Hr. Niels Olivarius

til

Aastrup*Starup.

Af F. Elle Jensen.
Opland havde
stærkt særprægede Ansigt og fremtraadte i
en haard og agressiv Skikkelse1), var der andre Steder,
hvor den kun gjorde sig lidet bemærket, ja, egentlig
bare var repræsenteret ved Sognepræsten. Naar denne
Mens Pietismen i Ribe og nærmeste

sit eget,

da blot ikke var for voldsom i sine Udtalelser, saa
han stødte an mod den Kristendomsforkyndelse, Al«
muen var vant til at høre,
udviklede Forholdene i

Menigheden sig i det store og hele altid fredeligt,
selv om der paa den anden Side i Reglen ikke op«
stod noget aandeligt Røre i Sognet. Skete nu dette
alligevel, saa der dannede sig en lille Kreds, der slut«
tede sig sammen under Præstens Ledelse, faldt den
igen oftest fra hinanden ved gejstligt Skifte, fordi den
takket være bl. a. Konventikelplakaten af 1741 aldrig
var bleven vant til at staa paa
egne Ben og derfor
sygnede hen, naar den blev henvist til at klare sig
selv. Derfor kan man sige, at de pietistiske Præster med
deres statskirkelige Indstilling selv bidrog til, at den
Bevægelse, de ønskede at fremme, kun blev saa tids«
begrænset, som den faktisk blev, og ikke fik nogen
virkelig Tilknytning til Folkets brede Lag.
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Det

er

om

en

af disse menige Præster,

der i det

følgende skal berettes.
Niels

Holgersen Olivarius blev født 1711. Hans

Fader, Holger Olivarius (1670—1753), der

var

Præst

i

Ørslev«Bjerre paa Sjælland og Provst for Vester
Flakkebjerg Herred, og som var en dygtig og velbe«
gavet Mand med betydelige historiske Interesser, slut«
tede sig til Pietismen i dens moderate Skikkelse; den
kendte Jurist og Historiker Andr. Hojer, som var en
af dens ledende Mænd, hørte til hans Venner2), og
han nød megen Agtelse indenfor Retningen.
1728 blev Sønnen Student fra Sorø3) og gik derpaa
i Gang med Theologien i København, hvor han en
Tid boede paa Ehlers Kollegium og fik Kosten paa
»Klosteret« (Kommunitetet). Sin afsluttende Eksamen
tog han 1736., Det var just i disse Aar, Pietismen
efter haarde Kampe med Ortodoksien havde vundet
frem til at blive den førende Retning i den danske
Kirke, og selv om man intet bestemt ved derom, tør
man sikkert antage,
at de stærke aandelige Brydnin*
ger i Hovedstaden ikke er gaaet sporløst hen over
Hovedet paa den unge Mand, men har bidraget til
yderligere at befæste ham i den Livsanskuelse, som
han allerede havde mødt i sit Hjem.
Efter endt Eksamen vendte Olivarius tilbage til Ør*
slev, hvor han var Medhjælper hos sin Fader i 7 Aar,
til han (1743) blev Kapellan hos Provst Resen i Ulse,
og han bar der, siger han selv, »overalt Embedets
Byrde4)«. Da Provsten døde, havde han ventet at faa
Kaldet, saa meget mere som Biskop Hersleb anbefa«
lede ham til det
et Vidnesbyrd om det gode Om*
—

dømme, han nød hos sine foresatte
blev ham foretrukken, og

—

men en

anden

først 1753 lykkedes det ham
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selvstændigt Embede, idet han dette Aar blev

udnævnt til Sognepræst for Aastrup og Starup.
Hans Formand her, Jørgen Gad (1745—53) har an*

tagelig staaet Pietismen

nær.

Biskop H. A. Brorson

omtaler fra sin Visitats hos ham 1748, at han holdt
en smuk
og bevægelig Prædiken og var alvorlig og

flittig i Gerning5), og 1752 anbefalede han ham over«
Kirkekollegiet til Forflyttelse fra sit »ringe Kald«,
da han var en »munter, retsindig og opbyggelig Læ*
rer, der i en Del Aar med megen Flid og Troskab
dette Embede har forestaaet6)«. Aaret efter forflytte*
des han til Vejby*Tibirke.
Inden en ny Præst blev udnævnt til Embedet, blev
dette bestyret af en Kandidat Franck, vistnok en Nord*
mand7). Han kunde møde med de fineste Anbefalin*
ger, baade fra Biskop Nannestad i Trondhjem, Biskop
Dorph i Kristiania og Biskop Rasmus i Odense, og
han ventede derfor at blive Gads Eftermand, hvad
han ligeledes mente at have faaet Løfte paa. 11. Søn*
dag efter Trin. skulde han da ogsaa i den Anledning
prædike til Aftensang i Ribe efter Biskoppens Befa«
ling, for at denne kunde høre ham, inden han ordi*
nerede ham, saa han har paa dette Tidspunkt utvivl*
somt troet, at alt skulde forløbe glat, og ihukom>
mende sin vordende foresattes pietistiske Livsansku*
else sendte han ham en Taksigelse for Indkaldelsen,
hvis Hensigt øjensynligt var at vise, at han selv van*
drede ad de samme Stier. Det er, hedder det heri,
hans uafladelige Bøn, at han først selv og saa de an*
dre, der hører ham, maa faa en retskaffen og for Guds
Aasyn oprigtig Aandsopvækkelse.
Det lød jo meget fromt, men desværre svarede hans
Opførsel hverken til hans ydmyge Ord eller til de
smukke Anbefalinger, han havde. I Sognene klagede
for
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over, at han baade drak og sjuskede med Guds«
tjenesten, hvad ogsaa kom Biskoppen for Øre, og
trods Francks Forsikringer og klagelige Anraabelser tø*
vede han, som rimeligt var, derfor med at tage det af«
gørende Skridt. Forargelsen blev tilsidst saa stærk, at
(d. °/u 1753) 3 Mænd paa Befolkningens Vegne ind«
sendte en Besværing over ham, idet de mente, at hvis
man

han allerede

saadan, inden han havde faaet
Kald, (var det værste at frygte af Fremtiden, om han
nu

var

blev udnævnt til deres Præst. Men samtidig kunde
Franck møde frem med et Tillidsvotum, der var un«
derskrevet af alle Mand i

Starup

og

de fleste i Aa«

strup, ogsaa af dem, som før havde givet den anden
Liste deres Bifald, saa Provst Neumann i Gørding
overfor dette eklatante Bevis for
løshed med Rette kunde

ikke andet

at

gøre

en

Adresses Værdi«
var der
retslig Under«

sige, at efter dette

end skride til

en

søgelse.
En saadan

blev

dog ikke foretagel, men Francks
opgivet, og i hans Sted

Kandidatur til Embedet blev

fik Olivarius det; hans Udnævnelse kom d. 21/i2 1753.
Franck rejste alligevel ikke straks fra Sognet, og i

Februar 1754 ansøgte

han Biskoppen om Tilladelse
Afskedsprædiken, da der var lovet ham
et Offer; han havde, skrev han, slet ingen Penge og
nødedes til at gaa nøgen bort, da han var i Gæld,
og alle nu vilde have Betaling af ham. I Juli klager
han
fra Gjettrup — over, at Olivarius har faaet
det Kald, Kongen havde givet ham, og besværer sig
over, at den nye Præst ikke vil yde ham Erstatning
for Avlen og de Omkostninger, han har haft paa Præ«
stegaarden, samt at han tager den Tiende og det Of«
fer, der faldt i hans Tid. Sidst vi hører fra ham, er
i 1757 (fra Strandby); han minder da Biskoppen om,
til at holde

—
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han fra ham venter paa en

Anbefaling (!), saa han
Stilling og komme i Rolighed. Den er
næppe kommet.
Dateret Vejby d. 'A 17-54 og Aastrup d. 21 h s. A.
sluttede Gad og Olivarius en Overenskomst om Naa«
densaaret og Præstegaardens Bygninger. Efter den
at

kan opnaa en

skulde Olivarius til sin Formand betale i Kontanter
266 Rdl. 4 Mk. samt 4 Mk. 8 Sk. pr.

Td. Boghvede;
Vederlag for Kost og Logi, der egentlig skulde
have været ham ydet af den afgaaende Præst, fik han
alle Indkomster efter Gads Afrejse, ligeledes Hø, Halm,
Langhalm og Rugsæden. Desuden overtog han det
Bohave, Franck havde købt paa Gads Auktion, mod
at godtgøre ham, hvad han havde betalt. Det sidste
Punkt er lidt dunkelt, da det synes uforstaaeligt, at
som

de

to

anden

Præster kunde handle

om

de Møbler,

som

retmæssigt havde erhvervet; Franck har

en

næppe

faaet dem paa Kredit.
For Resten var Olivarius slet ikke tilfreds med Ak«
korden.

Rimeligvis som Svar paa Francks Beskyld«
ninger skrev han samme Dag, han undertegnende
Overenskomsten, til Bispoppen, at han syntes, han
havde betalt Præstegaarden alt for dyrt. Gad skulde
jo i Naadensaaret have sørget for den, men gjorde
det saa daarligt, at Bønderne tog Affære og lagde
Sæden, men de var for silde ved det, saa Afgrøden
kun blev slet. Det skete, mens Franck bestyrede Em«
bedet, men han havde for det blot givet dem Ost,
Brød og Brændevin, men ikke Kosten, og dette havde
han (Olivarius) erstattet ham, skønt Formanden burde
have gjort det Ligeledes havde han betalt ham for,
hvad Umage han havde haft, ladet ham faa Andel i
Tiende og Offer samt givet ham 4 Rdl. i Rejsepenge
altsaa en noget anden Forklaring end Francks. —
—
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Som de fleste Pietister

var

Olivarius

varmt

inter*

esseret i

Skolevæsenet, der i hans Pastorat ikke var
i nogen god Forfatning. Fra sin Visitats paa Stedet
1750 noterede Brorson, at Bønderne var uvillige i at
sende deres Børn til

Undervisning, og de store Lods*
ejere optraadte meget uforstaaende, saa Degnen Jens
Gadberg allerede 1739 maatte klage over, at Ejeren
af Endrupholm, Ehrenfeldt8), vilde fortrænge ham fra
hans Bolig, som han paastod var hans, 1753 besvæ«
rede han sig over, at de 6 Rdl., som Skolefundatsen
af 1750 tillagde ham i Løn, »dem jeg med stor Møje
og Besværlighed maa fortjene«, ikke kom ind, hidtil
havde han kun faaet 1 Rdl. 4 Mk. 4 Sk.; Kaptajn
Teilmann

Endrupholm vilde ikke hjælpe ham,
under, at han ikke havde kunnet
faa Lysepengene fra Aastrup Kirke, der ejedes af Bon«
den Laurits Garp. Følgen var, at Degnen stod i Gæld
paa

skød sig ind

men

til alle, saa han maatte laane af en for at kunne be«
tale en anden.
Hvor lidt Gadbergs Bestræbelser hjalp, ses af, at
han igen 1760 klagede over ikke at have faaet sin
Løn i 2 Aar.

Han ønskede derfor, at

og

Garp maatte
tilpligtet at betale ham 5 Rdl. for Lysepenge
Teilmann de 2, han ifølge Fundatsen var skyldig;

•saa

vilde han selv indkræve 7'/2 Mk. hos Bønderne.

blive

Olivarius
paa

gjorde, hvad han kunde, for at raade Bod
disse Forhold. Da det ogsaa kneb med at skaffe

Brændsel til Skolen,

saa

Børnene af den Grund fristedes

til at blive hjemme, skænkede han nogle Læs Tørv; af
sin egen Lomme betalte han en Løbeskoleholder 4 Rdl.

Aaret,

Degnen forstrakte han med Laan, naar
indkræve Skole«
pengene. 1751 bad han Biskoppen om at tage Affære
og gribe ind i de utaaleligé Tilstande: »Kære Fader,

om

og

Teilmann viste sig vrangvillig i at
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hjælp min stakkels gamle Degn, tal et godt Ord for
ham hos Hs. Excellence, Stiftamtmand v. Holstein9)
Derved gør De Herren en velbehagelig Tjeneste; paa
Degnens Embede og Skolehold er aldeles intet at
klage«. Præstens gode Vilje er umiskendelig; noget
andet

er, at hans Henvendelse, som det ses af det
meddelte, ikke frugtede meget.
Som Olivarius gjorde sit bedste for at bringe Sko«
levæsenet i sit Pastorat paa Fode, var det ham magt«
paaliggende at vaage over, at Befolkningen, særlig de
unge, var hjemme i deres Børnelærdom og overholdt
deres kristelige Forpligtelser, navnlig med Hensyn til
Altergang. Da derfor en Karl, som han straks ved
sit Komme til Egnen kun mod Løfte om Forbed«
ring i sin Vankundighed havde antaget til Nadveren,
men som siden ikke havde vist sig hos ham, to Aar
senere
begærede Skudsmaal af ham til Bortflytning,
skrev han paa det, at han burde udelukkes af Hel«
ligdommen, fordi han saa længe havde afholdt sig
fra Sakramentet og dertil var grovt uvidende. Desu«
den holdt han en alvorlig Formaningstale til ham,
hvori han lod ham vide, hvor nødvendig den salig«
gørende Gudskundskab var, og at hans Sjæl stod i
Fare, om han fremturede i sin Vankundighed. Karlen
klagede derefter til sin Husbond, Kaptajn Teilmann,
over den Behandling, han havde faaet, og Kaptajnen
tog sig ogsaa af hans Sag, idet han anmodede Provst
Neumann om at eksaminere den unge Mand i Oli*
varius' og et Par andre Præsters Nærværelse. Dette
frabad Olivarius sig imidlertid bestemt, da Karlen jo
i Mellemtiden kunde have lært en Del og være ble»
ven holdt til Bogen, saa en saadan Overhøring ikke
vilde give det rette Billede af hans tidligere Stand«

foran

punkt, ligesom noget saadant vilde give den øvrige
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vankundige Ungdom Anledning til falske Forestillin«
ger. »Gud lade mig leve til Jesu Ære, hvor meget
end Satans Rige rejser sig. Er Gud med os, hvo kan
være mod os«, skriver han med Tanken paa de Gen«
vordigheder, denne Sag kunde medføre for ham, men
han haaber heri paa sin Biskops Hjælp og Bistand.
En anden, mere udpræget, Kirketugtsstrid havde
Olivarius i 1758. Aarsagen hertil var, at en Kvinde,
Anne Pedersdatter i Terpling, havde en 30*aarig, aands«
svag Søn, som de tidligere Præster ikke havde ment
det muligt at lære noget. Olivarius vilde imidlertid
forsøge, og ved en Præstevisitats i 1756 fik han hende
til at love at bringe ham til Undervisning. Det gik
ogsaa godt et halvt Aar, men saa blev han borte. For
dette gav nu Olivarius Moderen Skylden, skønt hun
erklærede, at hun ikke havde nogen Magt over Søn«
nen, Eske, saa hun kunde ikke tvinge ham, og da
han tilbød at ville give dem begge Ophold i Præste«
gaarden, førte heller ikke det til noget, da Anne Peders«
datter ikke vilde være i Aastrup. Følgen blev, at Oli«
varius efter forgæves at have formanet hende i Med>hjælpernes Nærværelse udelukkede hende fra Nad«
veren, ogsaa fordi hun selv efter hans Skøn var me«
get vankundig. Hun gik derefter til sin Husbond,
Cancelliraad Claudius paa Sønderskov10), til hvis Gods
hun i over 50 Aar havde hørt, og han var straks vil«
lig til at antage sig hendes Sag med en Henvendelse
om hende til
Biskop Brorson. Han bad heri denne
om
at hjælpe Anne til at kunne komme til Alters
igen; ogsaa han mente, at Eske intet kunde lære, ja
selv om han blev undervist hele Livet igennem; des«
uden antydede han, at Menigheden var misfornøjet
med sin Præst, og at han skjulte »privat Absigt un«
der Nidkærheds Maske«.
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Det
været

heller ikke usandsynligt, at Sognefolkene har
utilfredse med den strenge Præst, de havde faaet;
er

i alt Fald holdt de denne
hende et

godt Skudsmaal,

vist uden

at

Gang med Anne

og gav

Olivarius hævdede
heroverfor, at da Eske var født udenfor Ægteskab,
havde hendes Skikkelighed i alt Fald ikke altid været
den bedste. Og det stod, skrev han til Provsten, altid i
hans Tanker at bringe Sønnen til Saligheds Kundskab,
men Moderen og hendes Tillidsmand, Christian Niel«
sen, var forhærdet i Syndens forfærdelige Bedrageri;
dog kunde ingen uden med Guds Vilje røre et Haar
paa hans (Præstens) Hoved. løvrigt troede han ikke,
at Eske var afsindig, men han havde nogle sære Ge*
bærder, som imidlertid fortog sig en Del, da han gik
til Undervisning.
Hvorledes Sagen er endt, ses ikke, men Olivarius
har her sikkert maatte bøje sig. Provst Neumann var
i alt Fald ikke tilbøjelig til at støtte ham, da han
selv havde talt med Eske uden at faa et forstandigt
Ord fra ham; han mente derfor, at han muligt nok
kunde bringes til at lære noget udenad, men ganske
der

var

Tale

men

om

Forstaaelse deraf. Men

Olivarius kunde

jo gøre et Forsøg med ham, om han
eller anden Maade kunde fa.i det ordnet med
hans og hans Moders Underhold. Men hun burde
tages til Alters, saa meget mere som Præsten havde
vidst Besked om hendes formentlige Vankundighed
i et Par Aar og nu først var skredet ind mod hende.
Olivarius havde 1749 ægtet Christine Aggerup, en
Præstedatter fra Magleby paa Møen, og havde med
hende 5 Børn, hvoraf 2 Sønner blev Præster. Da den
ældste, Holger, 1766 havde faaet Studentereksamen,
paa er.

kneb det imidlertid for Faderen at skaffe Midler til
et

Studieophold i København,

men

da

saa

Degnen i

382

F. ELLE JENSEN

Aastrup døde Aaret efter, besluttede han at forsøge
at skaffe Studenten hans Embede og indsendte en
Ansøgning herom til Biskop Bloch. Han havde, skrev
han deri, i de sidste Aar ofte været syg og trængte
til en Kapellan, men der var ikke Raad til at antage
en;

fik derimod hans Søn det attraaede Degnekald,

kunde han

samtidig hjælpe ham i hans Arbejde; han
desuden

vilde give ham Kosten derfor, mod at han
læste med sine yngre Søskende.

Ogsaa Holger indsendte en Ansøgning, som han
begrundede med, at Degnekaldet — hvis Indtægter
ansloges til c. 30 Rdl. — kunde give ham en Stilling,
saa han fik Raad til at fortsætte sin Læsning, da hans
Fader for sine mange Børns Skyld ikke kunde støtte
ham. Hvor ængstelig han var for at blive forbigaaet,
ses af, at han igen en Maaned senere henvendte sig
til Bloch med nye Anbefalinger og med Henvisning
til, at han vil hjælpe sin Fader i hans Skrøbelighed.
Han slutter pathetisk: »I den Henseende jeg og selv
vil i Underdanighed betjene mig af hin Patriarks Ord
til Englen: »Herre, jeg slipper Dem ikke, før De vel«
signer mig!«
Ansøgningen blev bevilget, og 1773 fik Holger sin
theologiske Eksamen; Aaret efter blev han Kapellan
i Varde hos den daværende Sognepræst, Provst Dam,
som vist nok har været en Ven af Olivarius og til«
hørte samme Retning som han11). Degneembedet var
altsaa atter ledigt, men i Mellemtiden var den yngre
Broder Hans blevet Student (1771), og Olivarius ud«
bad sig derfor, at han maatte nyde Kaldets »smaa og
faa Indtægter«, saa meget mere som han allerede hav«
de vikarieret i det under Holgers Sygdom eller Fra«
værelse. Ogsaa dette blev tilstaaet, og med Degne«
embedet i Ryggen lykkedes det saa ligeledes Hans
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1779

at

faa sin Eksamen i København.

383

—

Olivarius

havde imødeset dette med

Længsel. Han havde længe
følt sig svag, og det kneb ham at passe sit Embede.
Én Tid tænkte han paa at tage sin Afsked, hvis Hol#
ger i Varde kunde blive hans Eftermand, men det
opgav han, da baade han og Sønnen mente, at Aa«
strup«Starup ikke var i Stand til at føde to Præster.
Derfor ventede han nu paa, at Hans kunde komme
hjem og blive hans ordinerede Medhjælper. Dette
Haab gik ogsaa i Opfyldelse, for saa vidt som den
unge Kandidat d. 7/? 1779 blev udnævnt til sin Fa«
ders Kapellan og ordineret d. 22h 12), men det var
maaske ogsaa den sidste Glæde, Olivarius fik, thi al«
lerede to Maaneder efter (d. 21/n) afgik han ved Dø«
den, 68 Aar gammel.
Hans .blev 1785 Præst i Velling, og hos ham døde
Md. Olivarius 1792. Holger havde flere forskellige
Embeder, men fik tilsidst (1793) Ebeltoft Sognekald.
Niels Olivarius var ingen stor Aand, kun en gan«
ske almindelig Landsbypræst. Noget særligt bemær*
kelsesværdigt var der ikke ved hans Liv eller ved
hans Embedsførelse, og hans Dispositioner var ingen«
lunde altid

de rette,

men

med alt dette

var

han

en

den Del af den danske Gejstlighed,
som
følte sit Ansvar og samvittighedsfuldt søgte at
opfylde de Krav, som den mente, Embedet stillede
god Type

paa

til dem. Skønt Pietist har han ikke hørt til Retnin«

yderliggaaende Repræsentanter, og der er intet
tyder paa, at han blev Aarsag til nogen Væk«
kelse i sine Sogne. Hans Forkyndelse har sikkert, som
det fremgaar af hans stejle Holdning i Kirketugtssa«
gerne, været lovmæssigt præget og derfor ikke i Stand
til ret at gribe Hjerterne, skønt han utvivlsomt per«
sonligt kunde føle varmt for andre (jvf. hans Forsvar
gens

der
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for

Degnen). Som de fleste andre pietistiske Præster
statskirkelig Vis sit aande«
lige Førerskab i Menigheden ubetinget anerkendt, og
Befolkningen bøjede sig, her som andetsteds, for ham,
om end næppe altid helt godvilligt, men derved kval«
tes ogsaa al selvstændig Tænkning hos den, saa den
mistede Evnen til, naar det krævedes, og der ingen
var til at lede den, selv at finde Vej. Det var Pietis«
mens Tragedie, at
den ikke blev folkelig, hverken i
sin Forkyndelse eller i sit Menighedsarbejde, men alt
for meget vedblev at anvende gamle Metoder13). Der«
for er det heller ikke uden Interesse et Øjeblik at
krævede han paa gammel

dvæle ved

en

Mand

som

Niels Olivarius, fordi det

bidrager til Forstaaelsen af, hvorfor det ikke lykkedes
hin Retning, sin Nidkærhed og gode Vilje til Trods,
for Alvor at slaa Rod i Folket.

NOTER

1) Fra Ribe Amt XI. II. S. 223 ff. 2) Kirkehist. Saml. 5 — III —
182 ff. 3) Wibergs Præstehistorie har fejlagtigt 1721. *) Indberet¬
ninger til Biskop Bloch 1766: Gørding Herred, Ribe Bispearkiv
(Landsark. Viborg). 5) Brorsons Visitatsrelationer til Kirkekolle=
giet (Rigsarkivet). 6) Kirkehist. Saml. 3 —V-711. 7) De følgende
Skildringer bygger paa Aktstykker i Gørding Herreds Pakke
1592 ff. Ribe Bispeark. 8) Endrupholm ejedes 1717—41 af Steffen
Ehrenfeldt, hvis Enke ægtede Amtmand Chr. Teilmann. Efter
hans Død 1749 gik Gaarden over til Sønnen Tøger Reenberg
Teilmann (+1788). 9) Georg Fr. Holstein, 1754—60 Stiftamtmand
i Ribe. 10) Amtsforvalter, Cancelliraad S N. Claudius ejede Søns
derskov 1754—69. 1[) Kirkehist. Saml. 3 —V-711. 12) Vitaproto«
kol 1779, Ribe Bispearkiv. 13) En udførligere Redegørelse for
Forholdet mellem Pietismen og Almuen findes i min Bog »Pie«
tismen i Jylland« (1944), S. 157 ff.

