejendom til egen 
Beboelse, beliggende ved Nytorv. Dette var tilladeligt, ingen Spekulation. Her blev han boende i henved 
30 år, indtil sin Død.

En varig Følge af Opholdet i Hillerød blev hos begge Ægtefællerne, både den tungsindige og den 
forhåbningsfulde, en bevidst og inderlig Kærlighed til Naturen. Den gik i Arv til alle Børnene. Denne 
Naturglæde ytrede sig rørende hos de gamle, efterhånden som Børnene voksede til, i en Omhu for, at i 
hvert Fald disse såvidt muligt skulde tilbringe en Månedstid af Sommeren hos Slægt og Venner på 
Landet. Umærkeligt havde Moderens Lyssind her vundet en betydningsfuld Sejr. Frigjort for Tungsindets 
Tryk hjemme sværmede den lille Flok, hun havde værnet som små, hver Sommer løsslupne og glade ud 
til Hillerød, Buddinge og andetsteds for at indsuge Lys og Friluft. Stilfærdigt, men måske stærkest og 
smukkest, ytrede Lyssindets Sejr sig hjemme hos de to tilbageblevne. Ikke i det selvfølgelige, at hun 
sørgede for dem, havde alf tilrede, fulgte dem i Tankerne og selv ligesom åndede frit ud i deres Glæde, 
som hun skilt fra dem nød og delte og anså for sin rige Lod. Men i det mærkelige, at også han for en 
Stund blev smittet, glemte sit Tungsind, forvarede det i Enegemme som Selvbebrejdelse, mens hans 
øvrige Sind hvilte ud i Tak og Tillid til Herrens Nåde, der som Sommersol lyste over hans Børn.



 

Fig. 5. Nytorv og en Del af Gammeltorv 1839. Efter Maleri af Dalsgård på Frederiksborg Museet. Til Højre, mellem Rådhuset
og Hjørnestedet, ses Kierkegaards Ejendom.

3. Søren Kierkegaards barndom

I året 1813 foregik Begivenheder i Danmark, der fik afgørende Følger ikke blot for hele Landet, men også
for det lille Hjem på Nytorv i København. Efter at Danmark i over seks år havde været i Krig med 
England og under denne fået Hovedstaden bombarderet, måttet udlevere sin Orlogsflåde, mistet sin 
Handelsflåde, sin Handel og sin Samfærdsel med Norge, medens der på samme Tid stadig måtte holdes 
en stærk Hær samlet, nødtes Landet endelig til at gå fallit. Dette skete ved Forordningen af 5. Januar 
1813, ved hvilken Landets Seddelpenge, som man for at skaffe Penge havde været nødt til at udstede i 
urimelig Mængde, for en stor Del tabte deres Værdi. Af øvrige Værdipapirer var det kun kongelige 
Obligationer, som man af Hensyn til udenlandske Ejere ikke turde nedsætte for stærkt, der nogenlunde 
beholdt deres pålydende Værdi; alle øvrige Værdipapirer delte mere eller mindre Seddelpengenes 
Skæbne.

Ved denne pludselige Forrykkelse gik det alle Landets Beboere som ved et Lotterispil. Nogle få, der 
tilfældigt havde holdt på det rette, vandt; alle andre Medspillende tabte. Og da det var Landets 
Pengesedler, det drejede sig om, var jo alle Medspillere. Kun Ejerne af „kongelige Obligationer" havde 
vundet, om ikke ligefrem, så dog forholdsvis, idet alle andre havde tabt.

Mikael Kierkegaards Formue havde, uden at han selv foretog sig noget, været Svingninger underkastet, 
siden han ved sit andet Giftermål ophævede sin Forretning. Dengang regnedes den for „en Tønde Guld", 
et Tal med Fylde og Vægt. Siden sank sådan Sum i det almindelige Omdømme, idet mangen i de gunstige
åringer lige indtil 1807 tjente ganske anderledes Summer. Men så i den lange Krigstid var det gået hans 
som alle andres Formuer, den var bestandig gået tilbage. Thi selv om den bevaredes nok så forsigtigt, så 
svandt den dog tusind Rigsdalers Værd, når hver enkelt af dens Rigsdaler-Sedler, just fordi der udstedtes 
altfor mange af dem, daglig sank i Købeevne og tilsidst ikke gjaldt mere end et Par Skilling. Værdien af 
Obligationer, Panter i Ejendom, Gældsbeviser sank i samme Grad, da de jo kunde tilbagebetales med 
Penge i Sedler. Så var der snart ikke andet sikkert tilbage end Guld og Sølvpenge, gemte på Kistebund 
eller i Strømpeskaft. Men til disse havde kongelige Skatter som grådige Møllarver i de forløbne seks-syv 
år forlængst banet sig Vej og fået dem i Regeringens Eje til anden Anvendelse. Mikael Kierkegaards 
Formue var da, trods den fordums „Tønde Guld", nu i Papirernes Tid — Obligationernes og 



Pengesedlernes — kun en Formue på Papiret. Måske var Huset på Nytorv hans eneste Eje. Hans Velfærd 
stod på Vippen som alle de andres. Alt afhang af, hvad Papir han havde holdt på, nu da Lotteriet blev 
trukket den 5. Januar 1813.

Han havde holdt på det rette. Hans Formue var anbragt i kongelige Obligationer, der, som vi har set, 
bestod som Nummer 1 ved Prøven. Den 6. Januar vågnede han på Nytorv som en frelst Mand, medens 
Morderenglen samme Nat var gået gennem næsten ale Stadens Huse og havde efterladt lutter dræbte 
blegnæbede Anvisninger. Med Rette gjorde dette et stærkt Indtryk på ham. Thi med hele hans Tungsind 
og lønlige Mellemregnskab med Gud kunde dette kun ses som et ufatteligt Under, Gud Herrens 
uudgrundelige Nådens Under, der var vederfaret ham. Han måtte næsten segne under Glansen. Han, det 
vanartede Kryb, der havde vovet som Dreng på Heden at forbande Herren, ham havde Herren endnu 
engang vist sin Nåde, større end nogensinde tilforn, større end da han fik Lov til at komme til København 
og siden have Held på Held. Herren havde denne Gang, trods hans gentagne Fald i Mellemtiden og 
kødelige Skrøbelighed, ladet sin Velsignelse følge ham. Herren havde, da han selv sveg sit givne Løfte 
om ikke at drive Forretning mere, nu usynlig drevet Forretning for ham og gjort ham rig. Herren havde 
ladet sin Nåde lyse over ham og hans Hustru og Børn og hele Hjem.

Eller var dette måske kun en Forløber for Straffen, der ventede ham, uundgåeligt ventede ham, til Svar på 
hans Brøde! Herren havde just samtidig velsignet hans Hustrus Liv, ligesom fordum Saras, skøndt hun 
var til års. Var det her, Straffens Pil skulde ramme, ramme ham på det sårbareste Punkt ved snart at lade 
ham miste sin trofaste, opofrende Hjælperske, berøve hans Børn deres Moder? Tungsindet hviskede 
stadig det mistrøstige Svar, at kun således kunde Regnskabet udlignes.

Tungsindet fik Uret. Den 5. Maj 1813 fødte hans Hustru en Søn, og både Moder og Barn befandt sig vel. 
Førend Månedsdagen derefter kunde hun selv bære sit Barn til Dåben i „Helliggejstes" Kirke. Der er 
ligesom en Efterglans af Festglæden i Beretningen om, hvad der foregik. Den Lille havde ikke mindre 
end otte Faddere. Og den lykkelige Moder kunde for tredje Gang opkalde et af sine Børn efter sin 
forlængst afdøde Fader, Søren, hvem hun lignede i Sind. På Præstens Spørgsmål: „Hvad skal Barnet 
hedde?" lød da hendes Svar: „Søren Aabye Kierkegaard". Dette Navn gjorde muligt ikke Indtryk på den 
tolvårige Søster Severine, og den seksårige Broder Søren, men tiltalte ventelig de tre tilstedeværende 
Faddere og Husvenner, der var af Slægten Aabye.

Det nye Udtryk for Guds Nåde måtte netop ved sin Gentagelse gøre et fordoblet Indtryk på Mikael 
Kierkegaard. Der var noget så overvældende ved det, at det syntes at kræve sin egen Forklaring. Hvad der
var sket — at han og hans Hustru så sent havde fået endnu et Barn — kunde synes at pege på, at Vægten 
her ikke lå på ham og hende, men at Gud Herren havde sin egen Hensigt med Barnet. Formen for 
Faderens Regnskab med Gud antog uvilkårligt Præg heraf. De to store Nådesbevisninger bogførtes ikke 
alene som to nye Gældsposter på forøget Taknemlighed og Lydighed. Der opførtes en helt ny Konto, 
lydende på Sønnens Navn, indeholdende Faderens påtagne Forpligtelser og til Gud afgivne Løfter i 
Anledning af dennes vidunderlige Komme.

Han var kommen som den syvende i Søskendeflokken, men med Afstand fra de andre i Tid og rent ydre 
Vilkår. Der var egen Morgenglans over hans Komme, ganske som på den syvende Dag i Ugen, da Herren 
hvilede på sit Værk, og Dagen derfor viedes til Herren. Så være da også denne Søn viet til Herren! Hans 
Fader lover at anvende al sin Kraft og Omhu på at opdrage og oplære ham til dette Kald. Og idet han heri 
seer sit Livs afsluttende Manddoms Opgave, en tifold Erstatning for den Forretningsvirksomhed, hvorpå 
han gav Afkald, seer han heri en ringe Afbetaling på sin store Taknemligheds Gæld for alle uforskyldte 
Velgerninger fra oven, hå-ber han lønligt på en Udslettelse af sin Syndeskyld, nådig Tilgivelse for sin 
forfærdelige Brøde som Barn på Heden.

Denne nye Pligt tændte ligesom Ild i Faderens Livssyn og Virke. Han fik en egen fyldig Opgave, 
forskellig fra den negative gennem mange år, blot at lyde og give Afkald. Lynet slog ned i det lille Hjem 
med ny Kraft gennem Faderen og øgede i ham Hjemmets Øvrigheds- og Husbonds-Styrke. Hans 
Tungsinds Svøbe fik nu guddommelig Kraft og Smeld. Der hørte al Moderens Lyssind og stærke 
Naturindtryks Dugg og Friskhed hos den Lille til for at værge ham mod den mørke Viljevægt, der nu 
truede med at vælte sig over ham. Fra hans Komme til Hjemmet vejede Tungsinds Vægtskål ikke længer 



lige med Lyssinds, der bar Hustru og Børneflok. Fra den Lilles Komme fik den første Overtaget. Faderens
Kraft og Anseelse voksede.

Dette viste sig både hjemme og ude. Det nye guddommelige Kaldsbrev gav Faderens Syn på sig selv og 
hans hele Færd en egen uvant Sikkerhed og Målbevidsthed. Thi først og fremmest havde den nye Opgave 
klaret hans eget Blik. Nu forstod han, hvorfor Gud havde ladet ham opgive sin engang så kære Forretning
for at hengive sig til Studiet af Biblen og Pligtlære. Dette var ikke til Tidsfordriv. Det var for herigennem 
at indøve ham og gøre ham skikket til at blive en Vejleder for det kommende Søndagsbarn, der skulde 
vies og ofres til Herren. Ydmyg, men hensigtsklar begyndte han straks på sin Gerning: I Hjemmets 
Vedskjul samlede han nu trofast og lagde år for år til rette det Ved, som den lille Isak engang skulde bære
op til Morias Bjerg, når han ved sin Fader Abrahams Side skulde vandre derop for at ofres. Stundum 
kunde det vel gyse i ham, når han tænkte videre på Ordene: „Og selv i sin egen Hånd tog han Ilden og 
Offerkniven; og de vandrede begge tilsammen." Men Tungsinds Vane og hellig Nidkærheds Opblussen 
bragte ham over det.

Disse Tilberedelser forandrede lidt efter lidt Hjemmets Præg. Børnestøjen og „Faders Stue", der hidtil 
havde været hinandens Modsætninger, indgik et ejendommeligt Forlig. Enhver Form for Underholdning 
lige fra „Uglspil" og „Robinson" til „Skjul", „Saltebrød" og „Tagfat" fik nu Lov til at komme ind i 
Helligdommen og foregå dér på den ene Betingelse, at den foretoges som Ordleg, der lededes af Faderen. 
Det var et rent Himmerig for en otteårig Dreng som Peter Kierkegaard at få Lov til at komme herind, vise 
Skarpsindighed, trække Tanketov og godtgøre Bibelkundskab, alt under Faderens morsomme, æggende 
Deltagelse. Eksemplet smittede, alle Sønnerne måtte efterhånden herind og være med i Ordlegen, trænes i
Teologi og Pligtinddeling, bygge Tankehuse, der selv om de syntes solide som byggede af Klodser, 
øjeblikkelig blæste om som Korthuse, så såre Faderen blot pustede til dem.

Men herved omdannedes Hjemmet lidt efter lidt til et lærdt teologisk Koncilium, hvor kun Skarpsind, 
Mundsmidighed og Kirkelære havde Værd, og Himmeriges Nøgler uomtvisteligt var betroet Faderen. I 
denne Menighed havde Kvinderne selvfølgelig at tie. De hørte egentlig slet ikke til her, men var en lavere
Kaste, der blot „gik i Huset" og „gik til Hånde". Moderen havde vel Nøglerne til Spisekamret. Men selv 
denne Nøglemagt var stærkt begrænset af Faderen. Han købte ind alt til Huset: Kød hos Slagterne, der 
holdt på Nytorv, Flæsk og Smør fra Bøndervognene på Gammeltorv, Æg, Ænder og Kyllinger hos 
Amagerkonerne om Springvandet inderst mellem alle Vognene. Han bragte det selv hjem, traf Aftale med
Bageren i Frederiksberggade om at få Brødet bragt, handlede ofte selv med Fiskerkonerne og bedømte, 
om Kaffebønnerne var ordentlig brændte og malede af Pigebørnene. Han var Husets Leverandør og 
Køkkenskriver, alvorlig, nøjeregnende og påpasselig, som i Hosekramkælderen på Købmagergade.

Dette var altså de to Husets Halvdele, Mandssiden og Spindesiden, med forskellig Tiltrækning og ulige 
Magtfordeling. Det var ikke let for et lille Væsen som den yngste Søn straks at træffe Valget imellem 
dem. Til at begynde med holdt han naturligvis til hos Kvinderne, der elskede og forkælede ham. Han 
lærte alle deres Herligheder at kende, fulgte ind med dem at hente Syltetøj i det aflukkede Spisekammer 
og fik Lov at „smage", anstillede selvstændige Undersøgelser i Krukken med Puddersukker og dens 
vidunderlige Klumper og lærte al Trøstens smertestillende Salighed at kende i et varmt Godnatkys af Mor
og en Pebernød af Søster, når Fader havde været for stræng. Men efterhånden lyttede også han lydhør til 
den lokkende Stemme fra Faders Stue, han tittede nyfigent derind og fulgte selv efter. Thi han var en lille 
Slikmund, også efter Ordknas. Det smagte sødt og prikkede varmt på Tungen som brændte Mandler. 
Hermed var han gået i Fælden. Moders det „lille Lam" forvandledes lidt efter lidt til det tænkte Lam, som 
Isak forudsatte, at Faderen havde i Baghånden, indtil det viste sig, at han selv var Ofret.

Uden for Hjemmet gav Mikael Kierkegaards indvundne Sikkerhed og Anseelse sig til Kende under helt 
anden Form. Selv om han nok så beskeden og stilfærdig holdt igen, stod Heldets Glorie om ham. Hans 
Tavshed udlagdes som forvaret Visdom, hans Beskedenhed som snild Dækstilling, hans Tale som 
Kærneord. Thi han havde, da alle andre var uvidende og blinde, forudset alt, holdt på det rette, kongelige 
Obligationer, og sad nu saddelfast som få, mens de allerfleste andre lå i Grøften. Sligt giver Fodstykke, 
stiller en Mand højt, selve det skete løfter ham. En Hædersmand var Mikael Kierkegaard. En sjælden 
Begavelse, Kløgt og Retsind, parret med ægte Bramfrihed og stille Værdighed. En Mand, vort Land 
kunde stå sig ved at have mange af.



Selv de, der kendte ham godt fra tidligere og måske netop derfor havde fjærnet sig, kom ham nu atter 
nærmere. Blandt disse først og fremmest Henrik Lund. Begge havde de stået sig under de vanskelige 
Tider, medens de fleste af deres Slægt og Venner var bukket under eller dog ikke nær var de samme som 
før. Sligt gør, at Undtagelserne får mere Øje for hinanden, opdager hinandens Værd og får gensidig 
Respekt.

Henrik Lund havde klaret sig ved ikke at lade sig friste til at slå stort på, holde Skibe i Søen og købe 
Herregårde, men forsigtig og mådeholden bevare sin Forretnings Grundstamme, Handelen med alle 
Bønderne på Gammeltorv, der, når de med Fordel havde solgt deres Korn og Fedevarer, gerne kom ind i 
Butiken i Nygade for at omsætte lidt af Fordelen i Tøj til sig selv eller dem derhjemme. Mikael 
Kierkegaard havde klaret sig ved at bryde af, mens Legen var god, og skille sig helt af med Forretningen. 
Dengang syntes Henrik Lund, at dette var Særhed af ham. Men Udfaldet viste dog, at han havde handlet 
klogt og forstået at bringe sin Tønde Guld uskadt i Land gennem Brændingen. Trods sine Særheder var 
han alligevel en flink Mand, som lille Ane kan være glad ved at have fået. Nå, seks-syv Børn hjælper vel 
også lidt til at pille Særheder ud.

De skulde nu begynde at gå i Skole og kom i den samme, hvori Henrik Lunds Sønner af andet Ægteskab 
gik, Borgerdydskolen, der lå i Klareboderne i Gyldendals Gård. Vejen til Klareboderne var fra Nygade og
Nytorv en og samme, og Hjemmene selv lå jo næsten Dør om Dør. Børnene kom i Kast med hinanden. 
Der var jo i Forvejen lidt Slægtskab mellem Forældrene, nok i hvert Fald til gensidigt at stole på, at 
Børnene dér var i pålidelige Hænder. Bekendtskabet mellem Børnene udviklede sig mere og mere. Henrik
Lund købte sig nogle år efter et lille Landsted „Rosenlund" ved Jagtvejen. Henrik Lunds Sønner var 
ivrige Friluftsvæsener. Det smittede Kammeraterne, en Tur derud var ingen Vej. Vilhelm Lund, den 
senere Naturforsker, var Insektsamler og Opdager i Grusgraven derude og dog Duks i sin Klasse. Peter 
Kierkegaard var ikke til at stoppe Munden på i Dispyt og Duks i sin Klasse. Buffons Naturhistorie hos 
den ene, Fader og Wolffs Filosofi hos den anden slog ud i næste Slægtled. Der sluttedes Venskab mellem 
de unge. Men det gik videre endnu. Da det tilsidst endte med, at to af Sønnerne fra Nygade ægtede to af 
Døtrene fra Nytorv, var dette Hjems Ring brudt, Spindesiden her havde vundet en afgørende Sejr. Herved
åbnedes Døren til mere end til „Faders Stue", så at det yngste Barn ikke blot efter Husets Skik i 
Sommerferien kunde få lidt Landlov, men fra nu af til enhver Tid på året smutte ud til en Søsters 
morsomme Hjem, løbe „Tagfat" gennem Stuerne eller i Haven og prøve at ride på Svogers Hest i Stalden.
Alle Spilopper lønnedes med Bifald, og intet, selv det mindste, endsige det værste, meldtes hjem.

Det var en farlig Vane for den lille Isak at komme i, således med korte Mellemrum at slippe Abrahams 
Hånd, lægge hele den tunge Byrde af Offerved, som han slæbte på, fra sig og i Smug gøre Løjer i Lunden.
Intet Under, om Abraham stundum blev meget betænkelig herved.

Tungsind og Lyssind førte da fremdeles en stille, men svar Kamp om Barnet. Udfaldet var umuligt at 
forudsige. Og at spørge den lille Isak selv, vilde være håbløst, Forholdene havde gjort ham kådmundet og 
næsvis. Man kunde være udsat for et Svar omtrent som dette: Sagen er meget vanskelig og indviklet og 
fører længer tilbage. Navnet Isak indeholder allerede en guddommelig Reprimande til både hans Fader og
Moder, der begge tvivlede om hans Komme og derfor vantro lo ad Spådommen. Navnet betyder ifølge 
Skriften som bekendt: „ Jo vist lo de." En Isak må svare til Navnet.

året 1813 var et mærkeligt år både for Landet i det hele og for Huset på Nytorv. Både i det store og det 
små drejede det sig om „kongelige Obligationer". De fik afgørende Værdi ved Forordningen af 5. Januar 
1813 og gjorde også Ejeren af Huset på Nytorv rig. Men ved den følgende Forordning af 5. Maj 1813, der
kun gjaldt Huset, var det ikke let at bestemme det nådigt udvalgte Papirs Art. Faderen erklærede det 
straks




