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Paul Oldenburg.

(Jheodor Wilhelm Oldenburger født i København
1805. Hans Forældre var Kammerherre, mini,-"" steriel Embedsmand, Frederik Oldenburg og
Marie Clarette Benedicte f. Bastholm. Han blev
Student fra Københavns Borgerdydsskole 1821 og
teologisk Candidat 1826 sammen med sin gode Ven,
Peter Christian Kierkegaard (siden Præst i Pedersborg-Kindertofte, Biskop i Aalborg). December 1830
blev han, 25 Aar gl" kaldet som Sognepræst for
Sorterup og Ottestrup Menigheder efter Indstilling af
Kirkernes Ejer, Kammerherre, Major Grevenkop-Castenchiold til Frederikslund.
?NI

II.
Th. W. Oidenburg er bedst kendt som Forfatter
til nogle velkendte, endnu sungne Salmer. Derfor
skal denne Del af hans Livsvirke først være Genstand
for en kort Behandling og danne Indledningen til Beskrivelsen af hans Præstegerning og af Forholdene i
hans Sogne paa den Tid.
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Det er ikke noget stort Tal aandelige Digte og
Salmer, der foreligger fra Oldenburgs Haand. Men
de Salmer af ham, der kendes, har til Gengæld beholdt deres Plads i den danske Menigheds Salmebog
og synges hyppigt. Baade i Roskilde Konvents Salmebog af 1855, i Salmebogen for Kirke og Hjem af
1897 og i de Forslag til en ny Salmebog, som i de
senere Aar fra forskellig Side er fremsatte, er der
medtaget Salmer af Oldenburg, -- et Bevis paa deres
Livskraft og Brugbarhed.
Følgende p Salmer vil være de fleste af Læserne
bekendte, uden at det muligvis har staaet dem klart,
at de skyldes Præsten i Sorterup, nemlig Salmerne:
Dybe, stille, stærke, milde Guddomsord fra Himmelhavn, (Salmeb. Nr. 423), -- Et Suk igennem Verden
gaar (470), - I Herrens Hus er godt at bo (422), -Livsalig er den Tale om Sjælehyrden god (489), Mørke over Jorden ruger (323). Ogsaa udenfor Danmark er de samme Salmer, eller nogle af dem, kendte
og yndede, navnlig i norske Menigheder. 1 Oversættelse er de gengivet paa svensk, finsk, lappisk, færøisk
og engelsk Sprog; og ved nordiske Missionærer i
Indien og Kina er de oversatte til Brug i de nye
Menigheder blandt de indfødte. Af Salmer, som ikke
findes optagne i vor Salmebog, er en dyb og inderlig
Salme, der bgynder saaledes: "Din, o, Jesus, din at
være, er min Lyst og al min Ære, din i Liv og din
i Død", - en Salme, der giver stærke Udtryk for
Længselen efter at være Kristi Efterfølger, selv under
Korset, -- højt skattet især blandt norske Kristne.
Oldenburg naar i sin Digtning ikke op til de store
Salmedigtere, dem med det brede Vingefang og den
høje Flugt. Han har ikke Kingos Kraft i Udtrykkene,
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ikke Brorsons rige Udtryk for Kristenlivets Oplevelser
eller hans vækkende Toner og heller ikke Grundtvigs
Profetrøst og Billedrigdom. Men i den danske Lund
er der jo ogsaa "andre Fugle srnaa, som tale". Skønt
paavirket af Grundtvig i sit Kristensyn minder Oldenburgs Salmer ikke om Grundtvigs, - de mangler,
skønt han ikke er blind for det kristne Fællesskab,
Udtryk for Samfundet i Menigheden; den Salme, der
kommer dette nærmest, er vel:"! Herrens Hus er godt
at bo". De Salmer, han skrev, er stærkt prægede af
hans egen Personlighed, hans stilfærdige Natur og
hans inderlige Frornhedsliv, af Hjertets Suk og Sorg,
af Troen og Freden. De er sungne ud af hans Hjerteliv og bunder i, hvad han oplever som Kristen. Ogsaa svarer de godt til Kravet, paa hvis Opfyldelse
enhver Salmesang staar Prøve, nemlig, at de er bi-belske og forkynder det Ord, Menigheden har i sin
hellige Bog. Det er ikke svært i Oldenburgs Salmer
at finde hans Udgangspunkt i et Bibel-Ord fra det
gl. eller nye Testamente eller i et bibelsk Billede. Jesus
som den gode Faarenes Hyrde, Kirkehuset paa Klippen, Skabningens Suk mod Forløsning m. 111. kommer tydeligt frem.
Oldenburgs Salmer stammer alle fra hans Aar i
Sorterup. Foruden den indre Tilskyndelse har han for
noget af sin Digtnings Vedkommende haft en ydre
Anledning, nemlig i sin Deltagelse i Arbejdet for
"Dansk Missions Selskab" (stiftet 1821), i hvis Direktion han havde Sæde og hvis Organ "Dansk Missionsblad" han nogle Aargange redigerede. Dels skrev han
nu og da i Bladets Spalter nogle Missionssange, dels
fik han, naar Selskabet havde sine Aarsmøder, Lejlighed til at skrive en eller flere Salmer til Møderne.
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Saaledes til et Møde i Slotsbjergby i 1838 og et Møde
i København, i Vartov Kirke, 14. Juni 1840; til dette
sidste havde han skrevet de Salmer, der længst skulde
bevare hans Navn og som har fundet størst Udbredelse, nemlig: I Herrens Hus er godt at bo, -- Mørke
over Jorden ruger, - Livsalig, (oprindelig: Hvor sød
... ) er den Tale, - og: Dybe, stille -.
Foruden egentlige Salmer har Oldenburg skrevet
eller fra Tysk oversat nogle smaa fine Vers med forskelligt Indhold, alle prægede af den samme rene og
og stille Tone, som kendetegner det meste af, hvad der
kom fra hans Haand. Ogsaa sit eget indre Liv har han,
sikkert uden Bestemmelse om at andre skulde læse
det, givet digterisk Form i Trangen til at udtrykke
sine inderste Oplevelser. Han mistede som ganske
lille sin Moder. Minderne om hans Barndornstid forekommer ham derfor glædesløse: "Ej nogen kærlig
Moder Barnet favned, ej nogen Moderrøst mig kaldte
kær". Han har som ung mærket vilde Storme i sit
Bryst: "Jeg kan ej le, hvor alle le, ej altid jeg med
Smil kan se, hvad andre kunde juble ved, - ja, tit
med Sorg og Suk jeg led, hvor Glæden som Orkanen
fløj, saa stærk, saa vild, saa fuld af Støj, og ofte i
den største Lyst dybt sukked Hjertet i mit Bryst".
Men han "fandt Bod for bange Kaar og Lægedom
for dybe Saar, og Hjertet roligt blev og stille, nu
lagde sig de Storme vilde. Gud skænked mig ved
Jesu Tro i Hjertet Fred og Haab og Ro, han gav
mig Ord, han gav mig Røst, at tale om den dybe
Trøst, der giver Sejr over Død og fører os til Hvilen
sød". Nu kunde han - saaledes som han gør det i
en lille Sang, egnet til Paaskelørdag før Paaskeklokkerne kime, - sige til sig selv: "Stille, Hjerte,

Sorø Amt 1944

74

Paul Oldenburg:

vær nu stille, slaa nu roligt i min Barm, Verdens
Støj dig ej forvilde, luk dit Øre for dens Larm! Ja,
i stille Aftentimer, lad til Jesus Grav os gaa, medens
Bedeklokken kimer, knæle, hvor vor Frelser laa, synge
saa med dæmpet Stemme om den Fred, som der har
hjemme!"
Efter Oldenburgs Død i 1842 samlede Kierkegaard
hvad der fandtes efter ham af aandelige Sange og
Salmer i et lille Hefte, "Mindeblade" kaldtes det, 62
Sider med nogle og tredive Digte (udkom Marts 1844).
En anden af Oldenburgs Venner, Præsten Ferd.
Fenger i Lynge ved Sorø, skrev saaledes: "Til de
mange herlige Gaver, hvormed 0. var udrustet, hørte
ogsaa en levende poetisk Sans og den Evne med
Lethed at kunne skrive smukke Vers. Han var dog
ikke af de digtelystne, hvis Vers er legio. De, han
skrev, fremstod mest paa Opfordring, eller naar han
var sikker paa at kunne fornøje nogen med dem".
Oldenburg selv tænkte ikke stort 0111 sin Digtergave.
Engang skriver han spøgende om sit "Klingeri" og
at han vist burde vises ud af "Rimsrnedelauget". Han
har i hvert Fald ikke kunnet vide, at der i Nordens
Kirker og paa begge Sider af Kloden, naar Menigheden samles til Lovsang, ogsaa skulde synges de
Salmer, han i ledige Stunder skrev i den stille Landsby-Præstegaard.
III.
20. December 1830 udnævnte Kongen Th. W.
Oldenburg til Sognepræst for Sorterup og Ottestrup
Menigheder. 24. Decbr. blev han ordineret i Vor Frue
Kirke i København af Sjællands Biskop, Dr. P. E.
Muller, og er formentlig indsat i Embedet lige efter
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Jul eller i Begyndelsen af 1831. Provst P. M. Thestrup
(Korsør) har vel besørget denne Handling.
Den nye Sognepræst har fundet sit nye Hjem,
Præstegaarden, tom, idet hans Formand, Fred. Vilh.
Flindt, var død Oktober 1830, kun 38 Aar gl. Hustruen
var død nogle Aar før. Indbo og mulig Besætning
bortauktioneredes April 1831, og Maaneden derefter
førte Oldenburg sin Brud, Louise, f. Rothe, ind i
Præstegaarden.
Efter Provstens Indberetning og det kgl. Cancellies
Indstilling om Embedet stod Præstegaarden for 7 Tdr.
Hartkorn og Jorden omfattede ca. 60 Tdr. Land,
hvoraf de 40 laa tæt ved Gaarden. Præstegaarden
var trelænget med Bolig i nordre Længe, Bindingsværk og med Straatag, Brønd i Gaarclen og ca. 2
Tdr. Land Have. Indtægterne var de sædvanlige:
Korn-, Kvæg- og Smaaredselstiende m. m.: Kaldet
vist at betegne som et Middelkald, der under normale Forhold skulde kunne sikre nødtørftigt Brød til
Præstens Bore!. Sognenes Folketal blev i 1834 angivet til 840.
Sognet og Menigheden, Oldenburg kom til, havde
ikke Ord for at høre til de mest levende. Biskop
Fred. Munter havde besøgt Sognet i 1811 og var
skuffet over det ringe Kirkebesøg; de følgende Biskopper, Muller og Mynster, meddeler i deres Optegnelser fra Visitats paa Stedet om "den Sløvhed for
det kirkelige, som har indsneget sig i disse Sogne".
Ved Pastor Flindts Død skrev Peter Andr. Fenger, at
denne Præsts Forkyndelse "syntes at have liden Indgang i den ligegyldige Menighed". Den kristelige
Vækkelse, som den samtidige Lægmandsbevægelse
og de "gudelige Forsamlinger" havde fremkaldt paa

Sorø Amt 1944

76

Paul Oldenburg;

disse Egne, holdt sig mest i Sognene syd for Slagelse og
naaede, i hvert Fald ikke i Oldenburgs Tid, til hans
Sogne. To Aar efter sin Ankomst til Stedet skriver
Oldenburg 1 ) om sit Indtryk af de Menigheder, han
arbejder i. "Jeg har min Kamp mellem Modløshed

Sorterup Kirke og Præstegaard.

over min egen Menigheds liden Interesse for Kirken
og det tillidsfulde Iiaab om bedre Fremtid. Det er
mig opmuntrende at se, at de fleste af dem, der
nogenlunde gaa i Kirke, kommer der temmelig stadigt,
enkelte næsten hver Søndag. Unægteligt er der mange
I)

Alle flg. Citater er af Breve, skrevne fra Sorterup til P. C.
Kierkegaard. De opbevares i det kgl. Bibliotek. Ny kgl.
Samling 3174.
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aandeligt døde herude, men for nogle dog en Tilnærmelse til Livet". Aaret efter hedder det: "Gud forunde
mig at brµge mig som hans Redskab til at vække
nogle af de mange, mange døde iblandt Menigheden.
Jeg gaar med alskens Planer til paa en eller anden

Sorterup Kirkes Indre.
(Altertavlen malet a! Fru L. Ingemann.)

Maade at vække lidt christeligt Liv her". Og Aar 1838:
"Mine Menigheder er det desværre omtrent det samme
med som hidtil; i Aarets første Maaneder var der
saare liden offentlig Gudstjeneste, de fleste Gange
nogle faa i Sorterup. I Annexet var Kirkedøren bestandig lukket".
Naar Præsten overfaldtes af sit Mismod ved den
ringe Tilslutning, han fandt, satte han Haabet til
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Sognenes Ungdom. I de før omtalte Visitatsberetninger fremhæves hver Gang, at de Unge havde indfundet sig talrigt og ved Katekisationen gav de gode
Svar. Her var altsaa noget at knytte til ved. Det
var maaske ikke saa meget fra Skolen, Præsten kunde
haabe paa Støtte. Mynster karakteriserer (1839) Læreren som maadelig, - "han katekiserer efter sine
Hefter fra Seminariet og· mangler baade Forstand
og Energie". Og hvordan det er gaaet i Sognets
"Jubellærer" Morsings Tid (52 Aar i Embede), er
det ikke værd at spekulere over. Sognepræsten har
gjort ærlige PorsØg paa at bøde paa Manglerne. Men
han har Vanskeligheder at kæmpe med, fordi Forældre og· Husbonde sætter de Unge til Arbejde paa
Helligdagene. Ogsaa andet nævner han: Afstand fra
Kirken, Sult, Nøgenhed og Modløshed i Husene, Tilsigelse til Hoveri om Søndagen m. m. Mest gør det
ham ondt, naar han mærker, at det er den forordnede
Katekisation i Forbindelse med Gudstjenesten, der
holder de Unge fra Kirke. "Dette har adskillige tilstaaet for mig, og Huusbonden har erklæret, at naar
de gav Tyendet Vink om at gaa i Kirke svarede de,
at Frygt for at skulle "læse for Præsten" jog dem til
alle fire Verdenshjørner. Slemt, at Katekisationen,
dette gavnlige Opbyggelses- og Belæringsmiddel, skal
være en Bussemand". Oldenburg gør sit for at lette
Ungdommen over Besværet ved at undgaa altfor
skolemæssig Examination, han er mest tilbøjelig til
at lade Katekisationen falde; Tvangsmidler (Mulkt)
vil han ikke benytte.
IV.
Vi kender ikke noget til Oldenburgs Forkyndelse.
Det vilde, om vi gjorde dette, yde os et Bidrag til
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Forstaaelse af, hvorledes han arbejdede for at drage
Folk til Kirke. Vi har fra hans Haand kun een Prædiken fra et Møde for Hedningemissionen (i Dansk
Missionsselskabs 17. Aarsberetning, 1838). Men denne
Prædiken kan næppe tages som typisk for hans
Prædiken hjemme i Sognene. Biskop Mynster har
hørt Oldenburg prædike ved Visitatsen 1839. I sin
Bedømmelse holder Mynster sig mest til det formelle.
"Foredraget frit," siger Biskoppen, "med en kraftig
Stemme, men monotont og dødt". Men naar det videre siges, at Prædikenen var "uden Orden, Klarhed
og Liv, mere polemisk end sigtende til at kunne give
Troen Liv i Hjerterne", er Dommen dog vist ubillig.
Hvad vi ellers ved om Prædikanten tyder paa, at
han ejede Liv og ønskede at meddele det til andre.
Fra sin Ungdom af var han paavirket af en vaagen,
kristen Kreds, der talte i sig baade Grundtvig, Lindberg, Hornsyld, Ludv. Chr. Muller, Brødreparrene
Peter Andreas og Ferdinand Fenger, P. Chr. og Søren
Kierkegaard. Disse Mænds Paavirkning har dog sikkert sat Frugt i Oldenburgs Forkyndelse. Og hvad vi
kender til ham gennem hans fromme, ægte, kristelige
Salmer gør det troligt, at det ikke har været dødt
at sidde under hans Prædikestol.
Oldenburgs Holdning i den saakaldte "Vestsjællandske Krig", hvor det gjaldt det rene Evangelium
contra Rationalismens fornuftmæssige Udlægninger
(det sidste repræsenteret og forsvaret af Præsten ved
St. Peders Kirke og Slagelse Hospital, Hans Bastholm,
Oldenburgs Morbroder) viser, at Oldenburg var at
finde paa den rigtige Side. Med Henblik paa denne
Strid skriver han i 1833: "Ikke har jeg set vor Tro
angribes med saa jammerlige Vaaben, med saa sam-
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menjasket og uforskammet Snak". Han ønsker ikke
selv at gaa i Leding mod Onkelen; men dette vil
han ikke have udlagt, som om han var enig med
denne.
V.
Naar ·Forholdene i Sognene ikke var, som Præsten kunde ønske, og naar hans egne Bestræbelser
ikke synes at have haft ønsket Frugt, - havde det
saa ikke været værd at prøve, om de "gudelige Forsamlinger" var en I-ljælp for Præst og Menighed?
Spørgsmaalet om "Forsamlingerne" havde beskæftiget - som naturligt var - Medlemmerne af det
"sydvestsjællandske Broderkonvent" stærkt. Baade
Meninger og Praksis stod overfor hinanden, og 01denburg stod tøvende. Han raadførte sig, som sædvanligt i alle Forhold, med sin Ven i København.
1835 skriver han: "Jeg har ej begyndt en saadan
Virksomhed (med Indkaldelse til Forsamlinger). Det
er klart, at denne Gerning er helt forskellig fra den
private Sjælesorg, hvor Præsten finder Anledning dertil. Endskjønt jeg ej er i Stand til egentlig at anføre
nogen gyldig Grund mod Husbesøg (med Andagt i
"Forsamlingernes" Stil) er der noget i mig, som synes at sige, at de ikke er saa ubetinget tilraadelige
og ønskelige, som det siges saa ofte. Endnu har jeg
ikke kunnet overbevise mig om, at denne Virksomhed
er ubetinget at indføre overalt og til enhver Tid". Vi
kender desværre ikke Kierkegaards Svar herpaa. Men
vi kender Broderkonventets Stilling til Præsternes Deltagelse i og Anvendelse af "Forsamlingerne". Ved
Konventets Møde August 1838 var disse atter paa
Tale, og man var enige om, at det lige saa lidt bør
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være Kriterium paa en levende Lægmand, at han besøger Forsamlingerne, som paa en troende Præst, at
han holder eller ynder dem; - tror derfor en Præst,
at der for hans Menighed ved Forsamlinger kan stiftes Gavn, saa have han Frihed til at betiene sig deraf!
Den, der gjør det, skal ingenlunde betragtes som en,
der foretager unyttige eller skadelige Ting, eller i alt
Fald som sygelig i sin Virksomhed og Stræben; ligesaa lidt skal paa den anden Side den, som holder
sig fra slige Forsamlinger, betragtes som kold og
ligegyldig, ja, som forsømmende Hovedsagen - et
Arcanum (ufejlbarligt Lægemiddel) til at læge Israels
Skade er Forsamlingerne ikke. Anvend dem med Forstand, advar mod Misbrugen." I denne Klaring har
Oldenburg sikkert taget det Standpunkt, der svarede
til hans aandelige Struktur, og da han - som
Konventets Protokol beretter -- paa Hjemvejen kørte
med sin Ven Ferdinand Fenger har Samtalen mellem
de to Præstemænd vel ogsaa drejet sig om samme Materie. Naar Oldenburg ikke søgte tijælpen for sin
Menighed og sig selv i "Forsamlingerne", var det,
som det jo nok maa være forstaaet af det tidligere
meddelte, ikke af Mangel paa Nidkærhed. Han var
kun ikke i dette Stykke sikker paa sig selv. "Gud
vække til Liv hvad der end er dødt hos os selv
og de mange andre" (et Paaskebrev).
VI.
Den Tid, der blev tilovers fra Sognearbejdet og
Arbejdet med Gaardens Drift (som faldt ham meget
besværlig), brugte Oldenburg til Læsning og skriftlige Arbejder. Vel funderet som han var i Teologien
studerede han den hellige Skrift i Grundsprogene og
6
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de gamle Kirkefædres latinske Værker. Ejede han ikke
Bøgerne, laante han dem, mest hos Kierkegaard:
"Aflever Bøgerne til "Garvergaarden" (Vestergade 18,
København) til Købmand Larsens Karl fra Slagelse".
En Overgang, navnlig i de første Aar i Sorterup var
den Tanke ham ikke fremmed at skrive en Disputats
for en teologisk Grad. Den skulde handle om Kirkefaderen Cyprian. Men Tid og Kræfter slog ikke til.
Men derfor lod han ikke Pennen hvile. Han skrev
Artikler til Jac. Chr. Lindbergs "Nordisk Kirketidende"
(i 1837 en Artikel om Cyprians Lære om Kirken) og
til det af ham selv og Kierkegaard udgivne "Nordisk
Tidsskrift for den Christelige Theologie" foruden forskellige Indlæg for det sydvestsjællandske Broderkonvent i Spørgsmaalet om Sognebaandsløsning og i
Ritualsagen. Om hans Virksomhed med Redaktion af
Missionsbladet er der foran fortalt. Som dets Redaktør skrev han næsten alt, hvad der stod i Bladet.
Studerekammeret i Præstegaarden har været Værksted
for en flittigt studerende Præst.
VII.
Enkelte Gange tænkte Oldenburg paa at søge bort,
navnlig af økonomiske Grunde, da Embedets Indtægt,
naar Kornpriserne var lave, ikke slog til til Familiens
Underhold. Planerne med en Disputats hang ogsaa sammen med, at han, ved at opnaa en "Grad",
kunde haabe paa Befordring til et større Embede.
I 1833 tænkte Grev fiolstein, Holsteinborg, paa at faa
Oldenburg til det ledige Kald i Høve-Flakkebjerg.
Men det blev ikke til noget, - det er ikke engang
sikkert, at Oldenburg selv har vidst derom. Derimod
kom der samme Aar fra en Side det ikke var at vente
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et Tilbud eller en Forespørgsel angaaende et Embede
i Slagelse. Oldenburgs Morbroder Hans Bastholm i
Slagelse var svagelig af Helbred og havde i nogle
Aar maattet holde Kapellan for egen Regning. Fra
1833 stammer et Brev fra Oldenburg til Onkelen,
hvoraf det fremgaar, at denne for Alvor tænkte paa helt
at trække sig tilbage fra Embedet og at faa Søstersønnen til Eftermand, dog mod, at denne vilde svare
Onkelen en Del af Indtægterne. Men Forhandlingerne
bragte intet Resultat. I 1840 var Himmelløv Sognekald
ved Roskilde ledigt, og da Oldenburg begynder at
længes efter Forflyttelse søger han Kaldet, men uden
at opnaa det. Han var heller ikke sikker paa sin Biskops (Mynsters) Gunst, naar det gjaldt Befordring.
Han hørte jo til den Kreds Præster, Mynster ikke saa
venligt til. Oldenburg havde ogsaa været med i Protesten fra Broderkonventet imod Biskoppens Ritualforslag.
VIII.

26. Maj 1842 døde Oldenburg i sit Hjem, knap
37 Aar gl. efter kort Tids Sygdom, vistnok en Sygdomssmitte efter Sognebesøg.
Han havde ingensinde haft noget stærkt Helbred
og i Overgange lidt af Hovedsmerter, Feberanfald,
Kopper o. a. Han undskylder en Gang overfor Kierkegaard sin manglende Arbejdslyst med sit svage
Legemes naturlige Trang til "ved en vis Vegetation
at indsamle Kræfter af den rene Luft for til andre
Tider at holde bedre ud". Dertil kom i Perioder en
Sindets Nedtrykthed, som skyldtes dels det pekuniære
Tryk, som mærkedes næsten hele hans Præstetid,
fordi Gaarden gav ringe Udbytte, dels S{)rgen over
6*
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den førstefødte Søns Død og dels en Tilbøjelighed
i hans Sjæls Struktur baade til at undervurdere sine
Evner og til at arbejde i Stød. Det sidste forklarer
han med, at han "maa helst have bestemte Maal
og. Opgaver for Arbejdet som Modvægt mod Hang
til Modløshed og Afslappelse". Tanken om en Disputats i 1834 var ham en Hjælp til at faa sine Evner
sysselsatte, og Planerne om Udgivelsen af et teologisk
Tidsskrift sammen med Kierkegaard i 1839 er ham
kærkomne, fordi han dermed vilde faa et Pligtarbejde.
Han tager ogsaa straks fat paa Tidsskriftet med stor
Iver, peger paa Medarbejdere, redigerer Subskriptionsindbydelsen, samler Abonnenter og omsender de udkomne Hefter, faar Ingemann til at skrive et Digt og
skriver selv om Daaben udfra Romerbr. 6. Kapitel.
Men i 1840 gribes han af Ængstelse for at have
indladt sig med noget, han ikke magter. Han ønsker
ikke at være andet end det han er: En jævn, skikkelig Mand, der passer sit. Han forklarer sin egen Natur som en Blanding af det sangvinske og det phlegmatiske, og "duer man ikke til at aande i Æteren
befinder man sig bedre i den simple Atmosfære, hvor
man er hjemme". Han vil opgive baade Tidsskriftet
og Redaktionen af Missionsbladet. Hans Død kort
efter satte jo Slut paa alt Medarbejde og al Virksomhed.
Ved den Bedømmelse, Oldenburg giver af sig selv
overfor den fortrolige Ven, ser vi ind i hans Inderste
og faar dermed ogsaa Forstaaelse af det stille Vemodsdrag, der er over noget af hans Digtning, ogsaa
Salmerne. Han har kendt Sukket i Sjælen men har
ogsaa oplevet Herrens søde Trøst.

Sorø Amt 1944

Theodor Wilhelm Oldenburg.
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Menighedens sidste Haandtryk fik han gennem
Karetmageren i Sognet, Sevelsen, der hjalp med at
vaage over den syge og hørte ham tale om Prædiken
og Salmesang, snart i klar Tale snart bevidstløs.
Oldenburgs Grav er paa Sorterup Kirkegaard.

