golddigger
guldalderkunst er
på en åndelig mission!

Brev fra P.C. Skovgaard til hans kone Georgia
     “Himmelbjerget Søndag Aften 4 Aug 1867
Du kjære G.
Det hedder sig at der vil komme en hel del Grundtvigianere i Eftermiddag,
jeg er nysgerrig efter at vide hvorledes det hænger sammen, jeg kan
desværre aldrig være fri for en del Mistanke til, eller Ængstelighed
for de kjære Mennesker, ja er Veiret nogenlunde saa gaaer jeg ud at
male. Ja Du kjære G. Det glædede mig at læse hvad Du skrev om Elise,
hvorledes hun fandt sig til rette i sin Christendom, saa kan man ogsaa
finde sig til rette i Verden og imellem Menneskene.[--]
– Nu min kjære G vi skal rigtig nok længes saa meget som muligt efter
hinanden, men sundt, saa vi rolig fuldfører vor Gjerning det vil sige at
jeg rolig bliver og bruger den Tid jeg har. Med Hilsen til Alle!!
Din Mand”   
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Brev fra P.C. Skovgaard til hans kone Georgia
            “Himmelbjerget 18. Aug. 1867
Kjæreste G. Ak var jeg bare nu hos Dig, kunde jeg hvile mit Hoved til Dig, jeg er saa
vemodig;
I forrige Uge var her en Læge med Kone og lille Søn i nogle Dage, det var interessante
og behagelige Folk, jeg levede en del sammen med dem, men var dog glad, da de
reiste, for jeg har aldrig før staaet lige over for en saa … Vantro, min egen Tro
styrkedes derved, den vandt i Klarhed og Sikkerhed ved at se ned i den gabende
Afgrund af Tomhed og Intet som aabnede sig for mig, ja lad dem opdage og finde
nok saa meget de vil i Legemets Verden, Sjæl og Aand hitter de ikke saaledes ned
i, der lyder andre Toner, og Forbindelsen mellem Sjæl og Legeme eller Aand og
Materie har jeg heller ikke hørt at nogen endnu har fundet Rede i paa den Maade.
–
Gamle Grundtvig har ikke sin Forstands Brug, er sindsyg, vanvittig, hvad vil det sige?
Har nogen forklaret det? kan nogen forklare det? at være inspireret, at profetere
hvad er det? Kan det forklares? Hvor er Forskjellen? At han har været et Guds
Redskab der er sikkert, for det har han … for mig, at det er Gud som har rørt ham
er jo ogsaa sikkert efter vor Troe, ikke en Spurv falder jo til Jorden uden hans Vilen,
hvad er nu Guds Hensigt? Skal vi opleve at se den? Vi vil kun i Tro og Forventning,
Gud fryde os Amen! Jeg føler tit at jeg ikke mere er ung, jeg bliver træt og nedtrykt
og Angst vil omspænde mig, men Bønnen styrker mig saa, jeg synes aldrig jeg har
følt den Kraft i Bønnen som nu, men jeg ved det, der vil komme Tider da Fristelserne
vil bryde overvældende ind over mig igjen. Oh, G. den sidste Aften vi var sammen
blev jeg hjulpet ved Dig, Du min Medhjælper, kjære G.
Men nu maa jeg ud, Lev vel min egen G.
Din Mand“
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Brev fra Skovgaards kone Georgia til P.C. Skovgaard
         “Den 23 de Juli 1867
Min kjære Mand
Min søde Mand, jeg er glad for den sidste Aften vi havde sammen, ikke
sandt den var god! Nei, det har ingen Nød med os, saa længe vi holder
fast paa, hvad vi har! Jeg har været saa glad siden forrige Søndag, det
Tunge er kun at jeg ikke altid føler Herrens Nærhed saa tydeligt, at der
er Tider, hvor Bevidstheden …  derom bliver ligesom dør i mig. Den er
der, men uden Liv og Glæde, saa har jeg kun det at holde mig til, at der
har været – og der vil igjen komme Tider hvor det lever og lyser for
mig, det store Naadens Ord, at vi skal blive Eet med vor Frelser. Det var
det hellige Fællesskab, der den Søndag gjorde mig saa glad, jeg følte
det er dog Eet og det Samme vi vil, hver paa sin Maade, men eens i
Hovedsagen, jeg følte jeg kunde opgive smaa personlige Ønsker for at
være enig med Menigheden, for at have sammen med dem og jeg følte
at Aanden som har begyndt den store Gjerning i os (i Menigheden i
Norden) kun vil fuldføre den til Vorherre Jesus Christie Dag.
Saa vi skal kun ikke gjøre os Sorger og Bekymringer, heller for det
daglige Brød i Kirken. Herr Grundtvig været et udvalgt Redskab, saa er
det jo Gud der har udvalgt ham, og han kan vælge hvem han vil, han
veed hvortil vi trænge, og han vil give os det til rette Tid.
Din G.”

