RASMUS OTTESEN
(1803— 1862).
Nogle Blade af hans Levnetsløb som et Bidrag
til Religionsfrihedens og de gudelige Forsam
lingers Historie.
Ved

Jens Peter Jensen.
Siden Hans Tavsens Dage har Sorø Amt mod
taget fra Fyen en anselig Række opvakte Bønder
sønner, som for kortere eller længere Tid satte Bo
her og øvede en Indflydelse, der paa forskellige
Maader ogsaa blev at mærke udenfor Amtets Grænser.
I det 19. Aarhnndredes første Halvdel kom saaledes
Rasmus Ottesen fra Nyborgegnen til Venslev, Lars
M øller fra Vestfyen til Skørpinge og Jens Corneliussen
fra Davinde til Førslev; senere hen kom Hans Frand
sen fra Odenseegnen til Gudum, medens Rasmus
Dinesen og Johannes Feldthusen, begge fra Svendborgegnen, kom og fæstede Bo i Høve — ja flere
andre kunde nævnes. Fælles for disse opvakte Bøn
dersønner var en levende Optagethed af religiøse
Spørgsmaal og en dyb Forstaaelse af Aandsfrihedens
Betydning.
En af de mærkeligste og rigest begavede af disse
Fyenboer var Rasmus Ottesen.
Og da det nu er

64

Jens Peter Jensen:

100 Aar siden han i Vinteren 1823—24 ved sin Del
tagelse i det kristelige Forsamlingsliv paa Fyen første
Gang blev offentlig nævnt, ja stillet for Retten og
dømt, saa vilde det maaske være betimeligt, om der nu
gjordes et Forsøg paa at samle Minderne om hans
rige Livsvirke, saameget mere som det er over 60
Aar siden han døde, og der for hvert Aar, der svin
der, bliver færre og færre tilbage af dem, der gemmer
paa Erindringer og Minder om Rasmus Ottesen.
I.
Det var i Thorup, Allerup Sogn paa Fyen, at
Rasmus Ottesen fødtes den 19. April 1803 af For
ældrene Otto Adrian Sørensen og Ane Margrethe
Knudsdatter.
Faderen var født i Sanderumgaards
Mølle 1760, Moderen i Ringe Sogn 1756, hvor hendes
Fader var Fæstegaardmand.
De kom begge til at
tjene paa Sanderumgaard, hvor de blev kendt med
hinanden, og 1784 giftede de sig sammen. Saa le
vede de i 7 Aar som Indsidderfolk, til de i 1792 fæstede
et Hus med 3'/» Td. Land under Torpegaard. Herved
kom de til at bo i et af Thoruphusene.
Af 7 Søskende i det lille Husmandshjem var
Rasmus Ottesen den yngste.
Han siger selv i et
Brev, som han 26 Aar gi. vovede at skrive til Fyens
Guvernør, Prins Christian, at hans Forældre var
fattige, „men ved Arbejdsomhed og Sparsomhed fik
de mig født op, til jeg var 13 Aar, da kom jeg til
at tjene en Bonde i Byen indtil mit 15. Aar, saa kom
jeg hjem for at beredes til min Konfirmation, som
blev fuldbyrdet i Pinsen 1818“ .
Den jydske Bonde, N. J. Termansen, har 1861
i nogle Optegnelser, han overgav til Historikeren Fr.

Rasmus Ottesen.

65

Barfod, skrevet om R. Ottesens Forældre, at de i
enhver Henseende var agtværdige Mennesker. „U n
der Fattigdommens mange Tryk opdrog og indplan
tede de hos deres Børn Kærlighed til Gud og til alt
godt“ .*) — Efter sin Konfirmation kom Rasmus Ottesen i
Tjeneste hos en anden Bonde, hvor han dog kun
blev 1 Aar — til 1819 —, da hans Sognepræst, Pa
stor Hvalsøe i Allerup, forlangte at faa ham i sin
Tjeneste. Den Plads vilde den unge Rasmus Ottesen
ogsaa gerne have, „ti der kunde jeg blive øvet i
Avlsdrift, hvortil jeg havde stor Lyst“ , siger han,
„og denne Lyst var mig ligesom medfødt.“ **)
Her hos Pastor Hvalsøe tjente han i 3 Aar, indtil
1822. Da kom han hen hos en Gaardmand, hvor
han var saa uheldig, den 15. Juni 1822, ved en Brønd
gravning at faa sit højre Knæ knust af en Sten.
Saa maatte han, elendig og hjælpeløs soni han var,
hjem til sine gamle Forældre, der begge var over
60 Aar. Og i tre samfulde Aar var han omtrent ude
af Stand til at fortjene det mindste. Termansen siger
i sine Optegnelser, at under denne Prøvelse blev
Rasmus Ottesens Sjæl „opvakt til at skue Frelsen i
vor Herres Jesu Kristi Tro. Evangeliets Lys be
gyndte at skinne for ham, som hidtil havde vandret
under Lovens Tugt“ . Rasmus Ottesen havde nok
allerede fra 1821 været optaget af det gudelige For
samlingsliv, der paa Kertemindeegnen og nedad Ny
borg til samlede sig om Kristen Madsen fra Bregnør.
Og det blev Kristen Madsen, der nu under Rasmus
*) Disse Optegnelser — i Afskrift — er velvilligst overladt mig
til Benyttelse af R. Ottesens Søn, Læge Gustav Ottesen, Kø
benhavn.
**) Af R. Ottesens Brev til Prins Christian.
5
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Ottesens Sygdom og Nød fik den største og varig
ste Indflydelse paa denne lysvaagne og begavede
Husmandssøn.
4de Søndag i Advent, den 21. December 1823,
var Rasmus Ottesen dog i Stand til, efter hvad der
fortælles, at tage en Tur sammen med 14— 15 andre
Troende fra Davinde og Allerup Sogne op til. Drigstrup Sogn ved Kerteminde, hvor de vilde besøge
nogle Venner, deriblandt Kristen Madsen. Paa Vejen
derop tog de ind hos Købmand Larsen i Kerteminde,
der ogsaa hørte til Forsamlingsfolket, og hvor de
vilde gøre nogle Indkøb til Julen. Da de derfor ud
paa Aftenen vendte tilbage fra Drigstrup, fulgte paa
Vej af Kristen Madsen og andre Venner, tog de
igen ind til Købmand Larsen for at faa Varerne med
hjem og gøre et lille Ophold der. Og saaledes gik
det til, at der saa sent som mellém Klokken 11 og
12 Aften blev holdt et lille Vennemøde i Købman
dens Stue, hvor de først sang nogle Salmer, og saa
holdt Christen Madsen en Bøn. Men som de sidder
i deres Andagt, og det er henad Midnat, gaar Døren
op, og Kerteminde Politibetjente træder ind og fore
tager en Optælling af de tilstedeværende, der med
Husets Folk udgjorde omkring 20. Og derefter gik
Politibetjentene deres Vej. Efter at den lille For
samling havde endt sin Andagt, blev der endnu
sunget en Salme og ført lidt Samtale, og de Frem
mede var ved at sige Farvel, for at begive sig ad
Hjemmene til, da Politibetjentene atter viste sig i
Døren. De forlangte nu at se den Bog, som Chri
sten Madsen havde læst op af ved Bordet. Der blev
svaret, at Christen Madsen ikke havde benyttet no
gen anden Bog end den almindelige „Evangelisk
kristelig Salmebog“ , som laa paa Bordet.
„N ej“ ,
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sagde Politibetjentene, „det var ingen Salmebog han
læste op af, det kunde vi nok høre". Heri havde
Politibetjentene Ret, thi Christen Madsen havde, da
Politibetjentene var der første Gang, bedt en Bøn til
Gud ud ad sit Hjertes Trang. Men nu laa Herman
Franckes Haandpostil paa Bordet; den havde, inden
de Fremmede kom, været brugt af Husets Folk. Den
lukkede nu Politibetjentene op og afskrev Titelen,
hvorefter de forlod Huset. De Fremmede fra Landet
tog kort efter Afsked og rejste i Stilhed hjem. Kort
efter blev der anlagt Sag imod Købmand Larsen,
hvor Anklageren forlangte den unge Købmand Lar
sen dømt til 1 Aars Forbedringshus for at have holdt
Forsamlinger stridende imod Forordningen af 13.
Januar 1741. Dommen, der faldt hen paa Aaret 1825,
frifandt dog Larsen, imod at han betalte Sagens Om
kostninger*).
Det var første Gang, at Rasmus Ottesen paa nært
Hold kom til at erfare noget om den heftige For
følgelse, der nu i 2 — 3 Aar havde været i Gang mod
de gudelige Forsamlinger paa Fyn og særlig rettet
mod Christen Madsen. Snart Skulde han efter denne
Adventssøndag komme til selv at være den, som
Forfølgelsen for en Tid rettedes imod. Rasmus Ottesens Helbredelse gik langsomt, men som han selv
siger, „ved Forsynets Styrelse og en duelig Læges
Hjælp“ blev han sat saa meget i Stand, saa han
kunde begynde at tage Del i Forsamlingerne, og hen
paa Aaret 1825 kunde han endogsaa paatage sig
Pladsen som Avlskarl hos en kristelig vakt Enke,
Madam Bruun, i Kerteminde. I Forsamlingerne blev
Ungkarl Rasmus Ottesen snart bekendt som en dygtig
*) Efter Lindbergs „Nordisk Kirketidende“.
51
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Ordfører.
Hans fantasirige Veltalenhed vakte stor
Beundring hos adskillige.
En Maanedstid efter at han havde været til Mødet
i Kerteminde, blev han i Begyndelsen af 1824 ind
stævnet for Retten for tilligemed Væver Johannes
Jensen at have holdt gudelige Forsamlinger i Ellinge
Sogn. 10 Personer, alle af Ellinge Sogn, blev ind
stævnet til at møde for Retten. Og Sagen, der vakte
stor Opmærksomhed i Sognet, blev behandlet i Ellinge
Krohus. Her blev Rasmus Ottesen og hans Med
anklagede modtaget af ondsindede Mennesker med
en Stenregn. Og i Krostuen maatte de ikke alene
være Vidne til den mest ugudelige Snak, der var
dem en Vederstyggelighed, men man drev det end
og saa vidt, at man spærrede Munden op paa
dem og hældte dem Brændevin i Halsen.
Medens
dette foregik i Krostuen, holdtes Retten indenfor i et
andet Lokale, uden at Rettens Folk paatalte de Uhyr
ligheder, der blev begaaet mod de Anklagede, og da
disse efter Retsmødet forlod Kroen, blev de stenet
hjem af Pøbelen.
Rasmus Ottesen og hans Med
skyldige blev baade ved Underretten og Overretten
dømt til at betale en Række Pengebøder. Men Sagen
vakte Opmærksomhed langt udenfor Fyen og bidrog
sit til at vække Opmærksomheden for Kravet om
større Aandsfrihed.
Rasmus Ottesen udviklede sig stærkt i disse Aar
omkring 1825. Han var overordentlig godt begavet,
han baade talte og skrev godt for sig. Og man
maa beundre den Frimodighed, hvormed denne unge
Bondekarl i den Tid lagde sine Tanker frem for
alle, saavel højtstaaende som jævne Folk.
Han
var flere Qange hos Guvernøren paa Fyn, Prins
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Christian, for at tale sine Trosfællers Sag. Han var
ogsaa i København i Anledning af sin Retssag og
gjorde ved samme Lejlighed Bekendtskab med flere
aandsvakte Folk, deriblandt den senere saa bekendte
Pastor Holm, der i 1827 blev Præst paa Holsteinborg
og i Venslev. Den 4. Marts 1825 skrev Ottesen et
Skrift, som han kaldte: „M ine Tanker i enkelte Ting
frem satte paa det enfoldigste", hvori han hos For
samlingsfolket kritiserede visse hernhutiske Meninger
og hernhutisk Snak om Sakramenterne. løvrigt ud
taler han her sin Mening om seks kristelige Begreber:
Troen, Daaben, Nadveren, den naturlige Fornuft, den
frie Villie og Kærlighed eller gode Gerninger*).
Fra 1825 til Foraaret 1829 var Rasmus Ottesen
Avlskarl hos Enkemadam Bruun i Kerteminde. Da
maatte han paa Grund af sine gamle Forældres Svag
hed forlade sin gode Plads for at hjælpe dem, hvor
de ikke selv kunde. „Dette er jeg meget godt for
nøjet med,“ skrev han, „thi de har hjulpet mig, da
jeg ikke kunde hjælpe mig selv.“ Han kom hjem til
Thorup og skulde nu som Fæstehusmand for sin
Fader gaa paa Hovarbejde. Men han var en for fribaaren Natur til at sende ud i det Driverliv, som en
Række Hovarbejdsdage var. Han længtes snart ef
ter en friere Stilling, hvor han og hans gamle kære
Forældre kunde have Udkommet. I den Anledning
satte han sig hen den 30. Maj 1829 og skrev et Brev
til Prins Christian, hvori han beder denne hjælpe sig
til at overtage enten en Fæstegaard eller en anden
fri Landejendom. „Avlsdriften staar mig i Hovedet,
og den Lyst har jeg ikke godt ved at dæmpe“ —
*) Fr. Nygaard:
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skriver han til Prinsen — „og hertil kommer, at jeg
endnu ser, at vort gode Land Fyn bliver paa sine
Steder daarlig dreven. Jeg havde derfor stor Lyst
til at gøre mit til, at Agerdyrkning tillige med andre
Kunster kunde forbedres“ . Hvad Prins Christian sagde
til dette Brev, der er holdt i en smuk korrekt og ær
bødig Stil, vides ikke. En Qaard paa Fyn fik Ras
mus Ottesen ikke; derimod lykkedes det ham hen
sidst paa Aaret 1829 at komme i Besiddelse af en
Fæstegaard paa Holsteinborg Gods i Sorø Amt.
II.
I nogle Optegnelser*), som Rasmus Ottesen i 1835
sendte til Magister Jakob Kristian Lindberg, der ud
gav „Den Nordiske Kirkes Tidende“ , gør han Rede
for, hvorledes Opvækkelsen foregik paa Sjælland ved
de Husforsamlinger, som R. Ottesen begyndte paa
1829 i sit nye Hjem i Venslev.
Disse Optegnelser
benyttede Lindberg i den Oversigt, som han i sin
„Kirke Tidende“ skrev om den vestsjællandske Op
vækkelse. 1827 havde Rasmus Ottesen, som da var
Avlskarl i Kerteminde, hørt, at Pastor Holm fra Kjøbenhavn var forflyttet til Holsteinborg og Venslev.
Og samme Aar rejste R. Ottesen over til Sjælland
for at besøge og høre Holm, hvem han havde faaet
kær ved sit Bekendtskab med ham i Kjøbenhavn 1824.
Paa Holsteinborg fandt han nu ikke alene en venlig
Modtagelse af Pastor Holm, men nød endog den
Ære ved ham at komme til at tale med Orev F. A.
•) Efter nogle af Rasmus Oltesens Papirer, der opbevares af
hans ældste Søns Børn i København, og som velvilligst er
overladt mig fil Afbenyttelse.

/ . P. J.
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Holstein, og tillige blev han kendt med Rasmus Sø
rensen, der af Greven var kaldet til Lærer i Venslev.
Det blev en stor Oplevelse for Rasmus Ottesen. Hos
Rasmus Sørensen maatte han fortælle en hel Del om
Forsamlingsbevægelsen paa Fyn. Vel lod det til,
som dette Besøg ikke skulde faa videre at betyde,
da R. Ottesen straks efter rejste hjem til Kerteminde;
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men det blev alligevel af stor Betydning for ham i
Fremtiden. Hvad nemlig R. Ottesen her ved Hol
steinborg fandt samlet: en kristelig Greve, en kriste
lig Præst og en kristelig Skolelærer, vidste han, man
forgæves søgte andre Steder; derfor fandt han, at
der maatte være godt at bo og bygge paa Grevska-
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bet. Paa den anden Side havde Greven syntes saa
godt om „denne levende troende og ivrige Bondekarl“ ,
at han ønskede sig mange saadanne Folk paa sit
Grevskab, og kom en saa begavet Almuemand til at
tale med den sjællandske Bondealmue, gjorde Pastor
Holm Regning paa, at Opvækkelsen snart vilde blive
almindelig der paa Egnen. Og da man saaledes fra
begge Sider ønskede en nærmere Forbindelse, kom
den efter 2 Aars Forløb meget let i Stand.
Penge havde R. Ottesen ikke at købe Ejendom
for i 1829. Det havde han ogsaa skrevet til Prins
Christian. Nu rejste han saa til Holsteinborg, blev
modtaget her med aabne Arme og fik endogsaa straks
af Greven en Gaard i Fæste paa meget billige Vilkaar — i selve Venslev, hvor han kunde mødes med
den kristelige Præst og Skolelærer, som han saa længe
havde ønsket sig. Han tog sine gamle Forældre
med sig til Venslev, for at sørge for deres Ophold
i deres Alderdom. Huset i Thorup afstod han for
en Sum af 100 Rigsdaler.
Da Rasmus Ottesen nu var flyttet til Venslev, fik
han af sin Ven, Pastor Holm, den kærlige Advarsel,
at han ikke maatte tale ret meget om Kristendom
men til Folket, „thi det skal komme lidt efter lid t“ ,
sagde Præsten. R. Ottesen studsede lidt over denne
Formaning, men føjede gerne Præsten i dette og ind
skrænkede sig til at tale med sine egne Husfolk om
kristelige Spørgsmaal. I sit Hjem holdt han daglig
Bøn og hver Søndag efter Gudstjenesten i Kirken et
Andagtsmøde med sine Folk.
Følelsen af, hvor vigtigt det var at have kristne
Tjenestefolk, som man i alle Ting kunde forlade sig
paa, havde foranlediget Pastor Holm til at ønske sig
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en saadan Tjenestekarl fra Fyn. Og Rasmus Ottesen
havde da skaffet Præsten en af sine Venner til Karl
i Præstegaarden. Denne Karl kom 4. Søndag i Ad
vent 1829 om Eftermiddagen over til Rasmus Otte
sen og havde et Par alvorlige Mænd med sig, som
han havde lært at kende i Bisserup. De overværede
Husandagten hos R. Ottesen, og saaledes kom det
første Forsamlingsmøde i Stand hos den nye Gaardfæster, fem Uger efter at han var kommen til Vens
lev. Næste Søndag kom der foruden disse tre Frem
mede, to andre Mænd med fra Bisserup og endvidere
Rasmus Ottesens Nabo med Familie. Og alle disse
deltog i Rasmus Ottesens Andagtsmøde. Nu blev
der fra den Tid vekselvis hveranden Søndag holdt
Møde i Venslev, hveranden i Bisserup. En Gang
imellem besøgte Skolelærer Rasmus Sørensen disse
Møder, men da han havde Kirkesangertjenesten i to
Kirker, fik han let Forhindring.
Rasmus Ottesen
indrettede det saaledes med Forsamlingerne i de to
Sogne, at han holdt Forsamling i det Sogn, hvor
der var Førstegudstjeneste, saa kunde alle høre Præ
sten i den Kirke, han først prædikede i *).
Saaledes begyndte Rasmus Ottesen de gudelige
Forsamlinger paa Sjælland. De forløb helt i Fred
indtil 2. Paaskedag 1830. Den Dag var de samlede
i Bisserup hos en af Vennerne, der havde sluttet sig
til dem og nu laa meget syg; derfor havde han bedt
dem om, at de endelig maatte samles hos ham, da
han ellers ikke kunde deltage i deres Andagt. Her
havde R. Ottesen efter Oplæsningen af Evangeliet
og Postillen holdt en Tale om at søge Samfund med
') Efter „Nordisk Kirketidende“ 1835.,
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Vorherre ved Nadverbordet. For denne Tale blev
han meldt til Provsten af Grevskabets Læge, Dr.
Schmiegeløv, og Grev Holstein bad nu R. Ottesen
om at se sig for, da han jo før havde været under
Tiltale for gudelige Forsamlinger. R. Ottesen sva
rede, at Øvrigheden ikke vilde gøre de Kristne no
get, med mindre Præsterne overgav dem i deres
Hænder. „Forresten“ , sagde han, „taler vi vel Guds
Ord til hverandres Opvækkelse og Opbyggelse, men
Luthers Postil er dog egentlig Taleren og Præsten i
vore Forsamlinger“ . Klagen til Provsten fik ingen
videre Følge.
Men i Foraaret 1831, da en af de Opvakte, An
ders Frederiksen i Venslev, holdt Bryllup med en
fynsk Pige, var der 10 opvakte Fynboer til Stede.
Brylluppet stod i Brudgommens Hus.
Da de nu
havde været i Kirke — Søndagen efter Pinse — kaldte
Pastor Holm R. Ottesen til sig og bad ham ind
stændig, at han dog vilde sørge for, at der ikke ved
dette Bryllup blev holdt Taler eller lange Bønner el
ler sligt, enten af ham eller af Fynboerne, „men
synge“ — sagde han — „det maa I saa meget I
vil, det skal ingen forbyde“ . Rasmus Ottesen sva
rede fortrædelig, at han nok skulde tie stille ved
denne Lejlighed, og Bønnerne skulde vel blive korte
nok. Han nævnte Præstens Ord for Bryllupsgæsterne,
men da de livlige Fynboer hjemme i Bryllupshuset
fik Munden ret i Gang, glemte de Præstens Advar
sel, og R. Ottesens Tavshed havde den Indflydelse
paa dem, at de blev endnu mere ivrige til at føre
Ordet om kristelige Ting paa deres egen fynske Vis.
Men da Fynboerne var rejst, blev Rasmus Ottesen
og Rasmus Sørensen enige om for Fremtiden at an-
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melde Forsamlingerne for Præsten, som Forordnin
gen af 1741 paabød. „Lad saa hvem der vil komme
og gøre Indsigelse“ , sagde Rasmus Sørensen. Den
4. Juni 1831 anmeldte de i Forening, med deres
Navnes Underskrift, følgende for Pastor Holm:
Ifølge Forordningen af 1741 angaaende de pri
vate gudelige Forsamlinger tilkendegive vi under
tegnede herved Deres Velærværdighed, at vi hver
Søndag Eftermiddag efter Kirketjenestens Slutning,
agter i vore Huse at holde gudelig Læsning og
Samtale af den hellige Skrift og andre gudelige
Bøger til Opbyggelse for os selv, vore Hustyende
og andre vore kristeligsindede Bekendter, som deri
begærer at deltage med øs. Og sker det da i
den Orden og Omgang, at naar der i Venslev
Kirke er Førstegudstjeneste, holdes denne Læsning
i R. Ottesens Hus, og naar der er Sidstgudstje
neste, da i Rasmus Sørensens Hus. Vi udbede
os ærbødigst Deres Velærværdigheds skriftlige Tilstaaelse for, at dette er Dem tilkendegivet.
Venslev, den 4. Juni 1831.
Rasmus Sørensen.
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Fra den Tid af blev Forsamlingerne paa Grev
skabet Holsteinborg altsaa ganske lovformelige. Naar
R. Sørensen var tilstede, sang man først en Salme,
saa holdtes der en kort Bøn og derefter oplæste Sø
rensen et Kapitel af Bibelen, som han udlagde kort
og enfoldigt. Derefter var der Samtale om det læste,
hvor Ordet altsaa var frit, og Rasmus Sørensen slut
tede med en Bøn. Saa læste Rasmus Ottesen Søn
dagsprædiken af Luthers Huspostil, saadan som Skik
og Brug var paa Fyn ; derefter bad han en Bøn, og
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der sluttedes af med en Salme. Det var mest Bror
sons Salmer (udgivet af Pastor Holm), der blev be
nyttet. Naar Rasmus Sørensen ikke var tilstede, ude
lodes Bibellæsningen.
Magister Jakob Kristian Lindberg skrev 1834 i
„Nordisk Kirke-Tidende“ : „Skolelærer R. Sørensen
og Qaardmand R. Ottesen har unægtelig stor Nidkær
hed for den kristelige Tro efter Luthers Læreform og
en saadan Kundskab i Quds Ord, at man vel maa
kalde dem danske Teologer. Jeg ved nok, at denne
Benævnelse slet ikke smager vore teologiske Studen
ter; der synes de absolut, de maa være ganske an
derledes Karle end en Skolemester og en Bondemand,
men det er deres egen Ulykke, naar de med saadanne Indbildninger kommer ud paa Landet og stø
der paa skriftkloge Bønder og beskæmmes straks ved
første Møde. — Og naar Grev Holstein paastaar, at
de Forsamlinger, hvori der læses, er gode, men at
de maa forkastes, hvori der tales, det vil sige, hvor
Bønder prædike, da vil jeg ikke her synderlig strides
med ham; baade fordi jeg omtrent er af hans Me
ning, og fordi de Forsamlinger, jeg har lært at kende
mellem Bønderne, virkelig er indrettet saaledes, at
der læses i dem af Luthers Huspostil, og det frie Ord,
som dertil knyttes af den Bonde, der læser, slet ikke
kan kaldes en Prædiken eller give sig ud for at være
det. Efter hvad jeg med egne Øren har hørt i en
stor Forsamling paa Holsteinborgegnen, maa jeg er
klære dette højt og frit for Verden, og jeg maa føje
til paa Sandheds Vegne, at det var sunde og be
tænksomme Ord, som Bondemanden Rasmus Ottesen
talte i Anledning af Luthers Prædiken. Vilde man
— om man kunde — formene saadanne Bondemænd
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i at føje deres Bemærkninger, til hvad de læser, for
at gøre det oplæste mere tydeligt og indtrængende
for dem, som høre, da vilde man kun tage Livet af
Forsamlingerne, og naar det er borte, da er de na
turligvis ikke en Pibe Tobak værd, og kan ikke læn
ger have noget tiltrækkende for levende Kristne, men
vilde kun alene besøges af nogle Dødbider, som tro
ede, de der kunde sove sig ind i Himlen“ .
I 1837 var den 31-aarige Peter Rørdam, der se
nere blev Præst i Mern og i Lyngby, paa Rejse
igennem Sorø Amt. Her traf han ogsaa Rasmus Ot
tesen, der nu boede i Hyllested, og Rørdam har i
sin Dagbog skildret R. Ottesen saaledes:*)
„Rasmus Ottesen er smuk, veltalende, forstandig,
fuld af Vittighed, har store blaa Øjne og brunt Haar,
som falder godt omkring det runde Hoved. Han er
anden Gang Enkemand, skønt kun 34 Aar; sidste
Gang var han gift med en Præstedatter, hvad der
gjorde, at han fik sin Gaard indrettet mere smag
fuldt, og sine blaa Klæder finere og mere ziirlig
end alle de øvrige Bønder — skønt Snittet er, som
Bønderne bruger det — saa at han ogsaa i det Ydre
forraader en højere Gang. Fra sin Ungdom, jeg
tror 18 Aar, har han været opvakt og er bleven det
ved Forsamlinger. Indtil da havde han levet strengt
lige fra Barndommen, efter Loven, stræbt af al Magt
at holde Budene og var derved, da han saa, det
var umuligt, altid bedrøvet i Hjertet, hvorvel han
ved sin Munterhed og gode Lune var alle Menne
skers Yndling. Da han var 20 Aar, blev han en af
de troende Fynboer.
„Øvrigheden“ , sagde han,
*) Efter H. F. Rørdam:
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„kalder os altid Kertemindesekten, men jeg har be
standig sagt, at skal vi kaldes en Sekt, da maa det
være de Nazaræers Sekt, thi endnu har aldrig enten
den verdslige eller den gejstlige Øvrighed kunnet
paapege et eneste Punkt, hvori vi var forskellige fra
de kristne Fædre, kun dette var vor Lyst at føre
Troen med os ind i Livet, og at den skulde ledsage
os fra Morgen til Aften. Vi stod op, mens det øv
rige Hus sov, og da vi sang og bad og prædikede,
om hvad der bevægede Hjertet, bad de os holde
Mund, da vi forstyrrede dem, og de blev meget
vrede, fordi vi fornøjede os ved Livet“ . — Ottesen
prædiker næsten hver Søndag.
Om Formiddagen
gaar han selv i Kirke, men om Eftermiddagen hol
der han Forsamling, sjælden i sit eget Hus, da han
er buden ud, nu til denne, nu til hin, hvor saa hans
Tilhørere samles. Jeg spurgte, siger P. Rørdam, hvor
med han vilde godtgøre sin Ret til at præke. Han
svarede, hans Samvittighed vidnede ved den Fred og
Glæde han følte, at det var Ret, hvad han gjorde,
og da hans Jævnkristne nu bestandig ønskede at
høre ham, og han paa disses Forbedring havde en
god Indflydelse, vidste han ikke, hvorfor han skulde
høre op. Luther forlanger af dem, som paa deres
egen Haand, uden Kirkens Ordination, ville præke,
at de ved Tegn skulde stadfæste deres Kald. Alle
Præsterne i hele Egnen maatte erkende, at Bonde
prædikanterne forholdt sig til troende Præster som
Hyrdehunden til Hyrden (men var Præsten vantro,
gik Hyrdehunden i Hyrdens Sted), thi, sagde R. Ot
tesen, det er dog os, som egentlig vækker Folket;
først naar de troende er blevet vakt ved os, som gaa
stadig omkring, kommer de i Kirken og i Forbindelse
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med Præsten; de ordinerede Præster har vel Kaldelse
fra Kirken, idet de gaar hen til en Bisp, naar de har
faaet Embedet og bliver af ham indviede; men mange
blandt Præsterne har ingen indre Lyst til at prædike
eller sørge for Sjælene — de modtager det udvortes
Kald uden at have det indre — de kan altsaa ikke
fortryde paa, at den, som med Glæde bærer Omsorg
for Sjæle — lad ham være den ringeste Bonde —
har større Tillid blandt sine Naboer. Det er, sagde
R. Ottesen, som med Lægerne; Kongen ansætter ogsaa Distriktslæger omkring i Landet, og ved Siden af
dem nedsætter sig andre Læger paa deres egen Haand.
Naar nu de sidste bliver mest brugt, fordi de er due
ligere, bliver de kongelige Læger vrede; men det var
dog Uret, at en syg Mand skulde bruge den daarlige
Læge, blot fordi han var ansat af Kongen. Saaledes
ogsaa angaaende Sjælen. Hvorfor maa Bønderne
ikke holde sig til den Sjælsørger, som bedst hel
breder? — Ottesen er saare oplyst i Biblen og i
Danmarks Historie og Poesien, og lever i bedste
Forstaaelse med sin Sognepræst, Hahn, *) skønt
denne slet ikke ynder Forsamlinger, da han paastaar,
at for meget Sukker kvalmer, og at den, som for Al*) Præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg fra 1834 til 1840,
da han døde 36 Aar gi. „Han var den gladeste af alle Præ
sterne, fuld af Haab“ , skrev P. Rørdam. J. K. Lindberg
skrev ved hans Død : „Halm var en af de folkeligste Præ
ster i Danmark“ . Og Grundtvig skrev et langt Digt om
Hahn, der begyndte saaledes:
Du var et Fredens Barn som faa,
som i Dannevang de findes,
et Fredens Barn, som klart dog saa,
at uden Kamp, der ingen Krone vindes.
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vor vil eftertænke og for Livet optage, hvad han har
hørt i Kirken, neppe behøver mere den Dag. Imid
lertid har Pastor Hahn ikke kunnet overbevise R.
Ottesen; men i Hyllested er ingen Forsamlinger“ .
Saa levende et Indtryk fik den livsfriske Peter
Rørdam af Rasmus Ottesen i Sommeren 1837.
Første Søndag i Advent 1834 var Rasmus Otte
sen kommen til Halkevad i Skørpinge Sogn for at
holde Forsamling. Og da dette var noget nyt her,
strømmede snart det halve Sogn sammen for at høre
og se Ottesen, en Del var alene kommen for at gøre
Spektakler. Mens R. Ottesen nu læste en Prædiken
over Dagens Evangelium, begyndte Spektakelmagerne
at støde og puffe hverandre ude i Gangen. Manden
i Huset bad da Rasmus Ottesen om at sige til Uro
stifterne, at de ikke maatte forstyrre Andagten. Men
Ottesen tog det paa en lidt anden Maade, idet han
vendte sig mod Forstuen og sagde: „Jo virkelig skal
I have Lov til at stødes og slaas og forstyrre os, ligesaa meget I lyster; thi I hører jo i Evangeliet, jeg
læste op (Jesu Indtog i Jerusalem), at Vorherre Kri
stus red sagtmodig og lukkede ikke sin Mund op til
dem, der støjede og gjorde Nar ad ham, og kunde
Vorherres Hellighed taale den Bespottelse, saa kan
vores ogsaa". Da Urostifterne saaledes fik at høre,
de havde deres Frihed, blev de aldeles rolige, og med
en mageløs Opmærksomhed hørte de alle efter, hvad
Rasmus Ottesen havde at sige.
Rasmus Ottesen var naturligvis en varm Tilhæn
ger af de personlige Frihedskrav. 1840 indgav han
et Andragende til Roskilde Stænderforsamling om Ta
lefrihed. „Vi, som i Livet føler os som fri Borgere,
vil vor Konge ikke behandle som aandelig stavns-
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bundne, formedelst en Forordning, der smager af
den Tid, da alt var bundet i Danmark for de smaa“ .
„Og det ved jeg“ , skrev Rasmus Ottesen, „at naar
dette er min Bøn, saa bedes den ved mig af Tusinder
og atter Tusinder i Danmark“ . Samme Aar blev han
tiltalt ved Underretten og idømt en Bøde af 50 Rd.
for en trykt Erklæ ring, han havde udsendt, med 2
à 3000 Underskrifter fra Forsamlingsfolket i Danmark
og som en Protest mod Biskop Mynsters Forslag til
et nyt Kirke-Ritual og en ny Alterbog. A f disse
mange Underskrifter var 366 fra Sorø og Præstø
Amter, 68 fra Holbæk Amt, 19 fra Frederiksborg
Amt. Fra Kertemindeegnen var 38 fra Munkebo Sogn
og 28 fra Drigstrup Sogn. Fra de stærke Jyders
Land: Raarup Sogn i Bjerre Herred, var 22. Fra
Øen Mors er særlig mange Underskrifter. I Sorø
Amt var der fra Venslev Sogn 15, Bisserup By 15,
Tingjellinge Sogn 6, Høve Sogn 5, Korsør By 12 og
Slagelse By 19 Underskrifter. Ogsaa for en Ind
samling til nødlidende Lutheraner i Schlesien blev
Rasmus Ottesen tiltalt ved Retten i 1840. Men Sa
gen blev hævet, da det oplystes, at et med Censur ud
givet Blad havde anbefalet Indsamlingen og endogsaa optaget en Taksigelse for de indkomne Bidrag.
III.
I de 12 Aar, Rasmus Ottesen boede i Sorø Amt,
skiftede han Bopæl tre Gange og var gift tre Gange.
Fæstegaarden i Venslev havde han fra 1829 til 1836.
1 Sommeren 1830 døde R. Ottesens Fader i en A l
der af 70 Aar, og hen paa Efteraaret giftede R. Ot
tesen sig med Pigen Ane Kristine Andersdatter, der
var paa samme Alder som han og født i Revninge
6
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paa Fyn. Dette Ægteskab varede kun 17 Maaneder,
da hun døde og efterlod sig en Søn, 5 Maaneder gi.,
som kun blev 7 Aar. Ottesen var nu Enkemand i
4 Aar, og gennem et ihærdigt Arbejde, ved Flid
og Held, naaede han at blive en temmelig velha
vende eller dog velstaaende Fæstegaardmand.
1
Slutningen af November 1835 giftede han sig paany,
med en Datter af Pastor Hvalsøe i Allerup — hans
Fødesogn. Hun hed Christiane Sybille Hvalsøe og
var 4 'L Aar yngre end Ottesen. Det var ikke let for
de to at faa Præstefolkenes Ja til denne Forbindelse,
især var Præstefruen meget imod Partiet. Stands
forskellen var stor i de Dage, Familiehensynet ikke
let at overvinde. Rasmus Ottesen var jo kun en sim
pel Fæstebonde og tilmed — en Husmandssøn! Det
unge Par fik dog sin Villie sat igennem; men Ras
mus Ottesen føjede Præstefamilien i at afstaa — med
Grevens Tilladelse — Fæstegaarden i Venslev, og i
Stedet for købe en Selvejergaard i Hyllested, som
han og hans Hustru overtog i April 1836. Kun 11
Maaneder varede dette Ægteskab. Christiane Sybille
døde i Barselseng tilligemed Barnet. Og da R. Ot
tesen havde taget den sidste Afsked med Hustru og
Barn, der sænkedes i Jorden i samme Kiste, da var
det ogsaa forbi med at være Selvejergaardmand.
Han maatte sælge Gaarden for at betale Gælden, som
han havde stiftet, og som indestod hos hans af
døde Kones Familie. Først efter 3 Aars Forløb
kunde han faa den solgt saaledes, at Gælden kunde
dækkes. Det var i 1839. Han købte nu et lille Sted,
som ikke havde været beboet i 10 Aar, med et Jord
areal af omtrent 20 Td. Land. Det laa i Tingjellinge.
Han opbyggede det fra Grunden af og solgte det i
1841 saaledes, at han fik lidt tilovers. Religionsfrihe-
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den lokkede ham da til Fredericia, hvor han købte
et forfaldent Sted, som han opbyggede af nyt, og
levede her som Agerbruger.
Mens han endnu var i Sorø Amt, giftede han sig
tredie Gang, den 29. Oktober 1839, med Pigen M arie
Nielsdatter f r a Fuirendal; hun havde tjent ham i de
sidste 10 Aar, og var født 1817, altsaa 14 Aar yngre
end Rasmus Ottesen. Med hende havde han 4 Børn:
en Pige — som fødtes og døde 1840 og kun blev 8
Dage gi., — og tre Sønner, hvoraf den ældste blev
Inspektør paa Kysthospitalet paa Røsnæs og den yng
ste er en kendt Læge i Kjøbenhavn.
DaJ. A. Hansen*) 1838 flyttede til Slagelse, hvor han
var Skomager i 3 Aar, blev han snart Rasmus Ottesens og Rasmus Sørensens gode Ven. De mødtes i
Kirkerne, og i de gudelige Forsamlinger i Hjemmene.
Og J. A. Hansen siger i sine nedskrevne Erindringer
om Rasmus Ottesen, at han var en livlig, tænkende,
oplyst og meget begavet Mand. Det var smukt af
Rasmus Ottesen at tilbyde J. A. Hansen at ville for
sørge ham og hans Familie, mens Hansen privat
forberedte sig til Seminaristeksamen. Men da J. A.
Hansen søgte om Tilladelse til at gaa op som Pri
vatist, blev Tilladelsen nægtet af Kancelliet. Det var i
1840. Aaret efter var det, at R. Ottesen bestemte sig
til at bryde op fra Tingjellinge for at flytte til Fre
dericia, og her tilbød han J. A. Hansen med Familie
fri Huslejlighed i Fredericia og fri Rejse derover,
naar de vilde flytte med ham. J. A. Hansen gik straks
ind paa det gavmilde Tilbud og flyttede i August
1841 med Familie og Ejendele til Fredericia, hvortil
R. Ottesen i Forvejen var ankommen.
*) Den senere saa bekendte Politiker.
6*
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IV.
En stærk kristelig Bevægelse var i disse Aar
brudt frem i Sorø Amt.
Udtrykket „det hellige
Land“ , som Biskop Mynster spottende havde brugt
om Sydvestsjælland, var ikke saa fejlt, brugt i god
Betydning. Den Forfølgelse, der fra 1837 rejstes imod
de gudelige Forsamlinger paa Sjælland, æggede
mange alvorlige Mennesker op til at se kritisk paa
Statskirken og dens Styrelse. Og blandt de fremme
ligste her var Rasmus Sørensen, der foretog alvor
lige Skridt for at forberede en større Udtrædelse af
Statskirken, og hertil havde han, som han skrev,
„tvende Medarbejdere, som hver for sig var hans
Mestre i Talent, hurtig Fatning og Talefærdighed",
nemlig Rasmus Ottesen og Gravør P. Mønster fra
Skelskør. Den sidstnævnte flyttede 1839 til Kjøbenhavn og blev Præst for en Baptistmenighed. Ras
mus Sørensen hældede ogsaa meget til den Retning,
men blev ikke Baptist, skønt han i et Skrift tog flere
af Baptisternes Læresætninger i Forsvar. Han for
klarede selv nogle Aar senere, at han kun vilde „ud
brede en sund Betragtning og en ufanatisk Stem
ning saavel mod Baptisterne som mod alle andre
religiøse Sekter“ . Rasmus Ottesen, der i Midten af
30erne stod den grundtvigske Anskuelse nær, var
ikke blevet aldeles uberørt af Sørensens og Mønsters
aandelige Paavirkning.
„Hans skarpe Opfattelses
evne og klare Forstand holdt ham nogenlunde i L i
gevægten“ , siger J. A. Hansen; „men han var en fribaaren Natur, han savnede en aldeles fri ydre Stil
ling i kirkelig Henseende, for at han uhindret kunde
følge det indre Kald, naar det meldte sig". Ingen
kunde nemlig den Gang træde ud af Statskirken og
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slutte sig til andre Trossamfund uden borgerlig For
følgelse og Straffe. Heller ikke var lier nogen Sognebaandsløsningsret. Mønster var blevet sat i lang
varigt Fængsel, efter at alle lians Ejendele var solgt.
Derimod var der Religionsfrihed i Fredericia, og det
var dertil, at R. Ottesen var rejst i 1841.
I Fredericia kom Ottesen og J. A. Hansen sam
men hver Dag, og deres Samtale drejede sig i A l
mindelighed om religiøse og kirkelige Spørgsmaal.
De kom ogsaa sammen med Sognepræsten Dr. theol.
Hans Rørdam, der senere blev mere bekendt som
Præst i Hammer ved Vordingborg. „Han hørte sta
dig med stor Interesse“ , siger J. A. Hansen, „paa den
frie Bedømmelse og knusende Kritik af de statskirkelige Tilstande her i Landet paa den Tid, som R. Ot
tesen fremsatte og som diskuteredes“ . Og i Reglen
var Rørdam og J. A. Hansen mest enige. „Disse
Sammenkomster tiltalte os mere og mere“ , siger J.
A. Hansen, „saa at vi i Reglen besøgte Rørdam en
Aften om Ugen, og udeblev vi til den sædvanlige
Tid, sendte Præsten Bud efter os“ .*) Det var og
saa Rørdam, der med Kancelliets Tilladelse døbte
Rasmus Ottesens ældste Søn ved Neddyppelse, da
Ottesen forlangte dette. Rørdam fik ogsaa Lov til
at forvalte Nadveren for Ottesen og hans Hustru
ved Brødets Brydelse i Hjemmet, saaledes som Ot
tesen havde bedt om. Det var et rigt og skønt
Hjerteforhold, der forenede de to kristne Venner,
Ottesen og Rørdam, skønt de saa forskelligt paa
visse Ting i deres Gudsforhold.
Og da Ottesen

) J. A. Hansen:
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forlod Fredericia i 50erne fik han de varmeste Lovtaler
med paa Vejen af den lærde Præst, Dr. Rørdam.
R. Ottesen var Fredericia en god Borger. Aaret
efter at han var konmen dertil, blev han valgt ind i
Byraadet, og under Fredericias Belejring i Somme
ren 1849 udviste han et Mod og en Offervillie til at
hjælpe de nødlidende i den belejrede By, saa han
siden fra flere Sider fik store Anerkendelser. Altid
var han den gavmilde, der søgte de nødlidende op
og hjalp dem, hvor han kunde. Men i det store
Frihedsaar 1848 følte han ogsaa Lyst og Kald til at
melde sig til det ny Rigsdagsarbejde, hvor Maalet
var at skaffe Landet en ny Forfatning. 1847 var
han ved Stændervalgene blevet Suppleant i Viborg
Stænderforsamling. Nu prøvede han i Efteraaret 1848
at blive valgt ind i den grundlovsgivende Rigsfor
samling ved at stille sig i Fredericia den 5. Oktober.
Han stillede sig ikke som Partimand, hørte dog nær
mest hjemme hos de Nationalliberale, indtil han se
nere som Folketingsmand sluttede sig til Helstatsmændene. Men udpræget Partimand blev han aldrig.
Og det han især gjorde sig bemærket ved som Po
litiker, var en glødende Iver for at faa Trosfriheden
gennemført. Hans Valgtale i Fredericia den 5. Ok
tober 1848 lød, efter hans egen Opskrift, saaledes:
„Naar jeg betræder Tribunen, da er det ikke for
at fremkomme med en vidtløftig Udvikling af Stats
videnskab, hvortil jeg ikke anser mig dygtig, men
det er især for efter Evne at modarbejde den Me
ning, at den tilkommende Rigsforsamlings Med
lemmer bør ene være videnskabelig dannede Mænd,
hvilken Mening jeg aldrig har kunnet dele og ved,
at der er flere i denne Forsamling, som er enig
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med mig deri. Det, hvormed jeg begrunder min
Mening, er nemlig følgende:
Naar vi betragter
Danmarks Friheds Udvikling i Forhold til andre
Lande, ser vi i de fleste Tilfælde en skærende
Modsætning, idet at naar en friere Forfatning skulde
indtræde, saa er det de fleste Steder sket ved en
frygtelig Rivning imellem Partier, hvorved i A l
mindelighed Borgerblod er flydt, og af dette Borger
blod er almindelig opvokset anarkistiske og kom
munistiske Ideer, som har gjort det næsten umu
ligt et faa tilvejebragt en Forfatning, hvorved et
Lands Vel kunde sikres, fordi den ene Yderlighed
dannede en modsat Yderlighed, som gjorde det
vanskeligt at træffe den gyldne Middelvej, saaledes
at baade Folkets og Kronens Rettigheder blev re
spekterede.
I Danmark, vort elskede Fædreland, er derimod
Friheds Udviklingen ganske anderledes fremkommen.
Folket ønskede en fri Udvikling af Samfundsfor
holdene.
Kongen hørte det, Kongen gav os den
Frihed, vi ønskede, ja jeg kan sige: mere. Kon
gen gav os mer end mange af Statsborgerne øn
skede. Her i vort elskede Fædreland er efter min
Mening Forholdet saaledes som intet andet Steds
i Verden. Her staar en Konge stærk ved sit Folk,
her lever et Folk, stolt af sin Konge. Her er no
torisk et konstitutionelt Monarki, skønt vi ingen
Forfatningslov ejer. Her er allerede Yttringsfrihed
og Forsamlingsfrihed. Her staar allerede folkelige
af Kongen valgte Ministre, som bærer Ansvaret
lige overfor baade Konge og Folk, som i indre Ro
kan hensidde og gøre Udkast til en Forfatningslov,
som skal forelægges de af Folket og Kongen valgte
Mænd til nærmere Drøftelse og Antagelse.
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Skulde der under disse Omstændigheder være
Fare for, at et Antal næringsdrivende Borgere
saavel af Købstaden som af Landboklassen blev
repræsenterede fra deres egen Midte?
Var det
ikke meget mere ønskeligt, at da Valgloven er
bygget paa en saa bred Basis, at næsten alle selv
stændige Mænd er valgbare, at ogsaa alle Sam
fundsklasser i Virkeligheden var med at distribuere
enhver Paragraf i Loven, da det efter min Mening
er meget rigtig, at den Del af Befolkningen, som
ved fysiske Midler bærer Staten og som i Staten
besidder de fysiske Kræfter, at de ikke skal nøjes
med indirekte at være med at antage den Lov,
hvorpaa Danmarks Fremtid, næst Gud, beror. Nu
er der vel mange, selv her i denne Forsamling,
som ville mene, at disse, soni de mere frie fysiske
Skabninger ikke er selv tjent med at repræsentere
sig selv, men det vilde dog være for ydmygende
at mene, at iblandt omtrent 12000 Legemer skulde
der ikke kunde være et, der var begavet med saa
megen Sjælsevne, at han skulde kunne forstaa,
hvad Teoretikerne fremstillede, og have Kræfter nok
til at imodstaa det overspændte, og som kunne
forene Villien til at slutte sig til det rette, og er
der nogen, der er lige langt fra Despoti og Anarki,
Aristokrati og Kommunisme, da er det efter min
Mening den næringsdrivende Borger, hvorfor jeg
ikke kan andet end ønske saa meget folkeligt Stof
i Rigsforsamlingen, at det kunde udgøre en væ
sentlig Del af samme. Saa er Videnskabsmandene
paa deres rette Sted, naar de styrkede af Folket
føre Sagen frem til Sejr; saa vilde deres Arbejde
blive paaskønnet, og de faar Folkets Ros og Hæder
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til Løn, hvorimod selv den allerædleste Bestræ
belse kan betragtes som farlig, naar ikke Almuen
i sin egen Repræsentation har været med til at
vedtage Forfatningsloven.“
Rasmus Ottesens to Modkandidater den 5. Oktbr.
var Etatsraad P. G. Bang og Pastor Rørdam. Den
første af disse to valgtes ved Kaaring.
Men ved
Folkethingsvalget i Fredericia den 4. December 1849
valgtes Rasmus Ottesen med 379 Stemmer, medens
hans Modkandidat, Proprietær Amundsen, fik 210.
Hen i Januar Maaned 1850 modtog Rasmus Ottesen
følgende værdifulde Brev fra den ansete Bonde, Cor
nelius Pedersen fra Davinde paa Fyen, der hørte til
Forsamlingsfolket :
Til Hr. Borgerrepræsentant og Dannebrogsmand
R. Ottesen i Frederitz.
Hermed en Pose mærket R. O. hvori 74 Rd. Sølv.

Davinde, den 8. Januar 1850.
Gode Ven!
Vi har taget os den Frihed at opfordre nogle
af vore kristne Venner her i Fyn, som ikke har
følt saa meget til Krigen, til at sammenskyde en
lille Sum til dig (for at bidrage en Smule til at
afhjælpe det Tab, I har lidt ved den sørgelige
Krig), som jeg hermed sender med det Ønske, at I
i Kærlighed vil modtage det som en lille Gave fra
Eders Venner og Troesbrødre herinde. Det kan
gerne være, at der endnu bliver lidt, men jeg synes
nu ikke at ville bie længere med at sende det, jeg
har, da jeg i Dag ser af Aviserne, at Du vil komme
til at rejse til Kjøbenhavn hen sidst i Maaneden.
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Hvad der senere skulde komme, skal jeg med For
nøjelse sende din Kone.
Jeg har herved den Ære at gratulere dig som
Dannebrogsmand, det gjorde et behageligt Indtryk
.paa mig og mine, da vi saa det os saa kære Navn,
R. Ottesen, iblandt de Mænd, Kongen ærer som
sine trofaste og mest paalidelige Borgere i Staten,
og en Opmuntring er det dog ogsaa for dig at se,
at Regeringen har anerkendt din Dygtighed og
Udholdenhed i Farens Stund.
Jeg ønsker dig af mit ganske Hjerte Lykke til
din Gerning som Folkethingsmand ; jeg har haft
adskillige Tanker som naturligt er, om de Mænd,
der er valgt, og navnlig især: gamle Grundtvig,
J. A. Hansen, R. Sørensen og R. Ottesen. Vi skal
nok lade være at sige i Forvejen, hvordan disse 4
Mænd vil komme til at staa for hinanden saavel i
kirkelig som politisk Retning, jeg vil ønske, at disse
dygtige Genier maa forenes om, hvad der er vel
behageligt for Gud og gavnlig for Mennesker.
Jeg bliver saa denne Gang hjemme hos min
Familie; jeg har haft særdeles mange Opfordringer
fra 2 Valgkredse, men jeg kunde ikke bekvemme
mig til at stille mig, dels var jeg bange for, at jeg
ikke havde Dygtighed og Udholdenhed nok til at
ofre mig i den Grad for Politikken, og dels holdt
min Kone saa meget fast paa mig, saa jeg ikke
kunde nænne at gøre hende imod.
Sluttelig maa jeg takke dig og kære Kone for
Eders Opofrelse og Godhed imod vores kære Søn
Peter under sit Ophold i Frederitz, ligesom ogsaa
han og hans Forældre herved sender Eder deres
hjertelige Tak.
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Samme Hilsen og Tak maa jeg aflægge paa
vor Sognefogeds og Søns Vegne.
Nu vil jeg ønske og bede Gud, at Freden i
dette Aar maa vende tilbage igen til vort kære
Fædreland, og at den Guds Fred, som vi har för
nummet i vore Hjerter, der maa bevares indtil
evig Tid! Amen!
Du med Kone og Børn hilses herved fra os
alle paa det forbindtligste.
Cornelius Pedersen.
Du bedes med et Par Ord lade os vide, om
Du har bekommet Pengene.“
Rasmus Ottesen sad i Folkethinget i 4 Aar fra
1849 til December 1854. Ved Valget 4. August 1852
faldt han jo for Overauditør Lund, men valgtes paany
26. Februar 1853. Han interesserede sig meget for
Fæstevæsenets Afløsning og især for de personlige
Frihedskrav. Da Ringstedkredsens Folkethingsmand,
den bekendte Etatsraad Spandet, i 1850 havde sit Lov
fo rs la g om Trosfrihed til Behandling i Folkethinget,
tog Rasmus Ottesen kraftig Del i Drøftelsen af dette
store Spørgsmaal. Den 28. Oktober sagde han i en
Tale bl. a. (efter „Folkethingstidende“ ):
„H vorvidt det skulde være Tilfældet, at netop
dette Lovforslag om Trosfrihed vil saare den religi
øse Følelse hos nogen, derom kan jeg naturligvis
ikke have nogen fuldstændig Mening, men efter det
Kendskab jeg har til det religiøse, hvormed jeg dog
siden 1824 har befattet mig en Smule, maa jeg tilstaa, at jeg netop har fundet de religiøse Folk at
være dem, som har følt sig saaret ved, at der er en
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Statskirke — eller Statslov — over Troes- og Sam
vittighedssager. Medens de fuldkommen anerkende
Rigtigheden af, at Staten har Ret til at byde over
alt, hvad der hører til deres Legemer, ja selv til
deres Gods, saa anse de paa den anden Side deres
Tro og Samvittighed for en Sag mellem dem selv og
Vorherre; det er noget, som de føler, bør være saa.
Det skulde derfor glæde mig særdeles meget, om
det forelagde Lovforslag kunde give Anledning til,
at Grundlovens saa herlige Ord om Religionsfrihed
kunde gaa over i Livet".
Men den 15. November holdt han i Folkethinget
sin største Tale for Trosfrihed — en Tale, der fyldte
8 Spalter i Rigsdagstidende, og som den daværende
Kirkeminister, der var hans Modstander, sagde aner
kendende om bagefter, at det havde været „et højst
bevæget og i mange Henseender tiltrækkende Fore
drag“ . Mange Aar senere gjorde den bekendte jydske Bonde Niels Jokum Termansen den Bemærkning
om R. Ottesens Tale for Trosfrihed, at det havde
været „et alvorligt, af Livet grebet Foredrag, hvori
Ottesen udaf sit prøvede Livs Erfaringer havde hæv
det, at Tvang aldrig kan skabe Overbevisning, kun
Sløvhed og H ykleri“ .
V.
Sidst paa Aaret 1854 trak Rasmus Ottesen sig
ud af Rigsdagslivet.
Med Liv og Interesse havde
han taget Del i det store Lovgiverarbejde, der laa
for i disse Aar, hvor han omgikkes mange og naturligt
forstod at bevæge sig mellem alle Slags Folk i den
politiske Verden. Ogsaa Frederik 7. havde han Sam
tale med flere Gange.
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Nu efter et saa bevæget indholdsrigt Liv, som
han havde ført, længtes han efter en mere fredelig
og rolig Livsgerning. Og en saadan fik han —
ved Grev Sponnecks Hjælp — da han i 1854 blev ud
nævnt til Kanalfoged ved Esrom Kanal, hvor Trans
porten af Brænde m. m. fra Grib Skov foregik, og
hvorfra Udskibningen fandt Sted. Rasmus Ottesen
fik til Embedsbolig „Hulerød“ , der laa ude ved
Kattegatskysten og var det skønneste Sted, nogen
kunde tænke sig. Her tilbragte den gamle Folketaler
og Lægprædikant nogle gode og lykkelige Aar sam
men med sin Hustru og deres Børn og nogle gode
Omgangsvenner.
Følgende Brev, som han i et af
disse Aar skrev til sin kære Ven, Niels Jokum Termansen, giver os et Indblik i de Livstanker, R. Otte
sen levede med under Opholdet paa Hulerød:
Hulerødgaard, Januar 1855.

Ædle Ven!
Skønt vi ikke i længere Tid har vekslet Ord
sammen, hverken mundtlig eller skriftlig, saa har
jeg dog ikke glemt de Dage, da vi levede sammen
under Forhold, som vist ingen af os glemmer, da
det stod klart for os, vi havde Brug for den Tro,
som overvinder Verden, og som kan føre os igen
nem Døden og skaffe os Plads med Abraham, Isak
og Jakob i Himmeriges Rige, fordi han, paa hvem
denne støtter sig, overvandt baade Død og Grav
og tilfredsstillede den fortørnede Gud, og gjorde
os, som var Dødens Bytte, til det evige Livs A r
vinger. Og da jeg er overbevist om, at det staar
klart for din indre Bevidsthed, at vi i Virkeligheden
har lige saa stærk Brug, for ikke at sige stærkere
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Brug, for den sande Tro under vore daglige For
hold som under de ovenfor omtalte, just fordi, at
de ydre ikke giver saa megen Anledning til at vaage
og bede, da Sjælefjenden dog stedse gaar omkring
som en brølende Løve, søgende hvem han kan
opsluge, hvilken just vil blive den, som ikke er
vaagen paa sin Post, en Bevidsthed, som jeg i
min Svaghed ogsaa deler med dig, saa giver dette
mig Anledning til at henvende et Par skrevne Ord
til dig, da jeg ikke vil svare Tak paa det Farvel,
Du i dit sidste Brev har sagt til mig og mit Hus,
hvilket sidste Brev jeg har modtaget, skønt meget
gammelt, paa Grund af at det først var sendt til
Fredericia, og derfra var blevet sendt over Frede
riksborg, hvor det rigtignok har taget Logi noget
længe, og hvorfra vi ikke faar vore Breve, men
over Helsingør, hvorfor Du, hvis Du vil glæde os
med et Brev, bedes om at forsyne det med den
Adresse, hvormed dette Brev begynder.
Du skriver, kære Ven, at Du har slaaet dig til
Bondens den jævne Beskæftigelse i dit stille Hjem.
Lykkelige Mand, hvad nytter det at prøve meget i
denne Verden for tilfulde at kunne sige med fuld
Overbevisning: det er altsammen Forfængelighed
og Aandsfordærvelse, og for at finde at end ogsaa
det bedste, som Verden har, er idel Falskhed og
Uærlighed, hvor den bliver ilde narret, som ikke
tror sort, naar man siger hvidt. — Det er saaledes
ikke det, der gør mig ondt, at Du ikke mener at
være bestemt til noget større end den stille Haandtering, som Vor Herre anbefalede Adam og Eva;
men det, som der (jeg kan gerne sige) smerter mig,
er, at det er bestemt for os at være saa langt fra
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hverandre, at jeg ikke kan have den Glæde og
Fordel af dig her i mit stille Hjem, som ogsaa
jeg efter den ovenfor gjorte Erfaring føler mig kal
det til at blive eller er overbevist at kunne have,
og jeg siger ikke formeget, naar jeg udtaler, at
der var ingen, jeg hellere vilde nyde daglig Omgang
med; men ogsaa herudi maa jeg jo underkaste
mig hans Førelse, som styrer alle Skabningers Gang.
Jeg maa slutte med de allervenligste Hilsener
fra min Kone, som mindes dig med megen Kær
lighed, og fra Børnene, som ogsaa mindes dig
med Glæde og fra mig, din inderlig forbundne Ven
/?. Ottesen.
Der skulde vel ikke være Tanke om, at Du
engang kunde faa i Sinde at gøre en lille Tur til
Kjøbenhavn, saa vi derved kunde gøre os Haab
om at blive din Vært endnu engang i nogle Dage.
Du vilde glæde dig ved at se den dejlige Belig
genhed, vort Hjem har paa Sjællands nordlige
Kyster, tæt ved det blanke, skibsrige Sund.
Du
vilde derved mere end glæde os.
Til en ung, begavet Kvinde, der virkede som en
fortrinlig Lærerinde hos Familien Buck paa „Sølyst“ ,
hvor R. Ottesen og hans Familie tidt kom, skrev R.
Ottesen en Gang følgende Hilsen og Lykønskning.
H jertelig Lykønskning t il Jom fru Julie Untnack
paa hendes Fødselsdag den 20. M arts 1861
fr a Familien paa Hulerød.
Ej Købstadens Flickar dit Hjerte har bunden
men mere dig tiltalte Landlivets Ro.
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Det yndige „Sølyst“ ved Sø og ved Lunden,
Du valgte til Ophold, hos Venner at bo.
Hos Ungdom er Visdommen sjælden tilstede,
hos dig er de samlet os alle til Glæde.
Endrægtig at vandre tilhobe paa Jorden,
det prises i Skriften, og Ordet er sandt.
En ædel Families Trøst Du er vorden,
i dig for de Smaa den en Vejleder fandt.
Vi ønsker dig Lykke til Gerningen din,
saa den maa af Herren erkendes for sin.
Den største Lykønskning, som vi dig vil bringe,
den gælder vort aandelig evige Vel!
Du trænger til Naade, Du ved Du er ringe,
ja intet for Herren, en tørstende Sjæl,
Derfor vi tilraabe dig Frelserens Ord :
„De Sjæle, som hungre, er salig paa Jord.“
R. O.

Denne unge Kvinde blev senere Rasmus Ottesens
Svigerdatter, idet hun blev gift med hans ældste Søn,
der siden hen blev Inspektør paa Hospitalet for kir
telsvage Børn (ved Kalundborg). Her udfoldede hun
sammen med sin Mand en rig og stor Virksomhed
for mange syge og trængende Mennesker, ligesom
de ogsaa i Forening tog Del i Aandslivet der paa
Egnen, ikke mindst i de grundtvigske Kredse. Da
hun var 70 Aar gi., nedskrev hun nogle af sine Erin
dringer om Rasmus Ottesen. Og ved Læsningen af
disse faar man et overordentlig kønt og fint Billede af
den gamle prøvede Stridsmand fra hans sidste Aar
oppe paa „Hulerød“ i Nordsjælland. Nogle af disse
hendes Optegnelser skal anføres her som Slutningen
paa denne Afhandling om Rasmus Ottesen. Hun
fortæller saaledes:
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„Jeg var ganske ung, da jeg som Lærerinde kom
i Huset hos Familien Buck, der samtidig lærte Ottesens at kende, idet de kom til at bo i Nærheden af
hinanden, og de kom meget sammen, fordi de havde
fælles Interesser i flere Retninger.
For mig staar R. Ottesen som det ædleste Men
neske jeg har kendt, som en Kristen i Ordets
fulde Betydning og som Idealet af en Mand. Fra
Fødselen af var han rigt begavet baade med Hensyn
til Forstand og Hjertelag; man var aldrig sammen
med ham uden at have stort Udbytte af at høre ham.
Det var som Solen begyndte at skinne, naar man
saa ham, og man vidste, at saa blev man varm i sit
Indre. Han talte gerne, og hans Tale var aldrig tom
eller intetsigende, men altid oplivende og opbyggende.
Han talte ikke ofte om gudelige Ting, men han var
saaledes gennemtrængt af Kristendommen, at man
godt følte, at den var Grundvolden, hvorpaa hele
hans Liv var bygget, og som ledede alle hans Ger
ninger. Følgende lille Begivenhed kan maaske hjælpe
til at forklare, hvad jeg mener.
Vi kom derned i Besøg, og Gustav, som da var
en ganske lille Dreng, havde samme Dag været ude
paa Marken med sin ældre Broder, og en Ko havde
sparket ham, saa han bevidstløs maatte bæres hjem
til Huset, hvilket hans Fader fortalte os. Da han
havde fortalt denne Begivenhed, føjede han til : „Jeg
sagde til Vorherre, at han maatte gerne tage ham
hjem til sig, thi Livet er saamænd ikke saa let at
komme igennem, men jeg vilde dog nødigt, at han
skulde dø paa den Maade“ .
Disse Ord: „jeg sagde til Vorherre“ blev udtalt
med en dæmpet Stemme og med en saadan barnlig
7
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Fromhed og Mildhed, at jeg hører dem endnu; man
mærkede igennem dem, at Gud var hans Fader, paa
hvem han stolede, og som han betroede sig til i alle
Livets Forhold, han vidste, at Gud baade kunde og
vilde gøre alt paa bedste Maade for ham.
Et Bevis paa Ottesens Redebondhed og Trang til
at hjælpe er følgende lille Begivenhed : En ældre
Mand, som var meget hæderlig, men levede under
trykkende Kaar, kom en Formiddag ned og hilste
paa Bucks. Vi kom ellers ikke sammen og forun
drede os over, at han blev der i flere Timer, gik ud og
ind, saa man kunde mærke, at han havde noget paa
Sinde, som det var svært for ham at komme frem
med. Endelig bad han saa Hr. Buck om at laane
ham 200 Rigsdaler, da han var i stor Forlegenhed
for disse Penge, som han skulde betale. Dette kunde
eller vilde Buck ikke, og Manden gik igen. Om Ef
termiddagen kom Ottesen og hans Kone og besøgte
os. Buck fortalte ham ovenstaaende, fordi det gjorde
ham ondt for Manden.
Da Ottesen havde siddet
noget og tænkt, gik han hen til sin Kone og talte
stille med hende om, hvor mange Penge de havde
hjemme; han følte nemlig hvor svært det maatte være
for den gamle, retskafne Mand, at komme med sin
Bøn om Hjælp, siden han var gaaet der saa længe,
og hvor trykkende hans Forhold maatte være.
De
blev saa enige om, at de havde saa mange rede Penge,
og at de kunde laane ham dem. Han spændte saa
for sin Vogn og kørte hen til Manden, som boede
et godt Stykke derfra og sagde ham, at han kunde
faa Pengene hos ham, og at han kunde hente dem
Dagen efter. Denne blev meget forbavset og me
get rørt. Ottesen levede selv sparsommeligt og nøjsomt.
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Da Ottesen var død, var der ikke faa saadanne
mindre Smaasummer, som forskellige havde laant af
ham; det var nu hans Maade at sætte sine Spare
penge paa Rente. Skovrider Svanenskjold, som blev
hans Enkes Lavværge, syntes, at han maatte se at
faa dem tilbage, da hun jo nu trængte til dem, og
han var noget betænkelig derved, da det selvfølgelig
for det meste var Smaafolk, som vare Skyldnere,
men jeg har hørt ham udtale sin Forundring over,
at alle Summer blev beredvilligt og ret hurtigt be
talte, saa Ottesens Godhed blev ikke misbrugt.
En Gang, Rasmus Ottesen besøgte „Sølyst",
kom vi til at tale om den kirkelige Ordning, som
han havde meget at indvende imod, fordi den ikke
svarede til hans Ideal, som var den første kristne
Menighed.
Han havde saaledes søgt om og faaet
Tilladelse til at nyde Alterens Sakrament i sit Hjem
og ligeledes til at lade sine Børn døbe ved Neddyk
ning. Hans Bevæggrund var den dybe Ærbødighed,
den Æ refrygt han følte for det, som vedrørte det
guddommelige.
Det var nærmest Ottesen og Fru
Buck, som begge var meget livlige og interesserede
i det, som var paa Tale, der førte Ordet; og Fru
Buck kom da til at sige, at det var hovmodigt at
kritisere Kirken, hvilket Ottesen stærkt imødegik.
„Tænk paa," sagde Fru Buck, „at Gud staar de hof
færdige imod! Og hvad det vil sige, at den almæg
tige Gud staar et Menneske imod!" — Naa, hun havde
ikke ment det saa slemt, men der var dog kommet nogen
Misstemning, og for at faa den til at forsvinde —
tænker jeg — foreslog Ottesen, at de skulde synge
den dejlige Salme af Brorson :
Den store, hvide Flok vi se
som tusind Bjerge dækt med Sne.

7

100

Jens Peter Jensen:

Jeg har hørt Mennesker være saa begejstret over
at høre den svenske Sanger",— Forsell — synge den,
men jeg har dog ment, at det ikke. kunde maale sig
med det, jeg den Gang hørte af Ottesen, som havde
en smuk, kraftig Stemme, og som sang den saaledes,
at man syntes, at man kunde se ham staa for Guds
Trone, prisende og takkende ham, fordi han var
kommen frelst igennem den store Trængsel, „hvor
Taarer alt paa Kinden flød“ . Jeg er vis paa, at han
følte sig som værende der.
Disharmonien var
borte, og vi følte, hvor lidt al den Forskellighed
iblandt kristne Mennesker har at sige imod Haabet
om den store Herlighed, som skal aabenbares, naar
Guds Husholdning her paa Jorden er til Ende og vi
er samlede i hans evige Rige.
1 de Aar, jeg kendte Ottesen, levede han stille
i sit Hjem, omgivet af al Naturens Skønhed sammen
med sine nærmeste. I Sommeren 1862 blev han syg,
men vi haabede, at det kun var forbigaaende, og
Lægen kunde først ganske kort før hans Død sige
os, at han ikke kunde komme sig.
Han var taalmodig og mild under sin Sygdom og kunde spøge
endnu den sidste Gang, jeg besøgte ham. Da han
kunde se, hvor bedrøvet jeg var, sagde han : Læs
Brorsons Salme:
Stille er min Sjæl til Gud,
til min Gud, som hjælpe kan.

Faa Dage efter — den 15. Oktober — kom der
Bud efter Fru Buck i en mørk og stormfuld Aften,
som passede saa godt til min sørgmodige Stemning,
og dog var det, som jeg hørte de sidste Ord af
Salmen:
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Lad det storme, som'det kan,
jeg skal komme vel til Land ; —

de Ord, 'som var Udtryk for hans Følelser, da han
følte, han snart skulde dø. — Han var død, da Fru
Buck kom derned“ .

Rasmus Ottesen blev jordfæstet paa Søborg Kirkegaard. Og paa Graven lod hans Hustru (der le
vede til 1892) og^Børn det Vers indsætte, som han
holdt saa meget af, og som han selv for mange
Aar siden havde ladet indridse paa Gravmindet for
sin 2. Hustru, Christiane Sybille Hvalsø.
„Gud ene Tiden” deler,
Han saarer og han heler,
Han kender Smaat og Stort,
Han intet Ondt bestemte,
Han intet Godt forglemte,
Alt, hvad han gør, er herlig gjort“ .

