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Kjøbenhavn. — Bianco Lunos Kgl. Hof=Bogtrykkeri



Nu er dit Støv hensmulret, gamle Skjald!

men Navnet er dog end i friskest Minde,

og aldrig skal din Gjerning staa for Fald,

saa længe vi i Danmark Danskhed finde.

Du stod saa kjækt i Skibets Fremmerstavn

og raabte Varsko i den klamme Taage;

du tændte hist paa Bjærget første Bavn

og lukked op saa mange Øjenlaage.

Du skrev og tegned i dit Billedsprog

med stærke, skarpe Farver Sandheds Verden:

der drog forbi et broget Kjæltringtog

og Bønder hist og her i stille Færden.

Du tegned altid Adelsfolk med Lyst,

om end du fandt dem gaa i pjaltet Kofte!

og hvor du spored Mandemod i Bryst,

der sang du lydt og glædeligt og ofte.



Her rejses kun en Bavta paa din Grav,

men samles vi til frejdigt Folkemøde.

og lytter til de Digte, du os gav,

da mærkes ret: du er ej blandt de døde.

E. T. K.



Forord.

Fælles Kjærlighed til Digteren og Folkemanden Steen

Blicher var Bevæggrunden til, at vi to Udgivere af denne

lille Bog begyndte at sysle med Minderne om ham, og

den nærmeste Anledning til dens Fremkomst er udtrykt

paa Titelbladet. Da vi gik ud fra, hvilket ogsaa har

stadfæstet sig, at der endnu i Folkemunde maatte være

levende Minder om ham, og en stor Del af Bogen saa¬

ledes er hentet gjennem mundtlige Meddelelser fra Folk,

der huskede ham, mener vi derved at have faaet et

Billede af Manden og Digteren mere levende tegnet,

end vi kunde have givet ved blot at holde os til hans

Værker og de sparsomme Levnedstegninger, der ellers

haves af ham. Den for os mest fyldige og nyttige

Skildring af Bl. fandt vi i O. Borchsenius: „Himmel¬

bjergspræsten“ Han modtage herved vor dybtfølte Tak

for, hvad han skrev, og hvad vi har laant fra ham.

For øvrigt har vi jo syntes, at netop de mundtlige

Minder om Bl. burde spille Hovedrollen, fordi han

mere end nogen anden dansk Digter levede med og

iblandt Folket, og fordi han selv skyldte Folkets mundt¬

lige Fortællinger om gamle og nye Tildragelser nogle

af sine bedste Digtninger. Hvad vi har taget af Bøger,



har vi anset for nødvendigt at tage med, for at Billedet

kunde blive nogenlunde samlet og helt.

Tillige maatte vi kortelig søge at paapege Betyd¬

ningen af Bl.'s Digtning og offentlige Gjerning, men

da noget af os maatte forudsættes som bekjendt, og alt

der hen hørende ønskes læst i en saadan Afhandling som

den, N. I. Termansen har skrevet i „Folkelæsning“

eller som den, Fr. Barfod har skrevet i Aftenlæsning“

medtog vi kun det nødvendigste.

Det er vort Haab, at denne Bog maatte kunne

læses og tilegnes af det danske menige Folk og saaledes

hos det opfriske Mindet om dets trofaste Ven og San¬

ger, ligesom vi ogsaa tror, at den i enkelte Dele kan

benyttes som historisk Bidrag til Steen Blichers og hans

Tids Historie. Men da vi har været uden ret mange boglige

Hjælpemidler og har ost det meste af Folkemunde, kan

det være muligt, at en enkelt Oplysning, især hvad Navne

og Slægtskabsforhold angaar kan være urigtig. Dette

maa henstilles til kyndigeres Overvejelse og Overbærelse.

Det latinske Vers er oversat af den nuværende

Præst i Randlev.
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l. Steen Blichers Jader.

Da det sandsynligvis ikke vil være ukjært for dem,

der vil læse denne lille Bog, at vide lidt om Steen

Blichers Fader, Niels Blicher, skal her først meddeles

nogle Smaatræk om denne, og det saa meget mere,

som han i og for sig var en mærkelig Person for sin

Tid, en god dansk Mand, samt, hvad der er det vig¬

tigste, en trofast Ven af den gamle Kristendom midt i

den golde, spottende Tid, som sluttede det forrige Aar¬

hundrede og indledede det ny. N. Blicher har skrevet

en Topographi (Beskrivelse) over Vium Præstekald,

trykt i Viborg 1795, og i denne Bog selv meddelt sin

kortfattede Levnedsbeskrivelse.

Niels Bl. var den ældste af fem Brødre, som

alle blev Sognepræster i Nørre=Jylland. Han tilhørte

forøvrigt en gammel dansk Præsteslægt, og hans Mor¬

moder, en Lindemann, nedstammede fra Luthers Moder

af samme Navn. Han var født 1748, tog Embeds¬

Examen 1773 og blev 1779 Præst for Vium og dets

daværende Annex Lysgaard, som siden en kort Tid

var lagt til Almind, men allerede var Annex til Tor¬

ning, da Steen Bl. blev Præst der. Som Præst i

Vium blev N. Bl. kjendt med Jomfru Christine

Marie Curtz, der efter sin Faders Død opholdt sig i
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Pastoratet hos sin Morbroder Steen de Steensen, Ejer

af Herregaarden Avnsbjærg i Sjørslev Sogn, og 1780

hjemførte han hende som sin Hustru. Hun var en

Datter af Præsten Hans Curtz til Darum og Bram¬

ming.

Foruden Steen havde N. Bl. og hans Hustru

tre Børn, hvoraf kun det ene naaede den vogsne Alder

og døde som Kirkesanger og Skolelærer i Ørting ved

Horsens. Han hed Jens Bl. og var gift med en

Søster til Steen Bl.'s Hustru.

I Aaret 1795 blev Niels Bl. kaldet til Præst

for Randlev og Bjærgager i Hads Herred og virkede

der, indtil han i 1823 tog sin Afsked. Hans Hustru

var død et Par Aar i Forvejen efter lang sjælelig

Svaghed, og han flyttede da til Sønnen Steen og

opholdt sig hos ham. Han døde i Spentrup d. 10de

Marts 1839, 907712 Aar gl.

Niels Bl. har været en begavet Mand med aabent

Øje for meget, som de fleste den Gang ikke kunde se,

og var tillige en Mand der i sin Virken fulgte med

Tiden i hvad der var gødt. Han holdt i Randlev

Søndagsskole for den konfirmerede Ungdom, lærte de

forsamlede unge at læse, skrive og regne, gjennemgik

Historie og Jordbeskrivelse med dem, talte med dem

om Bondens Pligter og Rettigheder, samt læste et og

andet nyttigt og fornøjeligt for dem. Han skrev Af¬

handlinger om Landvæsenet, udgav en Læsebog for

Almueskoler, stiftede et Selskab til gavnlig Virksomheds

Fremme og anbefalede og fremmede Dyrkning af Kar¬

tofler og forskjellige Handelsplanter. Han skrev og¬

saa Digte og det baade i det danske og det latinske

Sprog.
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Med al sin Begavelse fandtes der hos ham en

vis Enfoldighed, som gjorde, at han i flere Henseender

let lod sig narre, og da han ikke forstod sig meget paa

Pengesager, var det altid i timelig Henseende smaat

for ham. Han og hans Familie faar i Randlev den

Bedømmelse: Det var ordentlige, gjæve, skikkelige Folk,

men Penge kunde nu aldrig slaa til for de Blicherter.

I Bogen om Vium skriver han: „Sine to haabefulde

Sønner anfører han selv som faderlig Pædagog (Op¬

drager)“ og ved nærmere Eftersyn vil det vise sig, at

ligesom Faderen har givet Steen de første Indtryk og

senere vejledet ham, har han sikkert haft en væsentlig

Del i, at Steen blev det, han blev. Naar der til det

ovenstaaende føjes, at han var en god Skytte og en

ivrig Jæger, vil vi se, at meget af det, der laa hos

Faderen, gik igjen i Sønnen.

At N. Bl. gjærne digtede til Guds Ære og selv

i sine Embedsbøger følte Trang til at minde om Vor¬

herre og hans hellige Navn, er det bedste, vi kan an¬

føre om ham. Saaledes begyndte han i 1814 en ny

Kirkebog med et latinsk Vers, der paa Dansk kan gjen¬

gives saaledes:

„I Jesu højlovede Navn jeg denne Bog nu begynder,

han, hvis Navn og hvis Ord ene os frelser fra Død;

give det Gud, at Navnene, her i Bogen skal skrives,

ogsaa i Livets Bog evig skrevne maa staa.“

Ældre Folk i Spentrup kan meget godt endnu

mindes den gamle Mand; han sad i en Slobrok i

Studereværelset, som han paa Grund af Svaghed

sjælden eller aldrig forlod. Hans Syn svækkedes

efterhaanden saaledes, at han næppe kunde kjende
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St. Blichers Børn, naar de kom ind til ham, og de

sidste segs Aar af sit Liv var han aldeles blind.

2. Steen Blichers Barndom og Angdom

(7782—181).

„1747 d. 9 Junij blev Velærværdige og Høylærde

Hr. Hans Curtz af Darum og Velbr. Jomfrue Anna

Steensdaatter paa Aunsberg Copuleret. Samme Dag

blev Velærværdige og Høylærde Hr. Niels Friis fra

Tande og Velbr. Jomfrue Agnete Steensdaatter Co¬

puleret.“

Saaledes meddeler Kirkebogen Steen Blichers

Mormoders Ægtevielse, og der igjennem ser man da,

hvorledes han var beslægtet med Ejeren af Avnsbjærg,

Steen de Steensen, en Son af Steen Jørgensen.

Denne skal efter Sagnet være ufrels født og i sin

Ungdom have tjent (paa Fyen2) sammen med en Karl

fra Vium. Da han senere var bleven Herre til Avns¬

bjærg og en Dag gik paa Hovmarken, traf han sin

gamle Medtjener og spurgte ham, om han ikke havde

tjent der og der. Jo, det havde han. Om han kunde

huske en Hundedreng, de havde der, som hed Steen?

Ja. Hvad han syntes om ham? Ja, han havde ikke

set andet end godt af ham. Om han mente, han

kunde kjende ham igjen? Ja, det vidste han ikke.

„Da er det mig“ siger Steen Jørgensen saa, „og

fordi vi har været Medtjenere sammen, skal du have

din Gaard kvit og fri. Gaa du hjem og kom ikke paa

Hovarbejde mere“
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Om Sagnet er paalideligt, faar nu staa hen, men

at Steen Jørgensen blev adlet, er sikkert nok, og en

Mindetavle over ham med en Indskrift i meget høj¬

travende Stil hænger inde i Kirken.

Efter hans Søn Steen de Steensen, sin Mor¬

moders Broder, er Steen Blicher opkaldt. Han fødtes

d. 11te Okt. 1782 og blev samme Dag ved Hjemme¬

daaben kaldet Steen Steensen, saa Faderen altsaa før

Barnets Fødsel havde bestemt, at Ejeren af Avnsbjærg,

om mulig, skulde kaldes op. Onsdagen d. 6te Nov.,

ida Drengen var i Kirke, var der saa stor Stads

Præstegaarden, idet Fadderne var: „S. T. Hr. Cammer¬

herre Friderich de Schinkel til Hald, Hr. Oberst Lieute¬

nant v. Waldow i Viborg, Hr. Etats Raad Steen de

Steensen og Frue Mette Elisabeth de Schinkel, begge

til Avnsbjærg“ Barnet bares til Kirken af „Fru

Cammerherreinde de Schinkel til Hald“. Altsaa ser

man, at det var lutter Adelspersoner, der var til Stede.

Huset, hvori han fødtes, staar der endnu i Vium Præste¬

gaard, det ligger for Sønden i Gaarden, og den store

Indgangsdør fandtes længst for Vesten. Man kan

endnu kjende Bedstestuen, men den bruges for Tiden

til Opbevaring af Tørv. Man ser ogsaa endnu den

Bjælke, som Rector Schjödt i Randers slog Barnets

Pande imod, da han hvystede omkring med det, og her

er de Rum, som den lille Steen udviklede sig i, og

den Have, hvori han har leget som Barn. Vium

Præstegaard ligger lige sønden for Kirken, der ligger

temmelig højt og smukt, men ellers ikke er videre

rummelig indvendig. Nord paa er der en dejlig Ud¬

sigt til Engen og Marsvinslund bagved, men man kan

nu ikke mere gjøre Steen Blichers Ord til sine, naar
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han i „Skytten paa Aunsberg“ skriver: „Jeg stod

mange Gange i mine unge Drengeaar paa Vium Kirke¬

gaard, der hvor Mette havde siddet og seet paa Man¬

dens og Barnets Grave. Jeg har siddet der, naar

Solen skred ned i Nordvest bag Lyshøi, og hørt paa

Rørdrummens Sørgesang histnede i Bastrup Søe“

thi Baastrup Sø er nu forvandlet til Eng. I Nord¬

vest kan man se Lysgaard Kirke og Lyshøj tæt der¬

ved, og rundt omkring paa Præstegaardsmarken er der

en hel Del skjønne Smaalunde. Det er. nok, som

St. Blicher skriver, i Skjellet mellem Marken og

Heden, men i vore Dage kan man dog ikke se noget

til denne sidste ved Vium Præstegaard; alt ser saa

smilende og overordentlig frugtbart ud, at man ikke

skulde kunne have nogen Anelse om den mørke, golde

Hedes Nærhed, hvis man ikke vidste, at den var der.

Saa meget er vist, det er en brat og ejendommelig

Overgang fra svulmende Fylde til mørk Ensformighed.

Fra Blichers første Barneaar er der nu intet

levende i Folkemunde, og man har da blot hans egne

Meddelelser at holde sig til. Han opholdt sig meget

af Tiden paa Avnsbjærg. Et synligt Minde om Steen

de Steensen findes endnu paa Marsvinslund, idet man

der opbevarer hans Stadsvogn med Kalesche, af en i

Sammenligning med vor Tids -Vogne meget ejen¬

dommelig Bygning: Han ligger begravet paa Sjørslev

Kirkegaard i en stor Gravhøj, som han lod indrette til

sin Familie. Det er ogsaa ham, der har ombygget Kirke¬

taarnet og Kirkens søndre Side og har brugt de gamle

hugne Sten af Murøn til dermed at omsætte Gravhøjen

i en Ottekant. Fremdeles haves der ogsaa et smukt

Minde om ham inde i Kirken, paa hvis Alter der
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staar en ualmindelig stor og smuk toarmet Messing¬

Lysestage, som bærer følgende Indskrift:

„Guds Huus, Guds Kirke til Zirat,

Gud sælv til ævig Ære

Blev denne Lysestage sat

Et Mindetegn at være

I Sjørslef Kirke

af Justiceraad Steen de Steensen

og Frue

Fr. Mette Elisabeth do Schinkel.

Aunsberg

Anno 1770“

Ellers mindes og findes intet. Kirkebogen siger blot,

at „højædle og velbaarne Hr. Etatzraad Steen de

Steensen af Liselund“ jordedes d. 19de Sept. 1800,

75 Aar gl., og hans Frue døde næppe fire Maaneder

efter. De havde ingen Børn, og et Par Sønner, han

havde i et tidligere Ægteskab, var ogsaa døde. Derfor

vilde de gjærne se den lille Steen omkring sig, men

det var ikke ret hans Lyst: „i min Opvæxt maatte jeg

oftere og længere, end jeg ønskede“ siger han i No¬

vellen Skytten paa Aunsberg, „opholde mig eller

rettere indespærres paa denne Gaard“

Bl.'s Slægt var en Præsteslægt, og man kan da

ej undres saa meget over, at Faderen havde bestemt

begge sine Sønner til at skulle blive Præster. Den

yngste blev det nu ikke, og den ældste skulde vel ikke

have været det, han var jo af Naturen bestemt til at

være en farende Svend i Aandens Verden, som han

og havde Anlæg og Lyst til at være det i den syn¬

lige. Men Faderens Bestemmelse kunde ikke saadan

fraviges. Steen fik Bøjlen om Benet paa mere end
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en Maade, og han beholdt den, thi hverken kunde han

frigjøre sig for den, ej heller vilde nogen anden paa¬

tage sig det Hverv. Bl.'s studerende Tid var urolig

og gjærende. Kampbulderet i 1807 drev ham fra

Kjøbenhavn hjem til Faderen i Randlev for at søge

sit daglige Brød som han selv siger, og der forblev

han henved et Aar. Da nød han den Ære, at Jens

Rasmussen Møllers Søn i Randlev d. 23de Juni

1808 blev opkaldt efter ham, og Steen var selvfølgelig

Fadder.

Han har fra den Tid ogsaa efterladt sig et skrift¬

ligt Minde i Kirkebogen, det eneste, der findes i Rand¬

lev, idet han har afskrevet et Cirkulære fra Kron¬

prinsen, som var sendt pr. Estafette og dateret Kiel

d. 16de Avgust, omhandlende, at Krigen nu var ud¬

brudt med Engelskmændene, og neden under findes

tilføjet:

I een Time læst, afskrevet og afsendt under de

mest brændende Ønsker for Fædrelandets Vel. Gud

i Naade velsigne og understøtte hs. K. H.'s priselige

Bestræbelser og alle sande Patrioters Bidrag, og hvo

kan andet end være sand Patriot i en Sag, der saa

høyligen angaar Landets og alle dets Borgeres Vel¬

færd. Det gode guddommelige Forsyn vil og vist da

styre alt til et lykkeligt Udfald.

Randlev d. 23 Aug. Form. Kl. I1.

N. B.

Stykket er vel undertegnet med Faderens Navn,

og Steen var under Bombardementet efter hans eget

Udsagn i Kjøbenhavn som Mariner men desuagtet er

det ham, der har indført Stykket i Bogen. Maaske

han har gjort det efter en Afskrift lige efter sin
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Hjemkomst. I hvert Fald er vel Ordene ikke hans,

men Faderens.

Efter at Bl. havde taget Embeds=Examen med

bedste Karakter, blev han 1810 beskikket til Adjunkt i

Randers og havde altsaa nu et Levebrød, saa han

kunde tænke paa at gifte sig. Men den Sag behøvede

han ikke at have meget Bryderi med, thi alt var som

lagt til Rette for ham. Hans Farbroder, Peder Daniel

i Spentrup, var lige død og efterlod sig en 16aarig

Enke „saa skjøn som en nys udsprungen Rose“ saa

hvid og rød, saa ren og skjær i Huden, at det var en

Lyst at se hende. Da han laa paa sit Dødsleje, tog

han det Løfte af sin Hustru, at hun vilde gifte sig

med Steen, og det indgik hun paa. Denne sagde vist

nok for sit Vedkommende et glædeligt Ja til dette For¬

langende, baade for den tilkommende Hustrus Skjøn¬

heds Skyld, og fordi hun vilde føre en betydelig

Medgift med sig; den gamle Bl. gaar nemlig endnu

i Spentrup under Navnet den „rige“ Bl. Han

havde været gift tre Gange, og om hans Ægteskaber

fortælles følgende:

Han kom som ung Kandidat til Spentrup at være

Kapellan hos Konsistorialraad Bröchner. Denne døde

snart efter og efterlod en Enke med en stor Børneflok,

hvoraf kun de ældste var vogsne. Nu havde den Gang

Konsistorialraaders Enker Ret til at indstille tre til

Eftermænd i Embedet (eller maaske vælge en af de tre,

som Kongen udtog). Kapellanen sagde da til Enken,

at han haabede, hun vilde skaffe ham Embedet, „og

det saa meget mere, som jeg agter at fri til Deres

ældste Datter“ Enken vilde nok anbefale ham, men

foreslog ham hellere at fri til hende selv, „saa kan vi
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blive i det gode Embede og faa alle mine Børn op¬

fødte“ Saaledes skete det, og Bl. opfødte alle hendes

Børn. Da hun var død, giftede han sig anden Gang

og havde med denne sin Kone en Datter, som endnu

lever. Konen blev imidlertid brystsvag og forudsaa

sin nære Død. Da var de begge en Gang i Besøg

hos Præsten Hegelunds i Virring, og der saa Madam

Bl. en lille fattig Pige paa en tolv, tretten Aar, som

var i Hegelunds Hus. Paa Hjemvejen tog Præste¬

konen det Løfte af sin Mand, at han efter hendes

Død vilde tage denne lille Pige til sig som sin egen,

for hun var baade kjøn og livlig og havde vundet

hendes Yndest. Det gjorde han, og der gik nu en tre

Aar. Men saa havde Præsten faaet sig en Jomfru

til at styre Huset, som var saa overvættes stræng

og akkurat, og hende stod Plejebarnet jo under, saa

hun blev, endog undertiden paa en følelig Maade,

holdt til den mest smaalige Orden og Pertentlighed:

hver Naal skulde være paa sin Plads, og alt skulde

gjøres til sin bestemte Tid. Da den unge Pige nu var

en femten Aar, sendte Jomfruen hende en Dag ned i

Kjælderen at hente et Stykke Kjød, som hun nærmere

betegnede hende. Men hun tog et fejl Stykke, og da

Jomfruen saa dette, kom hun farende hen imod hende

paa Trappen, stødte hende for Brystet og drev hende

baglænds ned i Kjælderen. I det samme aabnede

Præsten Døren ud til Køkkenet og opfangede med et

Blik, hvad der vax foregaaet. Længe havde han tiet,

men dette var ham dog for meget. Uden at sige et

Ord gik han ind og skrev til Jomfruen et Brev som

han lagde i Vindueskarmen, og deri stod at fra nu

af skulde hun staa under Ernestes Kommando. Da
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hun havde læst det, blev hun saa fornærmet, at hun

forlod Præstegaarden, og saa sagde han til den unge

Pige, om hun vilde have ham, for saa vilde han gifte

sig med hende. Det sagde hun ja til, og de blev gifte.

Det var hende, der som ung Enke snart efter blev

St. Blichers Hustru.

Saaledes har et Par Meddelere fortalt os. I

F. E. Hundrups Bog „Efterretninger om Lærer¬

standen ved Randers lærde Skole“ anføres, at Steen

Blichers Hustru var Datter af Skriverkarl i Fredericia

Peder Frederik Berg, og at hun var født der. Men

efter en anden, som man maa antage, helt paalidelig

Beretning, var Erneste Juliane Berg Datter af en

Skibskapitain, der for paa de lange Rejser (d. v. s.

dem til Kina, Ostindien o. s. v.). Hun er født i Kjø¬

benhavn, og da Faderen døde fra hende meget tidlig,

vist nok paa en af hans Sørejser, kom hun som lille

Barn til Vivild Præstegaard, hvor Præstekonen var

hendes Tante. Hvad enten hun nu var i Virring

eller i Vivild, hvilken af Delene kan vi ikke afgjøre,

saa kom hun til Spentrup og var i nogle Aar hos

Blicher, inden han giftede sig med hende.

Af yderligere Oplysninger om Bl.'s Hustru og

hendes Slægt kan hidsættes følgende. Da Hegelunds

Formand i Virring var Provst Frederik Bartholin

Berg, og hans igjen Faderen Frederik Petersen Berg

(† 1787), var det muligt, at Ern. Jul. Berg paa

Grund af gammel Slægtskabsforbindelse var kommen

til Virring. I 1787 træffer vi dog ogsaa en Hr.

Niels Berg som Præst i Vivild. Konsistorialraad

Brøchners anden Hustru, Mette Marie Vedege, en

Datter af Præst i Randers Søren Vedege, blev ved
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Brøchners Død Enke 1780 og var da 40 Aar gammel.

Hun ægtede ham 1769; den Datter som Bl. havde

tænkt at fri til, maa altsaa have været hendes Stif¬

datter, Brøchners Datter af første Ægteskab. Da

P. D. Blicher er født 1752, var han altsaa 28 Aar

i 1780, og da Mette Marie Vedege skal være død

1798, har Ern. Jul. Berg da kun været fem Aar.

Hun har senere fortalt, at hun som et tidligt Barn¬

domsminde kunde huske om de mange Storke, der

havde deres Tilhold i Præstegaarden. Der var paa

alle Husene 64 Storkereder og man maatte til sidst

rive dem ned til Hobe, for Husene var gamle, og

Rederne truede med ved deres Tyngde at knuse Huse¬

nes Tage. Dette Træk kunde hun imidlertid nok

have husket, om hun end kun havde været fem Aar,

da hun flyttede der fra til Spentrup.

Jens Madsen, der tidligere har boet i Hastrup i

Spentrup Sogn kan bestemt mindes — saaledes forsikrer

han — at St. Blichers Kones Fader blev kaldt „Kam¬

merraad Berg, og han har set ham i Spentrup.

Hun var en uægte Datter, han havde, før han blev gift.

I sit Ægteskab havde han flere Sønner, hvoraf en en

Tid var residerende Kapellan i Bjærggrav. I hvilken

Præstegaard det var, P. D. Bl. fandt Erneste, ved

Jens Madsen ikke. Der var noget Svogerskab ogsaa

mellem I. Madsen og Berg, hvorfor hans Vidnesbyrd

maa anses for des paalideligere.

Alle disse meget modsigende Efterretninger faar nu

staa hen til nøjere Prøvelse.

1810 hjemførte altsaa St. Bl. sin Brud. Bryl¬

luppet stod hos Faderen i Randlev, hvilket var meget

naturligt, da der nu var kommet ny Folk i Spentrup
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Præstegaard, og Brudeparret ellers ingen Slægtninge

havde der. N. Bl. skriver herom saaledes:

„2den Pintsedag d. 11te Juni (1810) ægteviede

jeg i Randlev Kirke — efter erholden Kongelig Be¬

vilgning — og efter at der var sat 380 Rdl. i Enke¬

kassen samt Bevilgning for at vies af en anden Præst

end Provst N. Bruun i Spentrup, som det ellers

tilkom — min Søn Steen Steensen Blicher, Adjunkt

ved Latin Skolen i Randers, og Mad. Erneste Blicher

fød Berg, Enke efter min afvigte Aar i Spentrup

afdøde Broder Ped. Daniel Blicher.“

Nu begynder der altsaa et nyt Tidsrum i St.

Bl.'s Liv. Men den meget tvungne Gjerning som

Lærer kunde ikke paa nogen Maade passe til en Mand

som ham, der fornemmelig havde Lyst til at tumle sig

i den fri Natur. Tilmed dreves Undervisningen ikke

paa en Maade, der kunde være efter Bl.'s Smag.

Lige efter at han havde tiltraadt Embedet som Ad¬

junkt i Randers (i Begyndelsen af 1810), skriver han

d. 23de Marts s. A.: „Med Rektoren, som de andre

Adjunkter har saa meget imod, lever jeg endnu i bedste

Forstaaelse“. Men at dette ikke vedblev, haves der

Vidnesbyrd om fra en endnu levende Kilde, og alle¬

rede d. 8de Maj 1811 skriver han, at han kun ved et

Skaar i sin Lykke, nemlig, at han er nødt til at tage

sin Afsked fra Skolen, af andre Grunde ogsaa fordi

han af sine Superiører (Overordnede) til Løn for sin

Møje bliver behandlet strængt som en Skolepog og

foragteligt som en Lejesvend. Vi har her nærmest at

tænke paa Forholdet til Rektoren, hvem han dog ikke

ligefrem nævner. Tillige skriver han, at Levestedet er

for dyrt, og Indkomsterne for utilstrækkelige, og han
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haaber at kunne tjene i det mindste 5000 Rd. paa sin

Gaard og leve paa Landet til videre Befordring.

Hvad det er for en Ejendomsgaard, han ved Af¬

hændelsen haaber at kunne tjene saa meget paa, ser vi

os ikke i Stand til at oplyse, ej heller, om han har

kjøbt den for Konens Arv eller ligefrem arvet den

med hende. Lige saa lidt kan vi sige, hvor naar han

har afhændet den. Men at han har haft en hel Del

til bedste, ses tydelig nok af, at han vil forsøge at

leve af Informationer (efter Opgivelsen af Adjunkt¬

pladsen), og at han siger: „Bliver Tiderne bedre, da

har jeg nok til med Sparsomhed at leve uafhængig og

overlade mig til min Bestemmelse —som jeg siden min

vogsne Alder har følt og vidst Digtekunsten at være.“*)

Bl. sagde altsaa Latinskolen Farvel 1811 og rejste nu

hjem til sin Fader i Randlev for at overtage For¬

pagtningen af Præstegaarden dersteds.

I Randers fødtes dem d. 14de Marts 1811 en

Søn Peder Daniel, som senere studerede, blev Præst

paa Vænø, sidst i Vinding og Vind ved Holstebro.

Derfra tog han sin Afsked, levede saa og døde i Lem¬

vig. Det var den eneste, der holdt fast paa Præste¬

standen.

3. Steen Blicher som Jorpagter (1811—1819).

Man har udtalt Forundring over, at St. Bl.

forlod sin Adjunktplads i Randers for at søge hjem

)) Saml. til jysk Historie og Topografi. II. 195.
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til sin Fader som Forpagter af Præstegaardsmarken,

og det er nok muligt, at denne Beslutning har bidraget

noget til og til Dels fremkaldt den Vanskelighed, han

senere havde ved at faa Præstekald. Han siger selv,

at han vilde uddanne sig videre til præstelig Virksom¬

hed, og han prækede ogsaa somme Tider for Faderen,

samt læste med Konfirmanderne, men forøvrigt trængte

denne ikke til Medhjælp, da han baade var rask og

rørig. Snarere har St. Bl. og hans unge Hustru

ønsket at komme til Randlev for at leve paa Landet.

Han sværmede for Naturen og Iagten og har vel

udmalet sig Landmandslivet som en herlig og fri Til¬

stand. Den Tanke maa ogsaa have paatrængt sig ham,

at ingen af dem begge i Grunden forstod sig paa Hus¬

væsen og Pengesager, og med den ringe Adjunktløn

maatte de tære alt for meget paa Medgiften; det vilde

nok gaa bedre, naar de kom til Randlev. Bl. saa

endnu sit Hjem i Ungdommens Rosenskjær, og der

var meget, der talte for en slig Ordning. Der er al

Sandsynlighed for, at den gamle Bl. havde et levende

Ønske om at faa de unge hjem og sikkert ogsaa har

udtalt dette Ønske. Hans Hustru var sindssvag og

skrøbelig og kunde ikke bestyre sit Husvæsen. Han

selv var altfor upraktisk til at kunne forestaa Gaardens

Drift, hvorfor han havde den bortforpagtet. Men

denne Forpagtning var ikke efter Ønske, og her har

vi da maaske den vigtigste Drivefjeder til, at Sønnen

flyttede hjem. Naar N. Bl. d. 22de April 1809 skriver:

„Til Sogne= og andre Rejser samt en liden Tofts

Avl at drive ejer og holder jeg kun tvende Heste, og

Flere holdes her ei i Præstegaarden. Pagteren, En¬

gerslev, som bor i Holm Præstegaard, hvilken han og
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fra næste Maidag af har i Forpagtning, sender derfra

hertil sine 6 Magre og udslæbte Heste blot i Sæde¬

og Indhøstningstiden,

saa er det ikke underligt, at den retsindige og

varmtfølende Mand i Længden blev kjed af saadanne

Tilstande og med Glæde tog imod Sønnen, som han

jo hele sit Liv hang hjærtelig ved. Nu da denne

var gift, kunde hans unge Kone maaske tage sig af

det forfaldne Husvæsen og berede begge Mændene et

lykkeligt Hjem. Denne Opgave vilde dög i og for sig

være for svær for en Kvinde, der ikke havde ualmindelige

Evner, og den noget letsindige Sønnekone var den

sikkert ikke vogsen. Der kom snart Misforstaaelse mellem

Ægtefællerne, og Landlivets Virkelighed svarede lige

saa lidt til det Billede, han havde dannet sig deraf,

som den ægteskabelige Lykke.

Nu længtes St. Bl. efter selvstændig Præstegjer¬

ning, men denne lod som bekjendt vente noget længe

paa sig. For den Del af Konens medbragte Arv,

der endnu var i Behold kjøbte han sig i Randlev en

lille Landejendom, som kaldtes Ødegaardsjorden og

havde hørt til en øde Gaard i Randlev Terp. Det

kjøbte Jordstykke stod for en 7 Skpr. Hartkorn; men

Bl. afhændede det senere igjen til en Pranger fra

Ørting, Rasmus Jakobsen.

Præstegaardsmarken er særdeles god. og indbrin¬

gende og maatte nok kunne føde sin Mand, saa naar

Bl. siger, at hans Gjæld ved Afrejsen fra Randlev

ikkun var et Par hundrede Daler, maatte dette lille

„ikkun“ ikke have løbet med. Vel var de 6 Tdr. Land,

som kaldtes Bjærgene, bortlejede, saa dem havde Bl.
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ikke Brugsretten over, men den gode Jord havde han.

N. Bl. beskriver Marken saaledes 1809:

„Randlev Præstegaards Jord er til Skatsvarelse

ansat for 53 Tdr. Agerland geom. Maal. Deraf ere

de 47 Tdr. Land særdeles gode Muldjorder. De

øvrige 6 Tdr. Land, som grænse ned til Moesen,

stryge over nogle Bakker og ere sandblandede. Af alt

— aarligendette har jeg faaet — og faar endnu

130 D., 12 Tdr. Rug, 12 Tdr. Byg, 34 Tdr. Havre,

4 Læs Kløver Høe og Græsning og Vinterfoder til

2 Heste og 4 Køer. Foruden en liden saa kalded

Damhave af et Par Skpr. Lands Størrelse og en

indhegnet Toft tæt vesten for Præstegaarden af en

3 Tdr. Lands Størrelse ere Præstegaardens Jorder

samlede i een Hovedlod ...... Af Rug avles omtr.

50 Tdr., Byg 110 Tdr. Af Havre saaes 10 Tdr.

Om St. Bl. som Landmand er der ellers intet

at berette. Men des mere fortælles om ham som Jæger.

Af hans Iagtkammerater nævnes først Jens Degn,

hvis Fader, Mikkel Skytte, var Broder til Thomas

Degn i Randlev. I Følge de Fortællinger, der gaar

om denne Degn, er det sikkert efter ham, Bl. har

tegnet Degnen i Novellen „Juleferierne“

I Begyndelsen var Bl. en hel Del undselig af

sig, naar han kom ind paa fremmede Steder. Han

var en Gang, kort efter at han var kommen til Rand¬

lev, gaaet paa Iagt med Degnen Bech, og de strejfede

saa længe omkring, indtil Bl. sagde: „Jeg er min Tro

saa sulten, at Tarmene skriger i mit Liv.“ De var da

i Nærheden af en Udflyttergaard fra Rørt, hvis Ejer

var meget ligefrem og gjærne spurgte sine fremmede,

om de vilde have noget at spise, inden han bød dem
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noget. Der gik de ind, og efter at de havde talt med

Manden et Øjeblik, vender han sig til Bl. og siger:

„Er De ikke trængende til at faa noget at styrke Dem

paa d“ — „Nej Tak“ siger Bl. „Skal De da ikke

have Dem en Snaps 2“ — „Jo Tak“, siger Degnen, han

mærkede nok, det var bedst at skynde sig at svare,

hvis de skulde have nogen. Da de havde faaet den,

fulgte Manden dem ud og deres Vej faldt igjennem

Folkestuen. Der laa en Kage=Endeskorpe paa Bordet,

og da Bl. holdt sig noget tilbage, saa han Lejlighed

til at snappe den og putte den i Tasken. Da de kom

ud i Marken, var Bl. ikke sen til at faa Skorpen frem,

og nu maatte han jo forklare, hvorledes han var

kommen til den. „Da var det ogsaa som Pokker

siger Degnen ærgerlig, „at De saa sagde Nej=Tak.“

Ja, han troede, Manden skulde have budt dem Mad

en Gang til, og han syntes, det var saa paatrængende

strags at sige ja. Da de havde drevet omkring endnu

en Times Tid, kommer de tilbage til Gaarden, for

Degnen vilde der ind igjen, og nu vilde han være

Fortaler. De træffer godt nok Manden, der møder

med sit sædvanlige Spørgsmaal. „Jo Tak“ skyndte

Degnen sig at svare, mens Bl. meget fornuftig tav

stille, „nu kommer vi til at have noget at spise, for

vi er baade sultne og tørstige.“ Det kunde de godt

faa, for han havde nok af alle Slags. Siden sagde

Bl. aldrig nej, naar noget blev ham budt, og han

trængte dertil. Ja, i Torning undsaa han sig ikke

ved at gaa ind til en Bondekone og sige som saa:

„Hør, Maren, giv mig en Mellemmad, jeg er sulten.“

Jens Degn har ogsaa fortalt, at naar de paa

Jagten kom forbi en Myrebo med de store sorte Myrer,
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kunde Bl. ikke godt lade være med at rage omkring

i den, nappe Hoveder af Myrerne og saa spise dem.

„Hvad er det nu, De gjor igjen2“ sagde Jens gjærne.

„Aa, de smager saa godt“, svarede Steen.

En Gang gik han ude i Randlev Mose og fik

Ram til at skyde en Ræv. Saa smed han den over

Skulderen, for han tænkte jo den havde faaet nok,

men den vaagnede op igjen og bed ham i den ene

Arm. Han bliver derover saa forfippet, at han smider

den langt hen fra sig, men idet den nu tager til at

løbe, fatter han sig dog hurtig, snapper Bøssen til

Kinden og skyder den for anden Gang, saa den fik

sin Rest.

Paa den Tid skildres Bl. saaledes: Han var

lang og smal, med et noget langagtigt Ansigt og lyst

Haar. Han talte hurtigt og var livlig og munter i

hele sin Færd. Naar han gik paa Iagt, og hans

udelte Opmærksomhed udkrævedes, var han noget

hængmundet. Uhyre behændig var han og kunde med

den største Lethed springe over meget brede Grøfter.

Altid gik han med Briller endog paa Iagten, men

kunde ogsaa med dem se i betydelig Afstand. „Der

løber sandelig en Hare ude,“ sagde han en Dag til

Jens Degn, „den maa vi have. Det var vist en

halv Fjerdingvej borte; og saa skyndte de sig ud og

fik Haren.

Da han nu var en udmærket Skytte, var han

vel set ved Iagtselskaberne hos Egnens mange Herre¬

mænd. De havde meget strænge Iagtlove, og dem

forsaa han sig saa grovelig imod ved en stor Klapjagt

paa Gersdorffslund, at han kom til at betale en tre,
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fire og tyve Daler i Mulkt for Bommerter og Fejl¬

skud. Saadan kan det endog gaa den bedste.

Det maatte være en Selvfølge, at han ikke saa

sjælden strejfede ind paa andres Jagtdistrikter og

jævnlig maatte føre Smackrige i den Anledning. En

Gang var han ude i Morsholt Mose, da Skytten

paa Rathlousdal kom efter ham. Saa raabte Steen:

„Kom mig ikke paa ti Skridt nær, for ellers skyder

jeg!“ Man mærker nok, han var bleven ivrig.

En anden Gang var Niels Blicher tillige med

Sønnen og et helt Iagtfølge gaaet over paa Sagsild

Mark, hvis Jagt Sognefogeden i Bjærgager havde

forpagtet. Da han nu hørte den jævnlige Plaffen,

vilde han over for at se, hvad der var ved det. Først

kommer han til en af Jagtgjæsterne, som han spørger

om, hvem der stod for dette her. „Det gjør Præsten

i Randlev og hans Søn. Derpaa udtalte han sin

Forundring over, at de satte en Jagt i Gang paa hans

Grund uden Forlov men da det var hans Præst,

agtede han ikke at gjøre videre derved, og især da der

var fremmede med paa Iagten. Kort efter træffer

Sognefogeden paa Steen, som af Gjæsten havde faaet

Meddelelse om Mødet med ham. Steen udbryder da

meget hæftig: „Det er uforskammet af Dem, at De

kommer her og skjælder ud til en fremmed Mand,

fordi vi gaar paa Jagt o. s. v. Men da greb Man¬

den ham i Brystet, ruskede ham og sagde: „De skal

ikke tro, fordi De har lært Latin, at De frit kan give

mig Grovheder; jeg har kun høflig udtalt min For¬

undring over at De vil jage paa min Grund uden

at spørge om Forlov.“ Imidlertid var N. Blicher

kommen til, men han holdt sig i nogen Afstand og
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raabte: „Steenl tag dig i Agt for Manden, han er

jo rasende!“ hvorpaa han vendte sig til Sognefogeden

og raabte: „Ja, jeg skal sandelig huske ham, naar jeg

kommer hjem til min Pen.“ — „Det er et farligt

Sværd, De der truer med,“ siger Sognefogeden, „men

glem nu ikke at kapitelfæste Deres Skriftsteder rigtig.“

At kapitelfæste var noget, som N. Bl. særlig yndede,

men undertiden svigtede Hukommelsen ham, og det

havde den anden opdaget, at han i sine Prækener ikke

henviste nøjagtig til de hellige Forfattere. Der kom

ellers intet ud af denne Historie, og N. Bl. skal have

udtalt: „Det er en farlig Karl, ham der nede paa

Hovgaard, jeg maa nok helst se at holde Venskab med

ham.“

St. Blichers „Charon“ Ras Munk gjorde ogsaa

adskillige Togter med ham, men det var til Søs over

ad Mejlgrunden og Tunørøn, hvor Sælhundene sam¬

ledes. I daglig Tale kaldtes han Munk Ras, ligesom

Sønnen hed Munk Jens. Rasmus ejede Lillemose,

som var en kongelig Færgegaard, og han var saaledes

Færgemand over til Tunø og Sams. Da nu Bl.

havde megen Omgang med Tun Præst, Jens Lyngbye,

!) Det var ham, Bl. skrev et morsomt Kjædebrev til. Det er

ogsaa ham, man fortæller følgende om. Han ønskede For¬

flyttelse, men kunde paa sin Ø ikke faa stemplet Papir,

hvorfor han skrev Ansøgningen paa ustemplet Papir og paa

Vers. Den endte saaledes:

„Gid Deres Majestæt nu vilde sige:

Den tolvaars Præst paa Tun skal have Trige.“

Frederik den sjette gav ham det søgte Kald, idet han skrev

under Ansøgningen:

„„Den tolvaars Præst paa Tun skal have Trige.“
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kunde han ogsaa af og til blive sat over i fredeligt

Ærende.

I Kirkebogen findes anført følgende:

„1812 d. 7de Dec. omkom paa Havet Rasmus

Jensen Munk til Lillemose, 47 Aar gl., tillige med

hans næstældste Søn Niels, 1774 Aar gl. De vilde

oversætte til Tunøe Michel Sode, en Lots og en

Kone alle fra Tunøe — men kæntrede formodentligen

midtveis samme Dag, da der blæste en stærk Nordost¬

vind. Sønnen Niels drev til Land til den nordvestre

Ende af Samsøe først i April og blev i Følge Attest

fra Sognefogden begraven Palmesøndag paa Nordby

Kirkegaard.“

Et gammelt Gravskrift over Ras Munk opbevares

endnu i Sønnesønnen Thomas Lillemoses Gaard.

St. Bl. fortæller om ham i Novellen „Firkløveret.“

Da Præstegaardens Bygninger endnu er de samme

som i N. Bl.'s Tid, kan man let, naar man har set

dem, danne sig et Billede af, hvorledes Steen boede

som Forpagter. Han og Faderen førte kun en Hus¬

holdning, og da den gamle havde sit Studerekammer

nede ved Køkkenet med Indgang fra dette til Kammeret,

hvilken dog senere er tilmuret, saa har Steen med

sin Familie sikkert boet i den saakaldte øverste Ende

af Huset, hvor der nu er Gjæstekammer, Havestue og

Studerekammer. Stuehuset er udmærket godt bygget

og meget rummeligt, og fra Dagligstuen ser man lige

op til Kirken med sit Bindingsværks=Taarn. Med

Udhusene er der kun foregaaet den Forandring, at der

i det Hus der vender ud til Gaden, nu er indrettet

en Forpagterbolig. Den Gang var der ingen, men
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hvor Forpagteren nu har sin Stue, var en Port, som

dannede Indgangen til Præstegaarden, den samme,

som Bl. omtaler, da han gik sovende hjem fra et

Iagttog.

Blichers Kone nyder megen Omtale i Randlev

for sin Skjønhed. Hendes Udseende er af Degnen

Hansen skildret med disse faa Ord: „Hun var, om jeg

maa sige, det smukkeste Fruentimmer, man kunde se.“

„Men hendes Forhold ellers, ja, det vil vi ikke

røre for meget ved “ siger de gamle. En Meddeler

har dog sagt: „Hun var hæderlig og ordentlig og var

i Randlev godt lidt af alle.

De Bl. i Randlev fødte Børn var følgende:

Jens Frederik Bl., født 16de Marts 1813. Han

skildres som en mere end almindelig godsindet Dreng.

Han studerede, fik ingen Examen, kom saa til Karup

Mølle og blev gift med Justitsraad Fjelstrups Datter

til Sindinggaard. Han døde i Randers, men Enken

lever endnu der.

Christiane Steensdatter Bl., født 17de Sept. 1814.

Hun blev forlovet med Faderens Kapellan i Spentrup,

men da denne blev Selvmorder, fik hun Plads i Pe¬

tersens Jomfrukloster i Kjøbenhavn, hvor hun døde.

Christian Charles Bl., født 5te Juli 1816. Han

blev Omnibuskonduktor i Kjøbenhavn, og mange her

ovre kan godt mindes at have kjørt med den smukke,

hæderlige Mand. Han fik til sidst et lille Embede

som Lotterikollektør paa Vesterbro og er nu død.

Malvina Steensdatter Bl., født 5te Nov. 1818.

Navnet Malvina har Bl. taget fra Ossians Digte,

hun kaldtes til daglig Brug Maren. Blev gift med

Rasmus Berg, Forpagter af Spentrup Præstegaard.
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Han ejede senere en Gaard i Haderup ved Hadsund,

men det gik tilbage for dem.

Disse Børn tillige med Peder og Stifsønnen Niels

opvogsede nu i Præstegaarden og var mere eller mindre

Bedstefaderens Yndlinge. Ret morsomt er det, at der

endnu er bevaret fem af de Rim, som han lavede om

Børnene. De gik fra Mund til Mund i Præstegaar¬

den, blev lærte af Folkene og kan endnu huskes. Om

Niels sagde han saaledes:

„Niels er ingen Klodrian, meget kan han lære,

lykkelig han blive kan, naar han vil flittig være,

og om han vil elske Dyd, blilr han Faders, Moders Fryd.“

Om den ældste Søn Peder:

„Peder er min Hjærtensven, stor og god han bliver,

sover ikke Tiden hen, læser, regner, skriver,

Bedstefader glæder sig, at han bliver lykkelig.“

Om Jens Frederik:

„Jens Frederik er en stor Bajads, gjør saa mange Løjer,

driver gjærne Spøg og Spas, men knapper sjælden Trøje,

græder, naar han støder sig; av, av, av! jeg stødte mig.“

Saa kommer Christianes Vers:

„Christiane, Moders Tøs, ret en Pokkers Pige,

naar hun vil slaa Gjækken løs, findes knap hendes Lige,

hopper, springer, danser frisk, væver som en lille Fisk.“

Endelig Rimet til den mindste:

„Maren er en lille Trut, hun kan dygtig æde,

somme Tider blirr hun mut, gilr sig til at græde,

somme Tider er hun stræng til at lægge i hend' Seng.“

Disse Smaavers giver et smukt Billede af den

gamle Mand som Børnenes Ven.

Om St. Bl.'s Virksomhed som præstelig Med¬
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hjælper i Randlev huskes nu kun lidt. Man siger:

„Han gjorde nogle bitte korte Prækener, men de var

gode“ Endelig efter ni lange Aars Forløb blev han,

ved en Velynders Hjælp, kaldet til Præst, og da han

saaledes fratraadte Forpagtningen i Efteraaret 1819,

maatte Faderen være sig om en anden i hans Sted.

Hans ny Forpagter var Student Geerth Møller af

Odder, som da var 48 Aar.

Historien om Velynderen er ret godt kjendt, men

vi finder det dog nødvendigt at hidsætte Hovedtrækkene

deraf. St. Bl. skrev en Kundgjørelse om, at en theologisk

Kandidat søgte Ansættelse som Skovrider eller Skytte

hos et Herskab. Den ansøgende kunde fremvise de

bedste Attester for hans Duelighed som Jæger samt

tilbød at undervise i Latin, Græsk, Tysk, Fransk,

Engelsk og Italiensk. Denne Kundgjørelse viste han

til en af Egnens Herremænd sikkert Ejeren af Rod¬

stenseje, og den vakre Mand rejste nu over til Kjøben¬

havn for at tale Blichers Sag.

+ Steen Blicher i Vorning (1819—25).

Steen Blichers første Præsteembede var ältsaa

Torning og Lysgaard, og et underligt Træf, kunde

man sige, var det, at han som Mand skulde komme

til den samme Egn at virke, hvor han havde henlevet

sin Barndoms første Dage og drømt sine bedste Barne¬

drømme. Men det var en Guds Styrelse, at han

skulde faa i Sinde at skrive sit Skytteavertissement i

de samme Dage, da Torning blev ledigt. Bl. fik jo

Lov til, da hans Velynder havde lagt et godt Ord
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ind for ham, at vælge imellem tre den Gang ledige

Embeder, og — han valgte Torning. Man tør ikke

betvivle, at dette skete med fuldt Overlæg. Han var

nu 37 Aar, og altsaa kan man være sikker paa, at

han nu ikke helt letsindig kastede sig ind i sin frem¬

tidige Gjerning. Poesiens for mangen dødelig tem¬

melig ukjendte Land havde for hans Digtersyn frem¬

vist sig med høje Udsigter og brogede Afvegslinger, men

paa den mørke, flade Hede fandtes dog den bedste

Udsigt. Man huske ogsaa paa, at Bl. havde en sær¬

egen Hjemkjærlighed og en Stedsans som faa, derfor

søgte han ud paa den Plads, hvor han kunde føle sig

hjemme. Han havde samlet Indtryk og til Dels be¬

arbejdet dem i sin Sjæl, men han havde især levende

Barndomsminder og de længtes efter at blive op¬

friskede, ja, endnu mere efter at fuldstændiggjøres.

Han havde maaske endnu ingen Anelse om, hvad han

samlede ind til, eller hvad hans jyske Noveller, som

han snart begyndte at skrive paa, skulde komme til at

betyde, men Driften har her ledet ham og ledet ham

paa ret Vej. Den Egn var ogsaa netop for ham et

Land til at gjøre Opdagelser i. Hidtil havde ingen

vovet at tro paa, end sige at tale om den jyske Hedes

Poesi, eller paa, at der kunde skrives skjønne Ting om

Kjæltringer og Hedebønder: men just saaledes kom

han til at forevige sit Navn. Det sønderrevne eller

i alt Fald forstemte i hans Hjem bidrog i høj Grad

sit til at give noget Mæle i Bl., som vi kan kalde

hans tunge Sind, og derfor passede Heden for ham,

og han for Heden.

Saa var der desuden en Drivefjeder, som aldeles

ikke maa lades ude af Betragtning, thi Bl. levede ikke
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til Stadighed oppe i Luftslottene saa lidt som nogen

anden; han havde sin Jægertilbøjelighed, og

der ude paa de store Hedestrækninger var de udstrakte

og ubegrænsede Jagtdistrikter. Det var ikke saadanne

knebne og indestængede Tilstande som i Randlev, her

behøvede han ingen Smaakrige at føre, her kunde han

husere frit, thi intet spærrede ham Vejen, og alt

Hedens Beboere, de fattige Nybyggere, ikke mindst

maatte tage venligt imod ham. Det er altsaa let for¬

klarligt, at Hedeegnen maatte udøve en uimodstaaelig

Tiltrækningskraft paa Bl. i mere end en Retning.

Torning ligger omtr. halvtredje Mil syd for Vi¬

borg og lige saa langt fra Silkeborg, er altsaa noget

afsondret fra den travle Verden. Torning By har en

cjendommelig og smuk Beliggenhed paa den jyske Land¬

ryg. Den store lange Kirke er omgiven af Smaaskov,

der mod Nord og Øst dækker Skraaningerne af Bak¬

kerne, mellem hvilke Vejen fra Nabosognet Vium snor

sig. Lidt længere ude mod Nordøst strækker sig et

smukt Dalstrøg omkring Gaarden Nedre=Kjærsholm.

Sønder paa breder Landskabet sig hen over temmelig

frugtbar Mark, til det naar Heden, men mod Vest

kommer man snart til den magre Egn, og hele den

vestlige Del af Sognet strækker sig ud i den midtjyske

Hede. Lysgaard — i N. Blichers Tid Annex til

Vium, hvorimod Karup saa var Annex til Torning

ligger højt, en Mils Vej nord for Hovedsognet, og

løber mod Nord ud i mægtige Bakker med dejlige Ud¬

sigter over Hald Sø ja, fra Lyshøj tæt ved Kirken

er en af Midtjyllands mest storartede Udsigter.

Her levede Bl. segs forholdsvis lykkelige Aar

iblandt en Befolkning, der forstod ham bedre end
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nogen anden, han var jo et Barn af Egnen og kjendte

Beboerne paa mere end en Maade baade ud og ind.

Befolkningen her levede paa en afsides Egn og havde

overvættes tro bevaret de gamle Minder lige fra

Middelalderens Dage og Ridderskabets gyldne Tid,

da den navnkundige og skjæbnerige Kamp stod paa

Graahede, og da Niels Bugge boede paa Hald, indtil

Undertrykkelsens Dage, da Jørgen Marsvin handlede

med de „Baastrup“ Mænd som han vilde. Præsten

elskede disse Sagn og Minder, som nu var blevne den

usselige Bondes Ejendom, og han vilde yderst gjærne

have ham til at fortælle dem. Se, netop saaledes

blev han Bøndernes fortrolige, de stødtes ikke ved at

lægge Mærke til hans smaa Kaar de fleste af dem

var jo selv fattige eller stred dog for det timelige Ud¬

komme. Han forholdt sig ikke stolt eller ophøjet, men

gik ind i den fattigste Hytte og gav sig i Snak med

Beboerne, hvilket vilde sige meget i de Tider, da

Bonden saa op til Præsten som til en ophøjet Fader,

ja, som en Sognekonge.

Paa sine Vandringer ud fra Torning Præste¬

gaard har Bl. været en utrættelig Samler og en

skarp Iagttager af Folkelivet, Sproget og Sædvanerne,

ellers kunde han ikke have sat sig saa sikkert, saa natur¬

tro ind i det, der giver enhver Digtning sin ydre Ud¬

styrelse, og som gjør den til en virkelig Digtning,

der kan gribe Sjælen med Sandhed og Udbytte. Bl.

har taget en nøje Kjending af Heden, han har haft

Øjne at se med og har haft Evne til at fremstille
ret, hvad han saa, begge Dele endog saa grundig, at

ingen før eller efter ham har givet et saa poetisk tro

Billede deraf.



29

Det var mest paa Iagtens Vegne, Bl. færdedes

der ude paa de store Heder. Der følte han sig, som

han selv har sunget i en af sine Jægersange, som en

Konge paa det vide Jagtdistrikt, og med Bøssen i

Haanden vandt han Styrke for sit Legem, Opmuntring

i Sorgerne og Glemsel for sit Sind med Hensyn til

det daglige Tryk. Den Gang gik Heden langt nærmere

ind til Torning By end nu, saa Bl. havde ikke mange

Skridt til sit Kongerige. Der var da ogsaa Smaa¬

skovene i selve Sognet og den store allerede i hans

Barndom begyndte Granplantning paa Alheden, lutter

gode Steder for den, hvis Hu stod til Iagten. Naar

han saa paa Jagtturene kom ind i de bedre stillede

Hjem, satte han sig gjærne for Bordenden og fandt

Brød og Smør til Rede, thi Folk, der havde set ham

komme, vidste, ät han var sulten og træt. Hans Hund

med den døbbelte Næse“ blev da heller ikke glemt,

skjønt man nok kunde klage sig lidt over, at man for

dens Skyld havde ondt ved at have Katte i Torning

By. For øvrigt tog han altid paa længere Ture en

Pægl til sig selv og et stort Stykke Brød med i Tasken

til sig og Hunden. Naar han saa gik ind, hvor Lej¬

ligheden kunde falde, for at spise, kom han jo i Snak

med Folk, thi venlig og snaksom var han, talte livligt

og vandt let Folks Velvilje. Det sprudede i ham, og

han vejede hverken Ord eller Tanker paa Guldvægt;

hvad der for Øjeblikket greb ham, maatte ud, om det

end efter kløgtige Menneskers Dom hverken var hugget

eller stukket. Naar han ved saaledes at vandre om¬

kring blev Vidne til stor Nød og Trang, blev han

saa varm om Hjærtet, at han ikke glemte gjennem bedre

stillede at skaffe nogen Hjælp derfor.
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Det lever endnu i Folks Minde, at Bl. kom kjø¬

rende til Torning i en Kurvevogn med Spoler og

med to hvide Heste for: det var jo hans Stads¬

Befordring, og dette Indtog gjorde et vist Indtryk

paa Befolkningen. Det gamle Stuehus, hvori han

boede, staar der endnu for Norden i Gaarden med

Udsigt til Kirke og Gade, men bruges nu som Udhus.

Misstemningen eller maaske Mangel paa Forstaaelse

imellem Mand og Kone fulgte, som naturligt er, ind

i den ny Virkekreds. Sjælden talte de sammen, men

Folk vidner, at han ikke sagde noget ondt til hende,

eller hun til ham; de holdt sig blot saa meget som

mulig hver for sig. Hjemme var han kold og for¬

stemt, ude var han sig selv, og paa Iagten ret i sit

Es. Naar han da tog Bøssen paa Skulderen, vidste

hun Besked og spurgte: „Hvornaar kan jeg vente dig

igjend“ men dertil var hans stadige Svar: „Naar du

ser mig, saa kommer jeg“ Ved Tilbagekomsten fra en

Iagtudflugt havde han gjærne det Vildt, han kunde

bære, men trængte da baade til Mad og Drikke. Naar

han saa bad om noget at spise, svarede hun: „Ja, du

ved nok, hvad der er i Huset, du kan jo tage dig en

Bid Ost og Brød.“ Saa maatte han undertiden selv

gaa ind i Spisekammeret og tage sig en Bid Mad i

Haanden. Hendes alt for overdrevne Ordenssans og

Nøjagtighed kunde ingenlunde være Bl. velkommen,

naar han kom tilsølet hjem fra Iagten, men kan for

saa vidt undskyldes, som hun var strængt indøvet deri

fra Spentrup. Den bedste Stue i Huset kom han saa

godt som aldrig i, og almindelige Gjæster end mindre,

de skulde være meget fine, naar de der blev indladte.

Hver Fjortendedag var hun der inde at støve af og
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pudse, og da maatte ingen ellers være til Stede. Til

sidst gik hun baglænds hen imod Døren med Støvekost

og Haandklæde i Haanden, og nu stod Stuen gjærne

urørt til næste Afstøvning. Om hendes Pillenhed for¬

tælles en Del slaaende Træk, hvoraf her et Par. I

Randlev skulde Karlene en Gang have Korn ned fra

Loftet for at saa, men det var sølet Føre, og For¬

stuen, hvor Opgangen til Loftet fandtes, var lige

skuret, hvorfor det ikke tillodes dem at komme ind,

og der blev ikke tilsaaet den Gang. I Torning

havde Pigerne en Gang, da der bagedes, ikke slaaet

Brødene pænt nok op og derfor skulde de gjøre Ar¬

bejdet om, men saa blev Ovnen kold, og Bægten til

Dels ødt.

Hvad Børnenes Opdragelse angaar, da tog Bl.

sig ikke meget af den, og i det hele var hans Hjem

og hans Landbedrift ham temmelig fremmed. Men

med Hensyn til det theoretiske Landbrug var han en

Fremskridtsmand. Han overtog med den forfaldne

Præstegaard tillige en stor Præstegaardsmark, til Dels

god, til Dels let Jord og med megen uopdyrket Hede.

Bl. lagde Planer til mange Forbedringer i Jordens

Drift, men manglede baade Midler og forstandig Med¬

hjælp til at faa dem sat i Værk. Ingen kjendte den

Gang til at mergle, ingen forstod sig paa, hvorledes

Mergelen skulde benyttes. Men Bl. fik fundet Mergel

i Præstegaardens Hede, fik tyske Arbejdere forskrevet

til at kaste den op, fik ogsaa en Del bjærget, men fik

den ikke taget i Brug. Dyngen laa der — saaledes

er fortalt — i 30 Aar, indtil en Mand, som kjøbte

Præstegaardens Hede, kjøbte Mergelen med og fik den

fort paa Marken. Man mindes ogsaa i Torning de
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Faarefolde paa Ruller, han omtaler i sin Levneds¬

beskrivelse.

Ogsaa for Træplantningen var Bl. ivrig. I en

lille, Præstegaarden tilhørende, Skov staar nogle høje

Graner dem skal han have plantet, og det skal være

hans Skyld, at en Del af Skoven ved Torning By

blev Fredskov. Naar Kong Frederik den sjette, som

tog sig meget af Alhedens Tilplantning, kom til Sten¬

dalsgaard (Skovridergaarden i Plantningerne), var

Bl. altid der ovre, mens han boede i Torning, og

Kongen skal have haft meget at tale med ham om.

Fr. d. sjette var jo en Ven af Folkets Historie og af

det menige Folk i det hele, og de Forbedringer i

Almuens Vilkaar, som Bl. førte Ordet for, blev jo

gunstig betragtede af Kongen. Ved saadanne Lejlig¬

ligheder og ved Kongens Besøg i Viborg var det i

sin Orden, at Torning Præst forfattede Sange, disse

kom da paa Folks Læber, og en Skolelærer i Torning

var ivrig i at gjøre dem kjendte blandt Børnene. En

gammel Kone mindes endnu flere Vers af saadanne

Sange, blandt andre dette af en Bordsang til Kongen

d. 23de Juni 1824 (, Sneklokken.“ 1826, her en Smule

ændret):

„Hil dig Drot, velkommen nu

paa de jyske Heder!

som et Glimt af Solen du

Glædesstraaler spreder.

Dal og Bakke, Skov og Vang

mod sin Konge smiler,

Hjærtets Ønsker, Hjærtets Sang

op mod Himlen iler.“

En nyTid vil maaske forarges over, at Kongen

lignes ved Solen, hvis Glimt spreder Glædesstraaler,
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men saa sandt Kjærlighed er Livets Solskin, passer

det i alt Fald godt med Ingemanns Ord:

„Sjette Frederik havde os alle kjær,

ham skinned Kjærlighed af Øje.“

Bl. siger, at hans Gjæld steg i Torning fra et

Par hundrede Daler til henved 5000 og segs Aars

Skatterestancer. Denne betydelige Tilbagegang skyldes

vel de knappe og daarlige Tider, men endnu mere en

Husførelse, der ikke var afpasset efter disse, ti Bl.

holdt dog 12 Køer og 4 Heste og maatte saaledes i

det mindste kunne have haft Føden ud af Gaarden.

Han havde vel to Karle og en Røgter, men da han

ikke havde noget Opsyn med dem eller brød sig videre

om Gaardens Drift i det hele, drev Folkene heller

ingen Ting paa, og saaledes maatte Avlingen gaa

tilbage. At han for at faa et Pengeudbytte lejede

store Stykker af Marken hen til Græsning, kunde heller

ikke siges at være fornuftigt. Det staar som en Gaade,

hvorfor der altid var saa knapt i Spisekammeret, ti

Bl. slæbte mangen en lækker Bid hjem, al Mælk og

Fløde forbrugtes i Husholdningen, og han holdt ingen

Selskaber, Børnene holdtes meget tarveligt, og Moderen

syede endog selv Børnenes Klæder. Forstraad Bangs

paa Stendalsgaard var den eneste Familie, de havde

nogen videre Omgang med paa selve Egnen.

Folk antog Bl. for en grumme lærd Mand og

siger, at han havde saa grumme mange Bøger. Rask

var han til at føre Pennen, og i en Fart kunde han

forberede sig til sin Præken om Søndagen. Man saa

ham aldrig sidde og studere om Løverdagen som andre

Præster; han gik blot op og ned ad Gulvet en tre,
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fire Gange selve Søndag Morgen, og saa havde han

besindet sig paa, hvad han vilde sige den Dag. Man

mindes ogsaa godt, at hans Konfirmandundervisning

afveg betydelig fra, hvad man var vant til. Han

havde Konfirmanderne „kun to Timer, og da fortalte

han dem meget f. E. om sine Vandringer og Ople¬

velser paa disse. Et andet Træk faar ogsaa løbe med

her. Det var en Gang en Søndag Morgen, han

vilde gaa til Alters, og da spiste han sin Frokost og

drak sin halve Pægl, som han plejede. Pigen, der

satte Maden ind, saa vist paa ham, for det var jo

Skik og Brug, at man fastede den Morgen, man holdt

sin Altergang. Bl. opfangede hendes Blik og gjættede,

hvad hun tænkte, hvorfor han tog til Orde: „Ja, du

synes nok sært om, at jeg spiser og drikker saadan i

Dag, men jeg maa sige, at jeg ikke mener, der er

nogen Synd i det; der er mere Synd i at lade det

være og saa sidde og blive syg i Kirken.

Stifsønnen Niels Bl. anføres som konfirmeret i

Torning 1824. Det var ham, der siden blev Farver

og paa sine ældre Dage gik omkring og tiggede. Der

blev her født Bl. tre Drenge, den sidste dog efter at

han var rejst til Spentrup, medens Moderen endnu

opholdt sig i Torning i Naadensaaret. Disse tre

Sønner var:

Niels Jørgen Bl., født 18de Marts 1821. Han

blev som vogsen Forvalter paa Sødringholm i en læn¬

gere Aarrække. Saa var han med i Krigen 1848—50,

blev saaret og fik aldrig senere sin Helbred. Til sidst

opholdt han sig og er fornylig død i Randers Hospital.

Francisco Bl., født d. 6te Juni 1823. Efter at

have besøgt Snedsted Seminarium og derfra taget
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Examen blev han Skolelærer og lever endnu som

Lærer i Harlev ved Aarhus.

Theodor Eberhard Bl., født d. 31te Marts 1826.

Dimitteret som Privatist fra Snedsted Seminarium og

lever endnu som Lærer i Tvede ved Randers.

5. Steen Blicher i Spentrup (1825—48).

Spentrup ligger jo ganske vist nærmest i Øst¬

jylland, 1½ Mil nord for Randers, en god Fjerding¬

vej øst for Landevejen, som fører fra den nævnte

Kjøbstad til Mariager; men Naturen der har dog

noget midtjysk ved sig. Medens den østjyske Natur

baade langs Mariagerfjord og sydligere langs Randers¬

fjord og Gudenaa med frodige Skove strækker sig ind

mod Midtjylland, er det, ligesom dette mellem Fjordene

strækker sig ud mod Øst i en Højslette med Bakke¬

punkter paa Overfladen, som derpaa mere eller mindre

stejlt falder af mod Engene og Fladerne omkring

Mariagerfjord i Nord, Randersfjord i Øst og Gudenaa

i Syd. Her strækker ogsaa Heden sig langt mod Øst,

i Spentrup Sogn findes der endnu ikke saa lidt Hede,

og mere var der, da Blicher i 1825 blev Sognepræst

i Spentrup og Gassum. Egnen er frugtbar, nærmest

omkring Spentrup noget ensformig, skovløs og flad,

hvorfor de to Smaaplantninger som to Gaardmænd

anlagde efter Bl.'s Opmuntring, tager sig smukt ud i

Landskabet. Den Plantning, han selv anlagde paa

Præstegaardens Hede, var allerede inden hans Død i

Forfald, den ligger afsides, var ikke tilstrækkelig hegnet,
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og den ødtes, fordi der ikke var Markfred. I Spentrup

By ligger Kirken og Præstegaarden. Kirken er hyggelig

og smuk; bag Alteret i den findes hensat et nu meget

brøstfældigt Skib, der tidligere har hængt i Kirken.

Dette Skib blev i Bl.'s Tid givet til den af en

gammel Sømand, der selv havde lavet det, og det var

ved den Lejlighed, Bl. holdt den „Skibspræken paa

Landjorden“ som findes i hans Novelle „Juleferierne“

Prækenen holdtes Dagen efter, at hans Datter Mal¬

vina havde haft Bryllup med Rasmus Berg. Det

var et stort Bryllupsgilde, og mange Gjæster var

samlede i Præstegaarden; mens disse morede sig, skrev

Bl. Prækenen. Præstegaarden er endnu i det væsent¬

lige den samme som i St. Bl.'s Tid, det store smukke

Stuehus er bygget af hans Farbroder P. D. Blicher

som var Præst i Spentrup til(,den rige Blicher“)

sin Død; det var ham, med hvis unge Enke Bl. var

bleven gift i 1810. Hos Farbroderen havde han

færdedes meget i sine unge Dage, havde taget Del

med ham i at anlægge den smukke Have, og mange af

de mægtige Bøge= og Løn (Ahorn)=Træer i den har

han plantet. At han ogsaa som Adjunkt i Randers

kom der i Farbroderens sidste Tid, er der oven for

hentydet til i Anledning af hans Giftermaal. Det var

altsaa som et gammelt Hjem, Bl. og især hans Hustru

nu drog til, da han i 1825 fik Embedet efter Provst

Bruun, som havde afløst hans Farbroder. Des værre

blev det smukke Hjem med Ungdomsminderne for begge

Ægtefolkene ikke nogen Bo for huslig Glæde og Lykke,

St. Bl. opholdt sig næsten udelukkende i sit Studere¬

værelse, naar han ikke var ude i Forretninger, gik paa

Jagt eller var paa Rejser, og der modtog han for det
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meste sine Gjæster medens hans Kone modtog sine i

Stuerne= Folk i Spentrup vidste god Besked om de

Skygger, der mørknede Hjemmets Liv, men ogsaa der

er det rørende, hvor nødig de fleste af de ældre vil

tale nærmere derom, fordi Bl. var elsket, og de ej

heller kunde modstaa den Velvilje, Hjælpsomhed og

det i høj Grad vindende Væsen, som hans Kone besad.

Misforstaaelsen mellem Ægtefolkene blev saa stor, at

hun en Gang flyttede fra Præstegaarden, men ingen af

dem kunde undvære den anden, og da hun saa igjen kom

tilbage til sin Mand, blev Forholdet kjendelig bedre.

Formuesomstændighederne i Hjemmet var i det

hele daarlige; om sine forskjellige skiftende øjeblikke¬

lige Udsigter har Bl. selv givet Meddelelse i sin

Levnedstegning. Landvæsenet gav han sig ikke af

med i Spentrup, for saa vidt som han bortforpagtede

Præstegaards=Avlingen; men ogsaa her gjorde han sine

Sognefolk opmærksomme paa de Forbedringer i Avls¬

bruget, der kom paa Tale, og man ved endnu at for¬

tælle, at Bl. var den første, der talte med Folk om

at lade Jorden ligge i Brak, noget, som dog først kom

i Gang ved den Tid, han døde, ti — siger de

gamle Brakken skulde jo fremhjælpe tidlig Rugsæd,

men saa snart Høst var forbi, blev alle Kreaturer

slaaede løse og gik over hele Bymarken i Fællesskab,

saa kunde det jo ikke hjælpe, at Rugen var saaet.

Om Blichers daglige Levevis i Spentrup er med¬

delt følgende: Han stod op Kl. 4 Sommer og Vinter,

tændte selv Ild og kogte sin The, som han drak uden

Fløde og Sukker, og rog derpaa sin Pibe, medens han

nedskrev hvad han den foregaaende Dag havde tænkt

over. Var det i Iagttiden, tog han ved Dagens
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Frembrud sin Bøsse og kaldte paa Hunden med de

Ord: „Skal vi have en Mis (Hare) eller en Kon¬

sistorialraad (Urhane) i Dag2“ Iagten varede til Mid¬

dag. Efter Middagsmaden sov han en Times Tid og

besørgede derpaa Embedsbreve eller andre Forretninger.

Han saa gjærne fremmede hos sig, efter Maaltidet fik

man sig da ofte en Lhombre, og der opvartedes paa

godt jysk med en Thevandsknægt; gjorde Gjæsterne saa

ikke Mine til at bryde op ved Bl.'s Sovetid, kunde

det nok hænde, at han sagde: „Hvo som har Hjem og

vil hjem ... , saa forstod man gjærne Meningen

og sagde Farvel uden at tage Bl. denne Frihed ilde

op, men blev Gjæsterne en enkelt Gang siddende trods

Mindelsen, sagde Bl. Godnat og overlod dem Værelset.

Om Bl.'s Omgangsfæller uden for Sognekredsen

har vi ikke synderligt at meddele. Følgende lille Træk,

som er os meddelt, skal staa her. Han foreslog en

Gang Jens Bl. i Vorning og Christian Bl. i Øls,

at de i Fællesskab skulde tage over og besøge Pastor

H. i Store R..... „Hvad skal vi til den Gnie¬

pind efter?“ siger Jens Bl., „han ser hellere, vi bliver

borte. Jo, Bl. havde da Lyst til at komme der over,

og han snakker derom saa længe, til Turen bliver be¬

stemt. De kjører og kommer ind i Præstegaarden.

Men der er ingen Præstefolk at mærke til; de holder

for Døren lidt, og da der ingen kommer ud, siger

Jens Bl.: „Naa, det er en pæn Begyndelse paa det

Besøg. Der kunde jo da have kommet en Pige eller

en Jomfru.“ Saa besluttede de sig til at staa af og

se at finde Folk. St. Bl. gaar først ind og da han

som sædvanlig har Øjnene med sig, opdager han en

Flig af Madammens Kjole stikke ud fra et Bord med
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store Fløje, der naaede helt til Gulvet. „God Dag,

Madam H....I“ hilser han nok saa høflig til Kjole¬

fligen. Saa maa hun jo ud fra sit Skjul, og da der

var saa lavt til Loftet, at hun kunde naa det med

Haanden, pikker hun paa det og siger: „Nu kan du

lige saa godt komme ned, H...., for de har set os.“

Da Gjæsterne hørte det, gav de sig ikke Tid til andet

end at skynde sig ud paa Vognen og komme af Sted

det forteste, de kunde. Saadan løb det Besøg af.

Siden vilde Jens Bl. drille ham dermed, og det kunde

godt stikke ham, at han sagde: „Hør, Steen, skal vi

ikke op at besøge H....2“

Om Bl. end ikke fra Spentrup Præstegaard

strejfede saa vidt om paa Iagt som fra Torning eller

Randlev, saa var dog ogsaa der Iagten hans Yndlings¬

Syssel; som en af hans Iagtfæller nævnes endnu Jens

Mikkelsen i Dyrby. St. Bl. havde den sjældne Gave

at kunne efterligne alle de Dyrs Lyd, som han kjendte.

Især var han en Mester i at efterligne Fugletoner.

Det var maaske meget derfor, han var saa dygtig en

Jæger og næsten aldrig gik forgjæves ti han kunde

jo paa den Maade lokke Dyrene inden for Skudvidde.

En Gang var Francisco med ham paa Iagt, og da de

kom forbi nogle Rævegrave, sagde Faderen: „Lille

Frands, vil du gjærne se Ræven?“ Ja, det vilde

han da hellere end gjærne. Saa udstødte Bl. en Lyd

bestemt som Rævens Gjøen, og det varede ikke mange

Øjeblikke, inden Mikkel kom luskende lige hen imod

dem. Det morede jo Drengen kosteligt. — Enkelte andre

Jagthistorier er opbevarede, deriblandt følgende. Ved

at strejfe om paa Hederne var han kommen ind paa

Herregaarden Gjessinggaards Ejendom, som ligger en
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god Mils Vej øst for Spentrup. Det skulde nu træffe,

at Ejeren af Gaarden, Kammerraad (senere Hofjæger¬

mester) Folsach, ogsaa var paa Iagt og blev opmærk¬

som paa Bl., hvem han endnu ikke kjendte. Han

spurgte ham da om hans Navn og Hjemstavn, hvortil

Bl. svarede, at han var fra Spentrup og hed Peder

Spillemand; han undskyldte sig med, at det i Heden

ikke var let at kjende Skjel. Folsach, der nu nok

vidste, hvem han havde for sig, lod dog, som om

han ikke kjendte ham, og bød ham aflevere sin

Bøsse, stige op paa hans Vogn, som var i Nærheden,

og kjøre med til Gjessinggaard. Bl. adlød. I Borg¬

gaarden var en Del fremmede samlede, og for dem

fremstillede Folsach ham som en ikke ganske almindelig

Krybskytte, hvem det vist vilde glæde hans fremmede

at have iblandt sig. Bl. blev da, spiste til Aften og

fik en Lhombre, og næste Morgen kjørte Herremanden

ham hjem, glad over det stiftede Bekjendtskab. — Slog

Jagten en enkelt Gang fejl, var Bl. ikke i godt Lune.

En Gang havde han gjennemvandret et stort Stykke af

Heden, han ventede fremmede Dagen efter og vilde

have noget Vildt til Bordet, men gik endnu med den

tomme Taske. Paa Hjemvejen mødte han en Bonde¬

mand som hilste med et Go Awten“ Bl. svarede:

„Hold Kjæft!“ Manden, som ikke kjendte ham, studsede
og sagde: „Nej, no æ do — saa bandte han — en

urimmele Slovvert.“ Dertil fmilede Bl. og sagde:

„Det har du fuldkommen Ret i.“

Bl. holdt ogsaa meget af Fiskeri. En Gang om

Ugen kjørte han gjærne til Annexsognet Gassum og

gjorde i en Dam eller lille Sø en god Fangst af

Gjedder og Karudser. Efter Arbejdet spiste han som oftest
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til Aften hos Sognefogeden Esben Nielsen, en dygtig

og oplyst Bondemand med hvem han da tit fik sig

en politisk Samtale. Ofte drejede den sig vel om

de Fortrædeligheder, Bl. havde med sin Provst eller

det „almægtige Kancelli“, men den havde dog ogsaa

bedre Ting til Gjenstand, og der har været Varme

og Alvor over de Timer. Ti Esben Nielsens Datter,

nu en Aftægtskone i Jennum i Spentrup Sogn paa

over 60 Aar, har endnu et levende Indtryk af som

ung Pige at have hørt sin Fader og Bl. tale om

Danmarks Ve og Vel, om Sønderjydernes Kamp for

deres Modersmaal, og navnlig af, hvad hun hørte Bl.

sige om, hvor nødvendigt det var, at alle Danmarks

Sønner, og ikke blot Bønderkarlene, blev Soldater,

for at Kaldet til Fødelandets Forsvar ikke skulde føles

som en Byrde, men kunde blive en Ære og en Glæde.

Han forudsaa Kampen og følte, at det gjaldt om, at

Folket stod trofast sammen i Fællesskab og med Glæde.

Et andet Sted, Bl. kom paa Fiskeri, men ogsaa

havde andet at gjøre end at fiske, var hos Jens

Madsen i Hastrup i Spentrup Sogn. Forbi hans

Gaard løb en Bæk, hvor der fandtes Krebs, af dem

fiskede Bl. mange og førte hjem til Præstegaarden,

morede sig ogsaa med at forskrække Jens Madsens

Smaabørn med dem. Saa var han ogsaa Gjæst i

Gaarden og blev nøje knyttet til Familien. Jens

Madsens Fader, Mads Madsen, havde Bl. stor Hen¬

givenhed for, og Venskabet gik over paa Sønnen.

Denne, der endnu lever som en gammel Mand, mindes

Bl. med Kjærlighed, har ogsaa Indtryk af mangen

Samtale med ham og husker, at Bl. udtalte sig om

den sønderjyske Sag og ytrede, at det blev ikke godt
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ved vor Sydgrænse, før vi blev af med Holsten. Jens

Madsen husker ogsaa, at Bl. skal have haft en Brev¬

vegsling med Frederik den syvende, da han var Kron¬

prins og boede i Odense. Frederik skal om en eller

anden Sag have søgt Oplysning hos Bl. og faaet den

og derpaa have skrevet ham til og udtalt Tilfredshed

med Oplysningen. Jens Madsen har vidst, hvilken

Sag det gjaldt, men des værre glemt det, saa vi kan

ikke heller meddele videre derom.

At Bl. ogsaa i Spentrup blev ved at have Sans

for Landets og Folkets timelige Fremgang, er for saa

vidt berørt, som det er nævnt, at han meddelte Bøn¬

derne Oplysninger om Forbedringer i Avlsbruget og

I Spentrup fik hanopfordrede til Træplantning.

ogsaa den Bryde= og Skætte=Mølle til Hørtilvirkning

i Gang, som han omtaler i sin Levnedstegning, og

det var Jens Madsen i Hastrup, som grundede og drev

den, men Foretagendet svarede nok daarlig Regning.

Nu spørger vi nærmere: Hvilket Minde har Bl.

efterladt i Spentrup som Præst, dansk Mand og Men¬

neske?

Ogsaa her færdedes han i sin Krafts Aar, ja

næsten til det sidste, idelig mellem Folk, jævn og med¬

delsom, venlig og virksom. Det omtales, at han var

en begavet Prædikant, som underviste sine Konfirmander

godt og fornøjeligt og paa Kirkegulvet ved Overhørin¬

gerne paa en venlig Maade vejledede baade disse og

den øvrige Ungdom til at svare. Jens Madsen gik

ud til Overhøring om Søndagen, indtil han, 27 Aar

gammel, blev gift. Da sagde Bl. selv til ham, at han

skulde holde op. Om Bl.'s Forberedelse til Guds¬

tjenesten har hans Søn meddelt, at han paa Hellig¬
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dagene tidlig om Morgenen læste det Afsnit af Skriften,

der skulde prækes over, spaserede derpaa — især om

Sommeren — nogle Gange op og ned i Haven og

havde da lagt Planen (Dispositionen) for Prækenen,

som han altid holdt uden Papir. Salmerne overlod

han Kirkesangerne at vælge, da han var kjed af at

jennemblade den saa højst upoetiske („evangelisk¬

kristelige“) Salmebog, som den Gang brugtes. En

anden Meddeler har fortalt, ät det i Blichers sidste

Præsteaar, da han havde Kapellan, kunde hænde, naar

han prækede selv, at han først i Kirken gjennemlæste

Søndagsevangeliet: hans Prækener var da meget korte

bibelske Udlæggelser af Texten, men sunde og opbyg¬

gelige og efter Meddelerens Skjøn bedre end den unge

Mands, som var hans Medhjælper. Om den Lethed,

hvormed Bl. kunde finde Ord, vidner følgende to

Fortællinger.En Gang var Amtsprovst Kruse i

Spentrup at holde Kirkevisitats d. v. s. Overhøring

med den konfirmerede Ungdom; ogsaa mange ældre

var til Stede. Bl. spurgte da, om Provsten ikke vilde,

der skulde prækes. „Jo, det vil jeg gjærne“ var

Svaret, „men nu er De vel ikke forberedt.“ — „Dertil

er jeg altid forberedt“ sagde Bl., og saa gik han op

og rystede en god Præken af Ærmet.

En anden Gang vilde Bl. gjøre en Rejse til Sin¬

dinggaard for at besøge Justitsraad Fjelstrup; Rejsen

skulde endes i Ugens Løb, hvorfor han tog af Sted

Mandag Morgen, og det fornødne med Hensyn til

forefaldende Embedsforretninger havde han aftalt med

Præsten Find i Hald. Lige efter hans Afrejse døde der

en rig Gaardmand i Spentrup, og Familien ønskede

ham begravet om Fredagen. Men til den Tid mente
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man ikke, Bl. kunde være hjemme, hvorfor Find blev

bestilt til at forrette Jordspaakastelsen. Saa gik det

imidlertid saaledes, at ligesom de stod og løftede Liget

af Vognen ved Kirkegaardsporten, kom Bl. kjørende.

Han vidste ikke det mindste af, hvad der var gaaet for

sig, men da han hører, hvem det er, der skal jordes,

spørger han Find om han ikke maa holde Ligtalen,

hvilket Find intet havde imod, da han var daarlig

begavet og helst vilde være fri. Sønnen Francisco

hentede Præstekjolen, og Bl. trak den paa i Skolen,

hvorpaa han til alles store Forundring holdt en Tale,

som varede over en halv Time.

Til en Præsts Gjerning hørte den Gang ikke blot

at have Tilsyn med Sognenes Skolevæsen, men ogsaa

med deres Fattigvæsen. At Bl. var en Ven af Folkeop¬

lysning, behøver ikke at siges, og det følger af sig selv,

at dygtig og livlig Skolegjerning maatte være ham

kjær medens han var en Fjende af alt formelt Skin¬

væsen, saaledes af „den indbyrdes Undervisning“ som

han i sin Bog „Min Tidsalder“ spotter med som en

tysk Mode, hvorved han tillige faar Lejlighed til at

revse os Danske for vor Lyst til at indrette alt efter

fremmed Mønster. En nu aldrende Læxer, der i sin

Ungdom styrede Skolen i Gassum i et halvt Aar

det var dog i Bl.'s mere affældige Dage — ved at

fortælle om det Frisind fjernt fra al smaalig Passen

paa, Bl. viste, og han kan ikke nok berømme den

Jævnhed, hvormed han omgikkes ham, det unge Men¬

neske. Som et Exempel paa Bl.'s venlige Sind og

Lyst til at gjøre Folk en Glæde kan følgende tjene.

Da den unge Lærer en Gang ved et Gilde var sammen

med Bl. og af ham begjærede og fik Orlov til at
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gjøre en lille Rejse for at overvære et Pigebarns

Konfirmation i et Vennehus, sagde Bl. til ham: „Saa

skal De vel have en Gave med til Konfirmanden2“

Ja, han havde da kjøbt en Bog i den Hensigt. „Men

saa skal der vel skrives et lille Vers i den““ sagde

Bl. Ja, det var jo rart, men den unge Mand kunde

ikke skrive Vers. „Men det kan jeg“ svarede Bl.

Saa gik de to ind i et Værelse i Huset, hvor de kunde

sidde i nogenlunde Ro, og her skrev Bl. paa et Stykke

Karduspapir — andet var ikke at faa i Huset — et

Vers, som han derpaa rakte den unge Lærer omtrent

med de Ord: „Se, her er et Vers til den lille Pige,

fortæl hende, at det har St. Bl. skrevet, det vil for¬

nøje hende.“ Den samme Lærer havde den Vinter,

han holdt Skole i Gassum, om Aftenen samlet segsten

unge Karle og undervist dem baade i Kundskabsfag

og flerstemmig Sang. Mod Vinterens Ende bad Bl.

ham om at lade sine Karle aflægge en Prøve for

Skolekommissionen og enkelte andre, hvilket ogsaa

skete. Mens de sang en kjøn flerstemmig Sang, randt

Taarerne ned ad Blichers Kinder, og da Prøven var

endt, fik han en Del af Mændene til med ham at

underskrive en meget rosende Erklæring om den unge

Lærers Flid og Iver for Oplysningen, og denne fik

ogsaa at mærke, at Bl. paa bedste Maade havde

anbefalet ham til foresatte, saa han fik en anerkjen¬

dende Skrivelse fra højere vedkommende, og Vejen var

jævnet for ham til god Befordring. En anden Lærer,

Sørensen, senere i Nørre=Vinge, der en Tid havde

Bl. til Præst, har ogsaa vidnet, at han var god at

have med at gjøre.

En Mand i Spentrup har ytret: „Vi vidste ikke, at
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vi havde et Fattigvæsen, mens Bl. var Præst her.“

Sagen var nemlig den, at Bl., som altid selv kæmpede

med Fattigdom, var meget godgjørende og tillige ingen

skrap Husholder. De fattiges som andres Fordringer til

Livet var den Gang smaa, en Dalers Penge kunde slaa

langt, og naar en fattig kom til Bl., fik han gjærne en

Daler af hans egen Lomme, som der sjælden eller aldrig

blev ført noget Regnskab over. Ved Siden af saadanne

øjeblikkelige Gaver til Klæder o. s.v. ydedes Fattighjæl¬

pen mest ved, at den fattige „gik paa Omgang“ eller i

Sygdomstilfælde fik Mad bragt af Sognebeboerne efter

Tur. Bl. holdt da bestemt over, at de fattige fik,

hvad de skulde have. En Gaardmand i Gassum skulde

i nogle Dage sende Mad til en syg og fattig Mand

i Spentrup og havde faaet Tilsigelse derom. Men

det blev forsømt, hvilket Bl. havde faaet at vide ved

at besøge den fattige. Nu var der i de samme Dage

et Begravelses=Gilde i Gassum. Da Bl., som jo skulde

med, kom ind i Stuen, hvor Bordene var dækkede,

sagde han: „Ja, her er Udsigt til, at vi kan faa

nok at spise, men i Spentrup ligger en fattig Mand,

som nu i tre Dage ikke har faaet den Mad, der skulde

sendes ham, er Fattigforstanderen ikke her til Gilde?“

Jo, det var han, og han maatte da frem og blev

spurgt, om han ikke havde sendt Tilsigelsen til den,

der skulde yde Maden. Jo, det havde han. Saa blev

Manden hentet, fra hvis Gaard Maden skulde have

været sendt, men han nægtede at have faaet Tilsigelsen.

Derpaa spurgte Bl., ved hvem Fattigforstanderen da

havde sendt ham Bud. „Ved min Pige“ svarede

denne. „Ja, saa lad os faa fat paa hende“ sagde

Bl. Der blev da sendt Bud efter Pigen, men før
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hun kom, havde Manden tilstaaet, at han havde faaet

Tilsigelsen. Bl. talte da nogle alvorlige Ord om,

hvad man skylder de fattige; der blev sørget for at

det forsømte blev oprettet, og først da Maden var

sendt til den fattige Mand, vilde Bl. sætte sig selv til

at spise. Det er den nævnte Pige — nu en halv¬

fjerdsindstyveaarig Kone — som har fortalt den lille

betegnende Tildragelse.

Endnu et Par Træk, som kan oplyse Bl.'s Lig¬

hedssind, Fordomsfrihed og Venlighed samt den Harme,

han kunde føle, naar nogen blev ringeagtet for sin

Stands Skyld. En Aften sad han i en Nabo=Præste¬

gaard og spillede Lhombre med Præsten og et Par

andre Gjæster. Ud paa Aftenen bankedes der meget

beskedent paa Døren. „Kom ind““ raaber Præsten,

og ind træder en gammel Degn, der boede ved Siden

af Præstegaarden. „God Aften,“ hilser han og bukker

den ene Gang efter den anden som for en Minister,

skjønt Præsten vendte Ryggen til Døren. Men han

blev siddende, da han kunde kjende paa Røsten, hvem

det var, og udbrød gnavent: „Hvad vil han2“ „Jeg

vilde gjærne tale med Dem, Hr. Pastor, der var noget,

jeg gjærne ønskede at forrette til Dem, og han bukkede

igjen. „Aa, han kan jo komme igjen en anden Gang,

nu sidder jeg her med en Solo Kulør, og saa kommer

han helt ubelejlig og forstyrrer mig i mit Spil, gaa

han og kom igjen i Morgen. — „Ja, mange Tak“, siger

Degnen og bukker, „Farvel og mange Tak.“ Da nu

Stymperen var ude af Døren, siger Bl.: „Hvem var

den Mand2“ „Aa, det var min Degn,“ svarer Præsten

haanlig, „et gammelt Snøvlehoved. — „Behandler De

44da Deres Degne paa den Maade= spørger Bl. igjen.
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„Ja—a, det er jo kun en gammel Degn.“ Da vedblev

Bl.: „Vil De saa være saa god at sende Bud til min

Karl, at han skal spænde for. Jeg vil hjem strags.

Beterne sætter vi i Krøllen, og saa gjør vi Spillet

op. Det skete, Bl. rejste og kom der aldrig siden.

En Gaardmandsdatter i Spentrup Sogn var hem¬

melig forlovet med en fattig Snedkersvend fra Sognet;

men da hun var eneste Arving, og hendes Fader var

meget rig, skulde hun, enten hun vilde eller ej, giftes

med en Gaardmandssøn fra Egnen. Kjærestefolkene talte

frem og tilbage om, hvad der kunde være at gjøre for

dem, og saa sagde til sidst Karlen: „Jeg ved en, der

næst Guds Hjælp baade kan og vil hjælpe os det er

ham, der har konfirmeret os begge.“ Hans Haab

skuffedes heller ikke. Bl. fik Kongebrev i Orden og

lovede at vie dem en Løverdag Middag, naar alle i

Gaarden sov. Men forinden udspurgte han alvorlig

Karlen for at forvisse sig om, at han virkelig holdt

af Pigen og ikke tog hende for Pengenes Skyld. Da

han fik Sikkerhed herfor, lovede han at gjøre, hvad

han kunde. Den bestemte Dag kom først Brudgommen

og strags efter Bruden med sin sorte Kjole i en lille

Pakke under Armen. Bl. viste dem saa ind i sin

Dagligstue og begyndte paa den hellige Handling. I

det Øjeblik, han havde sagt: „Saa forkynder jeg Eder

rette Ægtefolk at være baade for Gud og Mennesker,

gik Døren op, og Pigens Fader styrtede aandeløs ind

med det Udraab: „A faabye Dem, Hr. Pastor, aa vi

de Par Folk.“ Han havde løbet med bare Fødder

og uden Frakke og ikke haft Tid at lukke Døren efter

sig, men lige meget hjalp det, for sildig kom han

alligevel.
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Spentrup Folk mærkede nok, at de havde en

Præst, der kunde fortælle livligt og fornøjeligt om

mange Ting; men at de havde en Præst, hvis Navn

allerede da var kjendt over hele Danmark, og hvis

Bøger vandrede vidt omkring, det vidste i alt Fald

kun enkelte. Der var kun vakt liden Sans for Læsning

og kun liden Deltagelse for, hvad der rørte sig uden for

enhvers snævre daglige Omraade, Spentrupperne var

sikkert ogsaa helt anderledes end Torningboerne blevne

fremmede for gamle Sagn og Fortællinger, for Slæg¬

tens historiske Liv i det hele, og der kan høres Ytrin¬

ger om, at nu vilde de bedre kunne forstaa Bl., end

de kunde den Gang. Dog er hans Bøger næppe megel

kjendte i Spentrup endnu, men jeg*) har faaet det

Indtryk, at Vejen til folkelig Vækkelse i Spentrup

maaske sikrest gaar gjennem Oplivelsen af Mindet om

St. Bl. og hans Gjerning, ti dette Minde er ikke

dødt, om det end er svagt og ligger i Dvale, og det

falder sammen med Følelsen af Fællesskab med det øvrige

danske Folk. Hvad man i Spentrup ikke kunde undgaa

at lægge Mærke til, var Bl.'s danske Sind og Idræt,

ti det danske Sind talte ud af ham, og sine Tanker

om, hvad der kunde og skulde gjøres meddelte han

dem, der nogenlunde kunde forstaa ham. Til Himmel¬

bjærgsfesterne fulgte ingen ham, men i de Aar, han

virkede for dem, mindes man endnu, at han hjemme i

Spentrup talte derom. Enkelte Smaatræk er, som det

plejer at gaa, blevne hængende i Folks Hukommelse;

saaledes ved man — det maa vel være kommet til

Spentrup ved Bl.'s egen Fortælling — at da han

1) M. A. S. Lund.
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en Gang var nede i Egnen af Himmelbjærget for at

træffe Forberedelser til en af Festerne og talte med

Folk om at faa en god Vej op ad Bjærget, fik han af

en tør Iyde det Svar: „Ja, kan han vise os Vej til

Himmerig, kunde vi vel skaffe ham Vej til Himmel¬

bjærget.“

Bl. var ikke Formernes Mand, tvært imod stødte

han idelig an mod dem, og det synes som han har

haft en vis Fornøjelse af at trodse Myndighedernes

Indgriben i hans Embedsgjerning. Dette beredte

ham en Del Vanskeligheder, især da hans foresatte

vist nok ofte af Rygtet lod sig indbilde, at Bl. endnu

mere overskred det forordnede, end Tilfældet var. De

fleste af hans Præsteaar i Spentrup var hans Bisp

den alvorlige og milde Paludan=Müller; et Par Sam¬

menstød mellem ham og Bl. fortælles, men som dog

langt fra havde noget Præg af Strid, endsige af Bit¬

terhed. Da han en Gang Aftenen før en Visitats kom

til Spentrup, spurgte han efter Aftensbordet Bl., om

han maatte se den Præken, han Dagen efter vilde

holde. Bl. svarede, at han ingen havde skrevet, da

det ikke. var hans Vane at nedskrive sine Prækener.

Bispen forlangte da den Text opgivet, hvorover han

vilde tale, men fik til Svar, at han først næste Mor¬

gen vilde søge sin Text. Det morede Bl., som for¬

modentlig mente, at Bispen spurgte for at studere sine

Taler forud med Hensyn til hans Præken, hvad der

maaske ogsaa var Tilfældet. En anden Gang foreholdt

Bispen paa en Visitats Bl. temmelig alvorligt, at

han ikke holdt sig den kongelige Anordning efterrettelig,

idet der i Kirkebogen fandtes alt for mange hjemme¬

døbte Børn. Bl. svarede med at fortælle, at et Barn,
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som han havde nægtet at hjemmedøbe var død udøbt

en Time efter, og erklærede, at hvis Bispen turde

fritage ham for Ansvar i saa Henseende, skulde han

punktlig efterkomme Anordningen; Bispen svarede med

et „Hm“. Det fortælles ogsaa, at Amtsprovst Kruse

i Randers en Gang havde bestemt Visitats i Spentrup

Skole og fastholdt Bestemmelsen, efter at Bl. havde

underrettet ham om, at han ikke vel kunde være hjemme,

da han samme Dag skulde have en Brudevielse i

Gassum. En Time for det af Amtsprovsten bestemte

Klokkeslæt lod Bl. spænde for og kjørte til Gassum,

tagende sin Doublet (dobbeltløbet Iagtbosse) med, saa

det var ikke hans Hensigt at skynde sig med at komme

tilbage, hvilket han ikke heller gjorde, før Visitatsen

var endt og Amtsprovsten rejst efter den Dag at have

været Degnekonens Gjæst til Middag. Men et egentlig

bittert Præg fik saadanne Sammenstød først, da han

til sin nærmeste Foresatte fik den myndige Provst Lund,

der efter først at have været Kateket, derpaa Præst i Finde¬

rup, Dollerup og Ravnstrup, lidt nordvest for Blichers

Fødeegn, saa i Glenstrup ved Hobro og paa Samsø, i

1832 blev Præst i Øster=Tørslev og Provst for Gjerlev,

Norhald og Onsild Herreder fra hvilken Embeds¬

stilling han i 1838 flyttede til Agerskov i det Tør¬

ninglenske. Som Bevis paa Provst Lunds Maade at

tage Sagerne paa kan anføres, at han lod Ungdom¬

men mulktere med 2 ¼ hver, naar de ej gav Møde

ved hans Kirkevisitatser, og vilde have Mulkterne

strængt inddrevne. Hos denne Provst var Bl. bleven

anklaget for uordentlig Førelse af Kirkebøgerne. Prov¬

sten gav ham da Ordre til at møde hos sig baade

med hans egne og Kirkesangernes Kirkebøger, hvilket
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rigtig nok syntes at stride mod Loven, da begge Exem¬

plarer af en Kirkebog ikke maa være Natten over under

samme Tag, og Provsten havde sat Tiden saaledes,

at det vilde blive nødvendigt. Ved Bl.'s Kommei

Øster=Tørslev Præstegaard bød Provsten ham Haanden,

idet han steg af Vognen, men Bl. sagde paa Latin:

„behøves ikke“ (non opus est) og sprang ned. Til

Provstens Forundring fandtes imidlertid Bøgerne i

Orden, og Bl. skal have ladet sin Harme gaa ordentlig

ud over Provsten. Flere Træk af denne „lille Krig“

kunde nok fortælles, saaledes om, hvordan Bl. en Gang,

da han ved et Præstegaardssyn fandt sig stødt over,

at en af Synsmændene samtidig med, at Udsættelserne

var rene Ubetydeligheder, siddende i hans Sofa be¬

brejdede ham Ligegyldighed med Præstegaardens Ved¬

ligeholdelse, blev utaalmodig og bød Synsmændene

forlade Stuen, som de ingen Tilladelse havde til at

tage i Brug, hvorpaa Provsten gik ud til dem i Folke¬

stuen og sluttede Synsforretningen. Men særlig skal

her fortælles et Træk, som rigtig nok fremkaldte megen

Bitterhed, men tillige er morsomt. I 1836 havde

Bl. faaet kongelig Understøttelse til at rejse til

Sverrig, nærmest for at gjøre sig kjendt med den

svenske Lærredstilvirkning; det er denne Rejse, der

fremkaldte hans Bog Svithiod“ Naar Blicher rejste,

plejede han ikke at spørge Provst eller Bisp, men ord¬

nede kun det fornødne med Nabopræster. Derfor sagde

han til den oven for nævnte Lærer, da han en Gang

bad om Rejsetilladelse: „De skal ikke spørge om For¬

lov, gjør ligesom jeg, jeg rejser uden at spørge derom.

Siger Deres egen Samvittighed Dem, at De kan rejse

uden at forsømme noget, saa rejs De kun.“ Nu
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han begav sig da ogsaa uden videre paa Sverrigs¬

Rejsen, men paa Randers Gade mødte han Provst

Lund, just som han vilde stige i Postvognen. Saa

gik han da hen og meddelte ham, at nu var han paa

Rejsen til Sverrig, hvorpaa der udspandt sig et kort

men bestemt Ordskifte imellem dem, idet Provsten bød

ham tage hjem og søge Tilladelse. „Behøves ikke, jeg

rejser paa kongelig Befaling, svarede Bl. „De bliver!'

sagde Provsten. „Jeg rejserI“ sagde Bl., og det gjorde

han. I Aarhus var han hos Bisp Paludan=Müller, som

gav ham Rejsetilladelse, men bad ham i Kjøbenhavn

henvende sig til Steemann (Kancelliets Formand). I

Kjøbenhavn opholdt han sig imidlertid nogle Dage og

fik at føle, at Provsten ikke havde været uvirksom, ti

her modtog han en Irettesættelse fra Kancelliet, fordi

han havde forladt sit Embede uden Tilladelse, med

tilføjet Ordre til at rejse hjem. Efter en anden

Meddelelse modtog han i Kancelliet mundtligt Forbud

mod at rejse. Nu søgte Bl. da Adgang hos Kong

Frederik den sjette og fik den. Kongen traadte, som

han plejede, rask hen imod ham og sagde: „Naa, Bl.,

naar rejser De saa til Sverrig2“ Bl. svarede: „Jeg

maa ikke, Deres Majestæt“ og fortalte, hvad sket var.

Da udbrød Kongen: „Hm hm, jeg mente ellers, jeg

var Manden, rejs De kun, men gaa op og sig Stee¬

mann, at De har været hos mig.“ Blicher gik da til

Steemann og meldte, at han havde været hos Kon¬

gen. „Naa, hvad sagde Kongend“ spurgte Steemann.

„Han sagde, at han er Manden,“ svarede Bl. Men

efter Blichers Hjemkomst udspandt sig heraf en Fejde

i „Randers Amtsavis“ som gjorde megen Opsigt, den

kaldtes: „Om Provstemagten og Præstemagten“
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Den Medfart, Bl. her gav Provsten, skal have været

Skyld i, at denne søgte Forflyttelse.

Fra denne Sverrigs=Rejse fortælles et lille Træk,

som her skal meddeles. Hans Stifsøn Niels foretog

paa samme Tid en Rejse paa Haandværket i Sverrig

og kom en Eftermiddag i Skumringen ind i en Landsby¬

kro oppe i Smaaland og forlangte Nattely. Han saa

nok, at der sad en Person henne i Kakkelovnskrogen,

men kunde ikke komme til at tage ham i nærmere Øje¬

syn. Med et rejser Personen sig hurtig op og siger:

„Er det dig. Fader2“„Hvad, er det dig, Niels““ —

svarede Niels. „Hvordan kommer det,“ sagde St. Bl.,

—„ot jeg træffer en jysk Haandværkssvend her?“ „Ja,

hvordan kommer det“ — lød Svaret — „at jeg træffer

en jysk Landsbypræst her2“ Det maatte baade for

St. Bl. og Stifsønnen være et morsomt Møde uventet

at træffe hinanden midt inde i Sverrig. Kort efter

Sverrigs=Rejsen, nemlig i 1837, var det, han gjen¬

nemgik den haarde Typhus, som omtales i hans Lev¬

nedstegning, af hvilken han ved den unge Læge Møllers

Hjælp gik helbredet ud. Det var i hans store Svag¬

heds Tid, under Følelsen af Dødens Nærhed, at han

digtede „Trækfuglene“, Hans Søn, Francisco, var

da hjemme hos ham og nedskrev nogle af Sangene,

efter som han sagde dem for.

Foruden Sverrigs=Rejsen gjorde Bl. fra Spentrup

ogsaa en Del Rejser omkring i sit Fødeland en af

dem har han beskrevet i sin lille herlige Bog: „Vestlig

Profil af den cimbriske Halvø“. Disse Rejser var

ham til stor Oplivelse og Glæde; da var det, som

rystede han de daglige Sorger og Bekymringer af sig,

da vaagnede i enkelte Øjeblikke hans ungdommelige
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Lune op. Et lille Exempel skal staa her. Paa en

Rejse nord paa overnattede han paa Gjæstgivergaarden

i Hobro. Efter at være gaaet til Sengs forstyrredes

han i sin Søvn en god Times Tid ved, at en Karl

i Gaarden idelig smældede med en Pisk. Da stod Bl.

endelig op, aabnede Vinduet og sagde til Karlen: „Ja,

nu tror jeg nok, jeg kan give dig Attest paa, at du

er fuldkommen udlært i at smælde med en Pisk.“

Karlen forstod godt Meningen.

Ude kunde han lægge Planer til ny Rejser og ny

Virksomhed, Planer, som efter hans Forhold aldrig kunde

komme længere end i Indbildningskraftens Land, hjemme

lagde det tunge og mørke sig tættere og tættere om ham og

kuede hans Livsfriskhed. Naar Tungsindet havde mest

Magt med ham, vendte han sig gjærne til Datteren Mal¬

vina, som var hans Øjesten, og bad hende om at spille paa

Guitar for hendes gamle Fader. Det kunde da op¬

Naar han var glad i Sindetmuntre ham lidt.*)

og han havde lettest ved at være glad, naar der ikke

var Tale om Pengesager — saa kunde hun faa af

ham, hvad det skulde være. En Dag sagde hun: „Aa,

Fader.“ — „Naa, hvad var det saa.“ — „Jeg vilde

saa gjærne have fem Daler til en ny Kjole.“ — „Det

kan du godt faa, mit Barn,“ og saa greb han ned

i Vestlommen, for den Dag havde han netop Penge,

og tog fire, fem Sedler op til hende. Han talte dem

*)Smlgn. „Min Svanesang“ (digtet vist nok under Sygdommen

1837):

„„Kom Malvina, søde Datter du,

Ræk din gamle Fader Harpen nul

Længe hang den urørt, ej forglemt,

Sidste Gang den til hans Barm bliler klemt.“
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ikke og brød sig heller ikke om at vide, hvor mange

hun fik. Ved saadanne Lejligheder kunde man faa

hans sidste Skilling, han gav og talte ikke efter.

Det benyttede fjærnere Slægtninge sig tit af, og da

han saadan oftere gav en Haandfuld Penge til „en

eller anden Tante“ var det ikke sært, at Pengene ikke

kunde slaa til.

Opslidt af Alderdom var han ikke, han blev jo

kun 65 Aar og fortæret var hans Kraft ikke heller.

Det var jo i sine ældre Aar, han talte paa Himmel¬

bjærget; endnu 1845 var han i Kjøbenhavn, og der

var endda noget af den gamle (eller unge) St.

Blicher i hans Tale til de unge Skandinaver (se „Min

Vinterbestilling 1844 og 45“). Kun faa Aar før sin

Død udgav han: „Min Tidsalder (1782 til 1842),

et Stykke Verdenshistorie i Perspectiv“ der i de mest

skiftende Billeder lader hele den mærkelige Tid staa

op for Læsernes Øine, og hvori han fremsætter An¬

skuelser og Domme, der viser en overraskende Klarhed

fremfor de flestes i hans Dage, navnlig om, hvad der

angaar Folkelighed og Oplysning. Det var sagtens

ogsaa i sine sidste Aar, han arbejdede paa en Dan¬

marks=Historie, hvortil et Haandskrift laa efter ham,

der skal have rakt hen imod Valdemarernes Tid. Et

større Stykke af Haandskriftet skal være kommet til en

Præst her i Landet, nogle løse Blade har Digterens

Søn T. Blicher i Tvede velvillig laant os, og dem

lader vi med hans Tilladelse aftrykke som Tillæg

til denne lille Bog. Det lille Brudstykke vil give

Læserne Indtryk af et Arbejde, der nok om ved 1840

maatte siges at være ualmindeligt; Sprogets Liv og

Lune minder om St. Blicher.
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Men ned ad gik det jo, og det med stærke Skridt.

Fra mange Sider arbejdedes der imod den gamle San¬

gers og Folkemands Livskraft og Livsmod, og da han

fik Kapellan, kunde det ikke godt være anderledes.

Kapellanen var en ung Mand ved Navn Lakjær af

et godmodigt Sind, men nok uden Dygtighed. Han

blev forlovet med Blichers ældste Datter Christiane,

en brav og elskværdig Pige. Han fik et bedrøveligt

Endeligt, idet han skød sig selv Søndag før Nyaar

1847, just som det ringede tredje Gang til Kirke.

Om Aarsagen hertil fortælles, at Lakjær havde tem¬

melig alvorlig forløbet sig, en Mand af Sognet havde

fort Klage over ham, og Dagen før havde han mod¬

taget et Brev fra Amtmanden i Randers, der indstændig

opfordrede ham til at klare for sig, da han ellers ikke

kunde indestaa for Følgerne. Det maa dog bemærkes,

at Lakjærs Forseelse ikke var af den Art, at noget

Menneske havde lidt nogen Fortræd derved, lignende

bliver vel tit kun kaldt en stor Uforsigtighed. I øvrigt

nævnede Bl. — saa vidt det huskes ret — i Døds¬

meldelsen, at Lakjær havde i længere Tid lidt af Tung¬

sind. Dette Slag ramte Bl. haardt, men vakte

ogsaa det bedste og dybeste i ham, hvorom navnlig

to Træk vidner. Det mindes, at Bl. den første Søn¬

dag efter Kapellanens Død, han kom til Gassum,

holdt en Præken, som greb Folk stærkt, saa at de sagde

til hverandre, da de gik hjem: „Der er endnu Kraft

i Bl.“ Og om Aftenen, da den sørgelige Gjerning

var gjort, havde han siddet længe oppe. Morgenen

efter fortalte han sin Familie, at, da han om Natten

havde ligget lysvaagen i Sengen, havde han tydelig
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hort den afdødes Røst sige til ham: „Fader, nu er

jeg i hvidt.“ Dette lettede og trøstede Bl.

Af St. Bl.'s Børn er de to yngste fødte i Spen¬

trup. Sonnen Hans Gustav er født d. 7de Juni 1828,

og Datteren Kirstine Marie er født d. 1ste Marts 1832.

Hans Gustav blev Kjøbmand i Æbeltoft, var aldrig

gift, blev tidlig meget svag især i Knæene, maatte opgive

Forretningen og gik en anden Kjøbmand til Haande,

der tidligere havde været meget for ham. Han døde

omtr. 40 Aar gammel. Kirstine Marie var gift med en

Skomager Algreen i Ørsted og er ligeledes død.

I Sommeren 1847 fik Bl. sin Afsked „i Naade

med Pension“ men Pensionen var nok knap, og

sinda den blev bestemt, glemte han at forbeholde

Enke Pension efter hans Død. Fejlen blev ikke

heller rettet af hans Provst, Valentin i Tvede, der

blev Bl.'s Eftermand, saa at Enken ingen Pension

fik af Embedet. Bl. kom ikke til at flytte ud af

Spentrup Præstegaard før han — som man siger

— blev baaren derfra. Hans sidste Maaneder var

tunge, og Døden kom som en Lindring, da han d.

26de Marts 1848 efter et Sygeleje af Slimfeber

kaldtes bort. Han Søn Francisco og dennes Hustru

var hos ham, da han døde. Det var i stærkt be¬

vægede Dage, han skiltes fra sit jordiske Fædreland:

Gud styrede det saadan, at Bl. ikke her paa Jorden som

en nedbrudt Mand skulde opleve den store Tid, han

havde været med til at tale og synge ind. Ogsaa fra

den Side set kom hans Død som en kjærlig Tilskik¬

kelse, at han ikke skulde ligge maallos og magtesløs

under det Livs Frembrud, til hvis Kamp og Sejr

han saa gjærne vilde rørt sin Tunge og sin Pen.



59

Hans Enke overlevede ham i mange Aar, hun boede

i Randers, førte et stille og sparsommeligt Liv og

døde i 1875.

St. Blichers Grav findes paa Spentrup Kirkegaard

nord for Kirken. Nogle Aar efter hans Død satte

Venner af Digteren et Jærnrækværk om Graven og en

paa Forsiden afglattet Granitsten ved Hovedenden.

Paa Stenen er indhugget en Lyre med en Lavrbær¬

krans om, og neden under staar:

„Steen Steensen Blicher,

født i Vium d. 1te October 1782.

død i Spentrup d. 26de Marts 1848.

Dit Navn skal i de fjerne Dage mindes,

Og Fremtids Børn dit Qvad forlyste vil,

Naar ingen veed, at her din Gravhøj findes,

Og ingen af din Slægt er mere til.“

Verset er med lidt Ændring Bl.'s eget Slut¬

ningsvers paa den Sang, der under Navnet „Mit

første Digt“ findes mellem hans samlede Digte.

Pladsen inden for Rækværket og øst for Stenen

jorde den sidst fra Spentrup flyttede Præst, Provst3,

Ussing, meget for at pryde. Da han rejste bort, var

Graven dækket med vogsende Lyng, et passende Smykke

over Støvet af Hedens Sanger. Nu er Græsset ved

at fortrænge Lyngen, og Graven saa i Juni 1882 lidt

forsømt ud. Men naar Hundredaarsdagen kommer,

og man anden Steds rejser Mindesmærker for „Spen¬

trup Præst“ vil de gamle Minder og den gamle

Kjærlighed nok ogsaa i Spentrup sætte Hænder i Be¬

vægelse, der vil pryde Graven.
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6. Et kork Gverblik over Sleen Blichers

Birksomhed for Jolket.

Blicher var en Fremskridtsmand i alle Retninger.

Vi vil her meddele en Samtale, som to Mennesker i

Torning nylig forte om ham. Den ene sagde: „Han

vilde frem ad i alt, men han manglede Midler, og

Folk forstod ham ikke, han kom halvtredsindstyve Aar

for tidlig.“ — „Nej,“ svarede den anden, „han kom

lige i rette Tid, et halvt Aarhundrede efter vilde Eg¬

nens ejendommelige Liv i mange Maader være for¬

svundet, og de gamle Sagn og Sange være gaaede

tabt, saa hvis han skulde gjøre disse til Folkeejendom,

maatte det være den Gang.“ Der kan være noget i

begge Betragtninger. Men mærkes maa det, at en

saadan Samtale ikke kan høres, ej heller føres, i enhver

Egn af Landet; naar man kommer til Torning, mærker

man, at man er i en i alle Henseender fremmelig Egn

og blandt et meget opvakt Folk. Saaledes har det

ikke altid været, og mon Torning ikke derfor skulde

skylde Bl. meget? Der havde han sine bedste Aar

og virkede ikke blot med Ungdømmens Beaandelse og

Varme, men og med Manddommens Kraft og Udhol¬

denhed. Derfor har Torningboerne senere lyttet til,

hvad der er blevet sagt om og af Bl. og har

bevaret ej alene et venligt Minde om ham, men sikkert

ogsaa en folkelig Løftelse, der stammer fra ham.

Det var den danske, især den jyske og allermest

den midtjyske, Natur og det Folkeliv, som der leves, med

dets Sagn fra gamle og yngre Dage, som er Hoved¬

æmnet for dem af Blichers Digtninger, der mest læses
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og vist nok længst vil glæde danske Læsere. Men det

er ikke hans Syn paa det snævrere jyske Folkeliv

alene og den deraf flydende Digtning, som man bør

være opmærksom paa. Han levede ogsaa med Men¬

neskelivet i større Forhold, baade saaledes som det i

Historien ligger for os, og som hans egen Tid viste

ham det, og da hans Grundsyn paa Livet idelig

aabenbarer sig der igjennem, saa maa dette Forhold

stærkt fremdrages, saa meget mere, som mangen ikke

synes at have Øje nok derfor. Da han nu var en

dansk Mand og en poetisk Mand, er det ej underligt,

at Danmarks store Minder saa vel som Heltene, hans

egen Tid viste ham, maatte give ham Lyst til Sang,

og da han alle sine Dage var en Frihedsmand i den

Betydning, at han hadede Tyranni og glædede sig ved

Menneskelivets gode Kræfters fri Røre, saa er det

naturligt, at det især var saadant, han sang om. Man

træffer tit i hans Digte Hentydninger til Schweitz¬

ernes Frihedskamp i Middelalderen, og Grækernes

Frihedskamp mod Tyrkerne som kæmpedes netop i

hans bedste Manddomstid, fremkaldte skjønne Sange

fra ham.

Bl. digtede og skrev om, hvad han opspurgte af

Træk om store Mændgamle Sagn om Fædrelandet, af

eller om Tidens Tildragelser og Kampe, og saa vidt

hans Livsforhold tillod det, greb han ind i Tidens

Spørgsmaal, det viser hans Indlæg i den saakaldte

„Jødefejde“, hvor han kraftig forsvarede Jøderne som

Statsborgere, der burde nyde de samme Rettigheder

som andre Borgere; og at han var en fremsynet Mand,
viste han paa en Maade, som senere udførligere skal

omtales, men viste det ogsaa ved sine Tanker og
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sin Tale om de Kvinder, der nu søges anbragte i Mag¬

dalenestiftelser (se herom et Par Stykker i „Nordlyset“

Om hans Landmands=Virksomhed i Torning er

tidligere talt, sin Virksomhed for Høravl i Danmark

omtaler han selv i sin Levnedstegning; for Hedejords

Tilplantning vedblev han ogsaa at arbejde i Spentrup,

han skred en Afhandling om Bindeindustrien i Jyl¬

lands Hedeegne, han har udgivet en Beskrivelse af

Viborg Amt o. s. v.

Men hvad vi særlig vil dvæle lidt ved, er hans

Deltagelse i Fædrelandets Sager og den Stilling, han

indtog til, hvad der rørte sig i hans Livs senere Tid.

Han havde i sin tidlige Ungdom oplevet de mærkelige

Begivenheder der greb saa dybt ind i Danmarks

Skjæbne; han havde været Vidne til Kampen d. 2den

April 1801, han stod paa Kjøbenhavns Vold, da Byen

blev bombarderet i 1807, og som de fleste af Dan¬

marks store og ædle Mænd fra Slutningen af forrige

Aarhundrede følte han sig hjærtelig knyttet til Kong

Frederik den sjettes Regering. Naar Bl. i sin Bog

om „Danmarks nærværende Tilstand“ (fra 1828)

priser Danmarks Lykke og dets Forfatning, da er det

sikkert set i Lyset af, hvorledes denne Forfatning traadte

i Virksomhed under Kongens milde Haand. Hvordan

han digtede for Kongen, naar denne gjæstede Alheden og

Viborg, er oven for omtalt; som Præst i Spentrup fik han

atter Lejlighed til at skrive Sange ved Besøg af Kon¬

gen i Randers, saaledes 1830 et saare smukt og ejen¬

dommeligt Digt, ligesom hans Digt ved Kongens Død

ej heller bør lades uomtalt., Men hvor inderlig Bl.

end var knyttet til den gamle Tid og den gamle Kon¬

ges landsfaderlige Regimente, saa var han dog tillige
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den ny Tids Mand i saa høj Grad at denne gjæ¬

rende Tids Krav og Kampe fandt hjærtelig og ivrig

Deltagelse hos ham. I rent politisk Henseende var

Bl. vist nok fuldkommen tilfredsstillet med Stænder¬

forfatningen, saaledes som den var ordnet, og han var

ikke mellem dem, der begjærede den fri Forfatning, vi

fik i 1849. Hvorledes han vilde have stillet sig til

den, om han havde levet en Tid under den og været

i sin Kraft, kan vi just ikke vide, men han vilde

sikkert ligesom Grundtvig, om end ej fuldt til¬

freds med Formen, med Tillid have hilst Folkets Fri¬

hedstid, det tor vi nok efter alle Julemærker udsige.

Thi det var — som han selv siger i Levnedsbeskrivelsen

hans inderlige Overbevisning, at en gjenvakt kraftig

Folkeaand er den eneste tænkelige Betingelse for, at

Folkets ærefulde Uafhængighed kan bevares; og at den

jenvakte kraftige Folkeaand krævede Folkets alvorlige

og medbestemmende Deltagelse i dets egne Sager, vilde

rimeligvis have blevet Bl. klart, om han havde oplevet

Folketidens Gjennembrud. Han nævner ogsaa selv

som et af sine Formaal: Standslighed for Statens

Love og for Selskabelighedens; han, der sang til den

enevældige Konges Pris, sang lige saa vel om, at

„Bonden, naar han Lov og Konge lyder,

er en Konge i sin egen Gaard,“

og han ønskede, at Ligheden ogsaa udvortes skulde

give sig til Kjende ved fælles Folkedragt, ikke for en

enkelt, men for alle Stænder, og ved det fælles „du“

mellem alle danske Mennesker.

Folkelighedens saa vel som Sprogets Ret var ham

altid stor og hellig, og derfor fyldte de danske Sønder¬

jyders vaagnende Kamp for deres Modersmaal ham
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med hjærtelig Deltagelse. Han har omtalt en Rejse,

han gjorde til Haderslev, paa hvilken han var ledsaget

af sin Søn Theodor. Da lærte han at kjende to af

Danskhedens Forkæmpere: P. C. Koch, Udgiver af

Bladet „Dannevirke“ og Peder Hjort Lorentzen, Tals¬

manden for det danske Sprogs Ret i Stændersalen. Ved

denne sidstes tidlige Død, sikkert fremskyndet ved de idelige

Drillerier af de tysksindede, skrev Bl. et smukt Digt om

ham. (Forhen havde han i et Digt med Henblik paa hans

Navne anvendt den Lignelse at kalde ham en klippefast

Peder og en Hjort, jaget af Hunde og Jægere).

Siden nu Sprogets Ret her omtales, maa heller

ikke glemmes, hvad han har gjort for det jyske Maal.

Ikke alene indflætter han det jævnlig i sine Noveller,

men han har ogsaa forfattet et helt Mesterværk paa

Jysk, nemlig „e Bindstouw“ Man ser da, at han har

haft Øre for Jyskens fineste Ejendommeligheder, han

har brugt mange særegne og fortræffelige Dialektord

paa deres rette Maade, paa rette Sted og i rette

Samstilling, hvilket er overordentlig meget, ja ene¬

staaende af en studeret Mand. Han har da ogsaa gjort

store Indsamlinger til en jysk Ordbog, som han har

talt om i et Par Breve der nu til Dels er

trykte i Borchsenius: „Himmelbjergspræsten“ ligesom

det og var for at øge disse, han indsendte sin første

Ansøgning om Rejseunderstøttelse 1833. Han fik dog

først i 1836 den søgte Understøttelse og da i et helt

andet Øjemed. Hvad hans Samlinger blev til, kan

vi ikke oplyse; noget deraf sendte han til C. Molbech,
Udgiver af „Dialect=Lexikon“, men denne sendte ham

det ubrugt tilbage, og der kan dog ikke være Spørgs¬

maal om, at Bl.'s Arbejder jo har været fortjenstlige,
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siden han kjendte Jysken mange Gange bedre end Mol¬

bech. Et sandt Ord vil det altid være hvad han

siger: „Jeg tror at være den Første, som har frem¬

draget den jydske Mundart af den uforskyldte Ringeagt,

hvori den hidtil laa hartad begravet.“ Men 1882 skal

man endnu have en Oversættelse lagt ved Siden af

„E Bindstouw“ for at forstaa denl saa vidt er „Dannel¬

sens Midtpunkt“ kommen med Hensyn til Jysk.

Tanken om de nordiste Frændefolks Slægtskab og

Kald til fælles Liv var ogsaa oppe hos Bl., og det

var hans kjære Tanke, at Nordmænd og Svenskere

skulde ned til os og holde Fest og Møder med os,

ligesom han og arbejdede paa en boglig Sammenslut¬

ning og i et fælles Forsvarsforbund saa den bedste

politiske Sikkerhed for de nordiske Riger.

Dernæst var han en varm Ven af hele Folkets

Væbning, det var jo ogsaa en Tanke, der skulde til

at arbejde sig frem ad. I sin Levnedsbeskrivelse siger

han: „Det har været hans Overbevisning, at Almen¬

væbning er den bedste Garanti (Sikkerhed) for Almen¬

fred da der hvor enhver, som kan føre Sværdet,

ogsaa har lært at bruge det, der skulle vel de frem¬

mede Sværde snarest holde sig i Skeden.“ Sin Tanke

kunde Bl. udtrykke under Navnet Almenværnepligt, og

den giver Borchsenius Anledning til at gjøre en Sam¬

menligning imellem Blicher og Grundtvig, hvilken sidste

i Krigsaarene 1848—50 var imod almindelig Værne¬

pligt og mente, at Fædrelandets Kald, hvis det blev

forsøgt, vilde rejse frivillige nok til dets Værn. Men

to Ting kan vi være sikre paa: Først, at hvad Bl.

forstod ved Almenvæbning, var ikke den almindelige

Værnepligt saaledes sat i Værk, som vi nu har den,
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da den største Del af Landets paabenføre Sønner gaar

uvæbnede og uøvede, og dernæst vilde han sikkert have

fundet, at den Bevægelse, der nu viser sig i Skytte¬

sagen, paa en god Maade stiler paa at udfylde, hvad

der fattes i dette Stykke; kun vilde han vist nok have

fundet det beklageligt, at denne Bevægelse ikke er langt

stærkere, end den er. I en virkelig Almenvæbning,

forenet med en levende Folkefolelse, der i Nødens

Stund gjorde det til en Æres= og Glædessag at

samles under Fanerne til Fædrelandets Forsvar, vilde

sikkert begge de to Fædrelands =Venner have fundet,

hvad Danmark trængte til.

Det var for alle disse Tidens Tanker og især for

Vækkelsen af den fælles Folkefølelse, at Bl. stævnede

til Himmelbjærgsfesterne. I 1839 og nogle af de fol¬

gende Aar samledes danske Mænd og Kvinder en Gang

om Sommeren paa Himmelbjærget sydøst for Silke¬

borg, som er et af Midtjyllands og hele Danmarks

højeste og skjønneste Steder. Det var noget nyt og

ukjendt i Danmark med saadanne Moder, hvor Folk

af alle Stænder og begge Kjøn samledes til Styrkelse

af Kjærlighed til Fædrelandet, Oplysning om dets

Tarv og Glæde over dets skjønne Natur, alt sammen

under alvorlig og skjæmtende Sang og Tale. Him¬

melbjærgsfesterne, de første danske Folkemoder i den ny

Tid, har med Rette givet Bl. Navnet „de danske Folke¬

festers Fader“; han var den, i hvis Tanker de var

opkomne, han var Hovedsangeren og Hovedtaleren,

Lederen af og Mesteren for de første og fleste, ligesom

det og var ham, der udstedte de offentlige Opraab til

at samles; og om end Ledelsen og Ordningen lod et

og andet tilbage at ønske, saa var der Frihed og
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Friskhed, Alvor og Glæde over dem. Himmelbjærgs¬

festerne naaede at samle flere tusinde Mennesker, som

tilbragte en Sommerdag sammen med Sang, Talen

og Høren, Nydelsen af Naturen og med at blive kjendt

med andet Godtfolk, hvilket sidste den Gang var en

Sag af største Betydning. En Meddeler skriver om

Festen 1839, at Folk, der aldrig før havde set hin¬

anden, hilstes og mødtes som gamle Venner, og man

spankede ikke strunk og fremmed forbi hverandre der

herskede en saadan Fred og Enighed, at Politiets rode

Kjole næsten syntes overflødig. Da Musikken var

utrættelig, kunde de glade Bonderkarle ikke meget længe

modstaa dens Indbydelse, og et Sommerbal paa sandig

Bakke blev opført og fortsat i flere Timer. Men

ogsaa Studenter med Briller og Officerer med Over¬

skjæg tog Bønderpigerne i Favn. St. Blicher holdt

en Tale, hvori han mindede om de store bestemte

frivillige Forsamlingers Betydning i gamle Dage, idet

de nærede og styrkede folkelig Aand, Fædrelandskjær¬

lighed, ja, Kunst og Videnskab. Vore Forfædre sam¬

ledes saaledes paa Lejre, Viborg, Urnehoved Ting og

forhandlede Folkets Tarv. Til sidst sluttede han med

en Udtalelse om, at de Tider maaske kunde komme,

da Nordboerne skulde fejre saadanne Folkefester som

de af ham paapegede, og hvad om det netop var i

Dag, at Grundstenen lagdes til dem?

For Bl.'s Tanker stod et stort Billede af Frem¬

tidens Folkefester, han tænkte sig flere Dages Fest paa

Bjærget og fælles Ovelsesmøder for Danmarks Ung¬

dom i legemlige Idrætter, altsaa Møder i stor Stil.

Det gamle Grækenlands Folketid var et af Bl.'8 Idealer,

og han drømte om, at vi i Danmark kunde faa noget
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lignende at se som de olympiske Lege, hvor den græske

Ungdom samledes og aflagde Prøver paa sin Færdig¬

hed i legemlig Idræt, hvor ogsaa Sange lød, Digter¬

værker og andre Værker oplæstes, hvor der kort sagt

fandtes et Samlingssted for det ædle, fri Folks

baade legemlige og sjælelige Liv. Dette Forbillede

søgte han nu overført paa det danske Folk, og vi kan

ikke gaa dette forbi uden at bemærke at Bl. her

underlig mødes med Grundtvig, med hvem han ogsaa

stemte overens i Ønsket om at faa folkelige Højskoler. Gr.

har i sine historiske Skrifter fremhævet det fri, skjønne

græske Liv med dets muntre Kappestrid om menneskelig

Ære, og han synger om det nyvakte nordiske Folkeliv,

at det

„lever paa græsk saa godt det kan,

med Øje for det forjættede Land.“

Men blev end Himmelbjærgsfesterne ikke alt, hvad

Bl. drømte om, saa blev de en Begyndelse til natur¬

lige Ytringer af et vaagnende Folkeliv, festlige Sam¬

menkomster med Alvorspræg, og hvis Formaal ikke

ligger i Luften eller i Taagen, men i det virkelige

Liv paa Fædrenejord, og det er i sin Orden, at en

Mindesten paa Himmelbjærget minder om den Mand,

der saa, hvad Tiden trængte til, og som skaffede Dan¬

marks mest storartede Festplads (i alt Fald vel ved

Siden af Skamlingsbanken) aabnet for Folkets Sam¬

menkomster.

Det var kun faa Aar efter den sidste Himmel¬

bjærgsfest, at Bl. gik bort fra dette Liv. Han levede

med den første Opvaagnen af det ny Folkeliv, men

han naaede ikke at se dets Gjennembrud og dets Ung¬

domskamp. Han døde, inden de store Begivenheder
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kom til at udfolde sig. Da var hans Daadstid ogsaa

forbi. Den Gang han laa paa sin Dødsseng, kom

hans Svigersøn Rasmus Berg hjem fra Randers og

fortalte ham, at Oprøret var brudt ud i Rendsborg,

og at vi nu vilde faa Krig. Da smilede Bl. og sagde:

„Det bliver ikke til noget, for jeg kommer med.“ Han

vilde jo gjærne været Sangeren, der opildnede Dan¬

marks Sønner paa Kampens Dag, men havde han

oplevet den, havde hans Sangerrøst vel ikke haft sin

Friskhed og den Ungdommelighed som man trængte

til. Mange Aar for havde han i det dejlige Ind¬

gangsdigt til Trækfuglene sagt:

„Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk,

mig kalder Vinterens Stemme;

thi ogsaa jeg er kun her paa Træk

og haver andensteds hjemme.

Hans Efteraar havde dog bragt et stort Udbytte,

nu kaldte Vinterens Stemme ham for Alvor og nu

var der ogsaa blevet koldt i Verden for hans varme

Hjærte.

Der er iblandt det, der er skrevet om Bl., ogsaa

skrevet en Del om hans Skrøbelighed, Sorg og Nød,

han har ej heller selv lagt helt Dølgsmaal derpaa.

Her skal ikke dvæles videre derved, det er ikke Menne¬

skets Kamp og Strid Nød og Tryk, her fortrinsvis

skulde males, men Mindet skulde opfriskes om en god

dansk Mands virksom Fædrelandsvens og en af Gud

udrustet Skjalds Liv for at styrke os, som nu lever, i

Ærbødigheden for de Dages Stridsmænd og Byg¬

mestere, paa hvis Skuldre vi staar, Taknemmeligheden

for de Tunger, der talte og sang Folketiden ind i

Norden. Blandt dem var St. Bl. en af de ypperste,
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og hans Minde bor derfor være velsignet imellem os

og overgivet til en levende Jhukommelse.

7. Vidt om Blichers Digtning.

Det var noget sent, inden Bl. for Alvor tog fat

paa Digtergjerningen, og først 1814 tryktes de første

af hans Digte. Meget længere ned i Tiden (1827

saa hans første Noveller Lyset i Maanedsskriftet „Nord¬

lyset“ der udgaves af ham og Bogtrykker Elmenhoff

i Randers. I hans gjærende Ungdomstid og første

Manddomstid har han altsaa ikke saa meget været

*.frembringende som iagttagende. Senere, især i Spen¬

trup, skrev han ikke saa lidt, men kunde ikke godt vænne

sig til det stillesiddende Liv, som Virksomheden med

Pennen udkræver, og han holdt ikke af at skrive for

at skrive eller for at fylde et vist Arketal, men for

at tilfredsstille en indre Trang, eller, som det hedder

i et højere Sprog, naar han følte Musens Kald.

Saaledes blev hans Digtning ikke meget stor i Fyld,

men des mere helstøbt og fyldig, ikke et stort Pulter¬

kammer fuldt af ægte og uægte Sager, men i Hoved¬

sagen Guld og Gode. Dermed skal dog ikke være sagt,

at alt hvad Bl. har digtet, er lige godt eller lige ægte;

det vilde jo være urimeligt; men der er intet som

staar saa lavt, at en Digter behøver at skamme sig

derved.

Scenen eller Skuepladsen for Novellerne er af

og til lagt i fremmede Lande, men med størst Sikker¬

hed bevæger han sig dog i de hjemlige Forhold; han
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har overhovedet ikke ret hjemme uden i Jylland, og

allermest er han paa sin rette Hylde ude i Heden,

den han i et Digt kalder sin Hede:

„Stille og mørkladen er vel min Hede,

dog under Lyngtoppen Blomsteret staar;

Lærken blandt Gravhøje bygger sit Rede

og sine Triller i Ørkenen slaar.“

I et andet Digt siger han:

„Skjøn er for mig den hlomsterløse Vang,

min brune Hede er en Edens Have;

der hvile ogsaa mine Ben en Gang

blandt mine Fædres lyngbegroede Grave.“

Derfor er Lyngen ogsaa det rette Kjendingsmærke for

Bl., og saaledes har man Ret i at betegne ham som

„den jyske Digter“ det bliver ret egentlig hans Hæders¬

navn.

Blichers Noveller de hjemlige dog især — har

den mærkelige Egenskab, at de stadig forynger sig, de

bliver altsaa aldrig for gamle. Det kommer sagtens

af, at Bl. har været saa dyb en Menneskekjender og

saa stor en Iagttager som kun faa og har paa saa

træffende og slaaende en Maade nedlagt af sit eget

Sjæleliv i disse Fortællinger, at man ikke bliver træt

af at læse dem igjen som saa mange andre Fortællinger

og Noveller. De er da heller ingen let Læsning i

dette Ords almindelige Betydning, og Almuesmanden

har i Almindelighed temmelig ondt ved ret at tilegne

sig alt, hvad der ligger gjemt i dem, da de forudsætter

et betydeligt Kjendskab til Historie og Literatur. Hertil

kommer at der er vel mange fremmede Ord, hvis

Oversættelse eller Forklaring vanpryder og dog nød¬

vendig maa vedføjes. Der er ikke Tale om andet,
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end at Bl. skrev et smukt og godt Sprog, men han

havde studeret, og han havde lært en hel Del frem¬

mede Sprog, det kunde han ikke sætte sig ud over.

Han havde i mange Maader et aabent Øje for Folkets

og Sprogets Tarv, men han var ikke Sprogrenser og

havde ikke faaet aabent Øje for, at man meget godt

kan tale og skrive paa Modersmaalet klart og fyndigt,

smukt og hjærteligt, uden at betjene sig synderlig af

det indkomne fremmede. Samtidig dermed var han

dog saa folkelig anlagt paa Sprogets Vegne, at han

ikke sjælden bruger et eller andet godt jysk Ord, naar

det netop udtrykker hans Mening, og han ikke saa

godt kunde udtrykke sig paa andet Maal; thi han

undsaa sig ikke ved at farve sin Stil jysk, og han var

lige saa lidt i dette som i noget andet den snorrette

Mand, der hængte sig i Formerne. Der bliver da

altid noget ejendommelig djærvt i hans Udtryksmaade,

noget særegent, ikke afstikkende, men i høj Grad til¬

talende. Da han tillige altid og især i sine Natur¬

skildringer forstod at male med faa Ord og dog yderst

træffende kan man ikke andet end beundre hans store

Mesterskab i Stilen. Ti netop deri bestaar Mester¬

skabet for Maleren og Digteren at give noget slaaende

med smaa Midler.

Det, der først og fremmest giver hans Digtning

dens særegne Ynde er dens Alvor og Sædelighed.

Han leger ikke som saa mange andre Digtere med det

tvetydige; man ved altid, hvor man har ham, og hans

Alvor er altid ikke alene umiskjendelig endog midt i

al Spøgen, og naar Lunet allermest spiller, men den

griber en, saa man kan ikke undgaa at mærke noget

stærkt, noget tanketungt; bag ved Legen er Alvor, og
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derfor maa man, naar man husker netop paa Alvoren

alligevel gjærne lege og more sig. Det er som

om Bl. vilde sige saadan til os, som han sagde til

sin Søn Theodor, der en Gang kom for sildig hjem

fra en Lystighed: „Tror du, Livet er en Dans, saa

tager du fejl!“

Dernæst ligger Mesterskabet hos Bl. i den nøje

tilpassede Ramme, hvori han altid opstiller Billederne,

hvilken egentlig aldeles ikke maa betragtes som en

Ramme, hvorfra Maleriet kan skilles. Derved forstaas

da de særegne Forhold, hvorunder han lader sine

Personer optræde, og den Udstyrelse, han giver Æmnet,

ligesom ogsaa de ofte indstrøede Skildringer af Natur¬

og Folkeliv. Disse sidste er nemlig uovertræffelige og

aldeles sande. Alting beror paa Sandheden, og de

beskrevne Egne kan stadig kjendes, fordi Skildringen

er ægte, ligesom altid de tegnede Personer med deres

Ejendommeligheder ikke er Hjærnefostre eller blege

Skygger, men grebne lige ud af Livet — ikke just

fotografisk gjengivne, da de er poetisk tegnede,

men alligevel fine Virkelighedsbilleder med rene Farver.

Hans Skildringer af Kjæltringerne er overordentlig

fint tegnede, og det vil enhver kunne forstaa, at der

skal Mesterskab til at give ikke alene et læseligt, men

og et tiltalende Billede af disse raa Naturbørn. Saa

forstaar Bl. og som en ægte Kunstner at stille alt i

sit Maleri paa den rette Plads og i den rette Belys¬

ning, om han end undertiden er noget vel ejendommelig

i Farvespillet og noget for afstikkende i den valgte

Udstaffering som i „Baglænds“ „De Udøbte“ eller

lægger for meget an paa spændende Handling som i

„Falddøren“, „Sildig Opvaagnen“ o. s. v.
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I mange af Bl.'s Noveller kan vi efterspore en

eller anden Begivenhed eller et Sagn, der har givet

ham Æmnet eller Grundstoffet, hvorom han har ud¬

formet sin Fortælling. Som enhver anden Digter

udpynter han det hørte, saa man ikke ret vel kan

skjelne imellem Digtning og Sandhed, dette sidste Ord

taget i Betydning af, hvad der virkelig har tildraget

sig og af ham er iagttaget eller ham meddelt. Saa¬

ledes kan man vist med Rette sige, at alle hans hjem¬

lige Fortællinger er Virkelighedsdigtninger med et

historisk eller Sagnunderlag, som saa blev krydret, saa¬

ledes som en Meddeler i Torning har sagt.Ikke

sjælden vendtes der op og ned paa Personnavne og

Begivenheders Rækkefølge for at gjøre det, der kjendtes

af en og anden, noget mere ukjendeligt.

I „Skytten paa Aunsberg“ siger Bl.: „Jeg ved

det nok, jeg er kommen i Ord for at lyve, og nu

kunde maaske en og anden ogsaa her ville beskylde mig

for et Falsum (Falskneri). Men jeg er ikke bange,

jeg kan legitimere mig — og jeg holder af Legitimiteten

(Vidnefæstelsen).

Disse Ord skal nu ikke tages alt for bogstavelig,

og Legitimiteten er altsaa hos Bl. saa som saa, men

hermed har vi dog ikke til Hensigt at sætte noget Klik

paa Digternavnet. Med Hensyn til denne Fortælling

kan følgende tjene til nærmere Oplysning. I Vium

Sogns Kirkebog staar under 24de August 1791 anført

af N. Blicher:

„Begravet Skytten: Vilhelm Johansen fra Auns¬

berg som fandtes død under sin Hest paa Kolonien

Steendalgaards Mark, og som efter Syns=Forretning

og Amtmandens Erklæring blev jordet, da han var
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fundet d. 20de og formodentligen styrtet d. 19de. 63

Aar gl.“

Der er altsaa et Grundlag for Novellen, men

heller ikke mere. Skytten hedder med Efternavn

Johansen og ikke Marteau, og der findes intet Sted

i Kirkebogen Spor af, at han skal være bleven viet

til Kokkepigen, saaledes som Novellen melder.

Æmnet for „En jydsk Mordbrænderhistorie“ er

selvfølgelig en virkelig Begivenhed som Bl. har fra

Randlev. Den ældste Kirkebog der indledes med fol¬

gende Paategning paa første Side:

„Aar 1749 den 23. aprilis om natten blev Kirke¬

bogen tilliige med Randlev præstegaard og alt hvad

derinde var opbrændt. Jeg med Hustru og Børn,

fiire tienistefolk (de tre af dem satte livet til) blev

frelst og under Guds Naades Beskiermelse lever og

prædiker og sætter her en ny optegnelse paa Dem,

som fra den tiid er født, døde, copulerede, og publice

absolverede i Bjerager og Randlev Sogner.

d. 7de Jan. 1750.

Casper Ernst Hartmann.“

Under døde og begravede findes indført følgende

Linier:

„Dom. jubilate.

Jørgen Jensen af Randlev gl. 52 Aar.

Samme Dag.

Maren Knudsdatter af Nøløf gl. 26 Aar.

Den 1ste blev qvalt af ilden den anden skaaren

halsen af da gaarden brændte.

Samme Dag.

Jens Skoelemester af Randlev gl. 50 Aar.
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d. 29de april.

Jens Stephensen af Rørth gl. 17 Aar.

blev brændt til døde i præstgaarden.

Det lader næsten til, at Skolemesteren, der boede

lige ved Siden af Præstegaarden, er død af Forskræk¬

kelse over den gruelige Begivenhed.

At Bl. har Aarstallet 1748 i Novellen, maa

egentlig bero paa en Skrivefejl, da han senere i For¬

tællingen lader Slaven sige, at det i 1793 var 44

Aar siden Præstegaarden brændte. Hartmann opførte

et udmærket stort og rummeligt Vaaningshus, som

staar den Dag i Dag; men Verset paa Dørhammeren

er rigtig nok udslettet.

Den i Novellen „Tulipanen“ omtalte og skildrede

Kromand har virkelig været til og levet omtrent, som

han der omtales. Han nævnes i N. Blichers Beskri¬

velse over Vium S. 142.

Hr. Arthur paa Mørkedal i „Fruentimmerhaderen“

er Ejeren af Allinggaard, Chr. de Fischer. Navnet

Mørkedal sigter til, at Gaarden ligger i en dyb Dal,

og den nævnte Ejer havde intet kvindeligt Tyende,

hadede i det hele kvindelig Omgivelse.

I „Præsten i Torning“ hvor Hovedpersonen

nævnes „Søren Madsen Lihme“ findes en af de oven

for omtalte Friheder thi Præsterækken i Torning

indeholder ingen Præst af det Navn; derimod i ældre

Tid kun en, der ikke er død i Kaldet, og det er Erik

Sørensen fra 1618—21. Fremdeles kan her anføres,

at „Hendrich Sandbierig til Kiersholm hensov d. 6.

Ivnii Aar 1588,“ og at hans anden Hustru var Fru

Kirsten Juel Axelsdatter, som døde 1626. Om hende

fortælles, at hun formaaede Præsten i Torning til
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at kaste Muld paa en død Yndlingshund, og at han

derfor blev anklaget hos Bispen.

„De tre Klokker“ grunder sig paa et almindelig

kjendt Sagn, som endnu fortælles, og som ogsaa er

behandlet af C. A. Thyregod. Om „Ebbe“ gjælder

i lige Maade, at denne Novelle har flere Sagn til

Grundlag. For „De tre Helligaftener“ ligger et Par

i Midtjylland meget udbredte Sagn til Grund. Nogle

Former af dem findes i E. T. Kristensens „Jyske Sagn.“

Jor øvrigt kan man endnu nævne den Kvinde, der har

meddelt Bl. Stoffet. I „Fjorten Dage i Jylland“

træffer man Sagnfiguren „Lange Margrethe“ indfort

som handlende Person. Om hende gaar der endnu

adskillige Fortællinger imellem Folk. Digtet „Bjørn¬

kjærs Ruiner“ er ogsaa knyttet til et Stedsagn. Der

har paa Gersdorphlunds Mark ligget en Borg med

Grave om, som kaldtes Bjørnkjær. Nu er Borgpladsen

overgroet med Skov, der kaldes Vandmosen, thi der

har forhen været et Vanddrag, op ad hvilket man

kunde sejle lige dertil, men nu er det fordums Sejlløb

forvandlet til Agerjord. Saaledes kunde der frem¬

drages adskilligt mere, men dette maa her være nok

som nogle smaa Prøver paa at kikke ind bag en Dig¬

ters Coulisser (Skjærmbrætter paa Theatret).

„E Bindstouw“ skal dog have en lignende Belys¬

ning, og da denne Samling af Fortællinger og Sagn

er særskilt udkommen og har faaet en ikke ufortjent

Berømmelse som det maaske allermærkeligste, Bl. har

skrevet, maa den her tages under et. Næsten alle

disse Digte og Fortællinger er meddelte Bl. og af

ham omformede. Man kan nævne den Mand, Klavs

Nielsen i Vatrup, der har givet ham Stoffet til „Mes¬
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singjens“ og man ved, at da han siden saa sine Med¬

delelser paa Tryk, blev han fornærmet og ytrede:

„Der er han nu altid saa nysgjerrig og sidder og

hører os ud, og saa sidder han og laver en Fortæl¬

ling af det, det er jeg ikke fornøjet mede“ Men Klavs

var ogsaa en af sin Tids Storbønder. Æmnet til

Visen: „Po trej Bien humper æ Hælhæjst astæj“

skylder Bl. sagtens en Begivenhed, der i hans Tid

indtraf i Torning. En yngre Gaardmandskone var

død, og Præsten var indbudt til Ligfølge. Som sæd¬

vanlig passede han nøje den bestemte Tid og var en

af de første, der mødte. Idet han nu sidder for

Bordenden i Dagligstuen ved Siden af det Par

Gjæster der var komne, og skal nyde noget til Fro¬

kosten, kommer et af Børnene løbende ned fra den

i øvrigt tomme Storstue og raaber: „Fader! min

Moder sidder ret op i Kisten.“ Det vilde Faderen

ikke tro men Præsten sagde: „Der kan maaske være

noget i det, Barnet siger, lad os se ad““ og da de nu

kommer der op, sidder hun meget rigtig i Ligkisten og

er kommen til Live. De fik hende da i Seng, varmet

op og vederkvæget. Nu kom Gjæsterne den ene efter

den anden, og Manden mødte dem i Forstuen med

saa frydeligt et Aasyn, at de alle forbavsedes og ikke

kunde tilbageholde deres Forundring. Det meddeltes

dem da, hvordan Tingen forholdt sig. Men Bl. tog heraf

Anledning til at gjøre Indstilling til Kancelliet om at

foranstalte en Forordning om Ligsyn, hvilken dog først

kom nogle Aar efter. - Den Historie, Mads Ure med¬

deler fra den Tid, han tjente i Sunds Præstegaard,

er jo ogsaa tydelig nok greben lige ud af Livet, og

det, der her fortælles om Præsten, er bogstavelig sandt,
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saaledes som det er mig*) fortalt af Folk, der kunde

mindes Pastor Hegelahr, mens han boede i Skarrild,

og Forholdet imellem ham og hans Kone. H. var halt

og skrøbelig, Konen derimod stor og temmelig raa i sit

Væsen, spottede det hellige og forsømte de skyldige Hen¬

syn. — Til Visen om „Øvli og Else“ kan bemærkes, at

Navnet Øvli af mig*) kun er truffet i Hads Herred.

I Randlev Kirkebog anføres saaledes 1815 „Euli Sø¬

rensen, Husmand i Randlev“: men Navnet er for øvrigt

ogsaa der sjældent. Bl. antager det jo for samme

Navn som Ejler, hvilket er tvivlsomt.

Her kan indskydes, at Helle er et Kvindenavn,

der er i Brug i Randlev og ikke i Torning. Det er

ogsaa en til Sikkerhed grænsende Gisning, at den

Sejer i Rindeløv, hvorom der synges i „Vinhandleren

og Herremanden“ har haft en Sejer i Randlev til

Forbillede. Navnet Sejer er endnu der paa Egnen

meget i Brug. Naar man synger om Mads Doss, er

det ret morsomt at vide, at der virkelig har været en

Person i Torning af dette Navn. Han boede i et

lille Hus i Vestermarken og levede af at binde Limer,

som han gik omkring med og solgte. Han gik altid

uhyre pjaltet klædt og var i det hele overmaade styg

af Udseende, saa man næsten ikke kunde undgaa at

lægge Mærke til ham. Hans Kone hed Else og skraaede

Tobak som nogen Karl; men de havde en Datter, der

hed Mette, og hende samt hendes Mand har jeg*)

meget godt kjendt. De var alle i det hele meget

hæderlige Folk.

Værd at lægge Mærke til er det, og af stor

1) E. T. K.
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Virkning ved en dygtig Oplæsning, at Bl. lader to

Mundarter en østjysk og en vestjysk, skifte med hin¬

anden i „E Bindstouw“ Valget af Lysgaard som

Bindestuens Skueplads er for saa vidt heldig nok

valgt, som Lysgaard er i Bindeegnen og vel er be¬

liggende i en Egn, hvor der tales vestjysk, men dog

saa tæt ved Sproggrænsen, at en Sammenkomst der

af Øst= og Vestjyder ret vel kunde tænkes. Nøjere

beset findes her dog ogsaa en digterisk Frihed, idet de

brugte Landsmaal er nærmest Torning= (eller Vium¬)

Maalet og Randlev= Maalet, og disse to unægtelig

maatte have Vanskelighed ved at mødes i Lysgaard

Skole. Man mærke sig da her, at Bl. især har givet

Agt paa Bondemaalene i sine yngre Dage og i sine

ældre Aar ikke kunde frigjøre sig for de første sproglige

Indtryk. Af Spentrup=Maalet har han givet en nogen¬

lunde lignende Prøve i tre af de Viser, der findes i

„E Bindstouw“ men dog især i Visen „Den Tie A

war en bette Kaael“

Man maa nu ikke tage saa nøje, at Bl. med

Hensyn til Jysken ikke er saa stræng følgerigtig, som

en Sprogmand kunde ønske. I Novellen „Marie“

bruger han saaledes det østjyske Navn Mahanster til

en Kvinde ved Vesterhavet, hvor Navnet i slig Form

aldrig høres. Der kan paavises grumme mange saa¬

danne Fejltagelser, i „E Bindstouw“ lige saa godt som

andre Steder, saa det ingenlunde kan gaa an at anføre

denne lille Digtning som sprogligt Kildeskrift. Det

har sikkert heller aldrig været Blichers Tanke. Han

har villet bruge det jyske Maal, hvilket han var bleven

saa fortrolig med som kun faa ikke bondefødte, for at

hædre det og for at optage af dets gode og træffende
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Ord. Det er al Ære værd, og det er ogsaa en af

Fuldkommenhederne ved hans Digtning.

Novellerne „Eneste Barn“ og (til Dels) „Jøderne

paa Hald“ er byggede paa Barndomsminder og frem¬

komne ved Slægtskabsforhold til Familien paa Hald.

At her navnlig er taget Sigte paa Novellerne,

har sin Grund i, at de er mest kjendte, og at der hos

dem i Følge deres Natur særlig kan søges efter det til

Grund liggende. Hvad Digtene i bunden Stil angaar,

da kan jeg*) ikke undlade at fremhæve en særegen god

Side ved Bl. Ved hans stadige Færden sammen med

Folket i Bindestueegnen blev han ikke alene fortrolig

med Folkesagnene, men ogsaa med Folkeviserne,

og han kunde ikke alene digte godt i den gamle Folke¬

visestil, men havde ogsaa særlig god Gave til at synge

i den gjenfødte Folkevisetone, saadan som den sikkert

vil faa Form og Indhold i Fremtiden. Hans

Sange om Tym Banner, Morten Borup, Kristian

den fjerde i Søslaget ved Femern, 2den Aprils=Hel¬

tene, Skibet Prins Kristians sidste Kamp, og den om

Søren Kanne, Helten i Almuekofte, der kæmpede med

Storm og Bølger, samt Sangen om Hjalmar og

Ingeborg, der findes i „Jyllands=Rejsen“ — disse

Sange er virkelig saa folkelige, saa godt fortsættende

i den gamle Stil, at en Digter, der ikke kjender og

har tilegnet sig Folkets Minder, ikke kan skrive dem.

En Særegenhed ved Bl.'s Digtning maa ikke

lades helt uomtalt. Han skriver af og til under

Navnet Peer Spillemand (P. Sp.). Dette Mærke

findes baade under Stykker i „Nordlyset“ og senere

*) E. T. K.
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under Noveller. Peer Spillemand betegner ligesom Bl.'s

andet Jeg. Han selv er den alvorsfulde Digter, der

synger for at tilfredsstille sin indre Trang og for at

naa sit Folks Hjærte, der mener, at Ordet og Sangen

dog en Gang maa naa at udrette noget, og ikke spør¬

ger om Tidens og Modens øjeblikkelige Smag og

Fordringer. P. Sp. er den verdenskloge Spøgefugl,

der finder, at Penge og Verdens Yndest er det virke¬

kelige, og at det er Digtergalskab at sigte højere. Dette

kommer frem i den meget morsomme Udtalelse, hvor¬

med P. Sp. indleder sidste Fjerdingaar af „Nordlyset.

Den Tanke bryder sig i det hele ofte frem gjennem

Bl.'s Digtning, hvor lidt lønnende i verdslig Betyd¬

ning og altsaa daarligt efter den beregnende Forstands

Tykke det er at være Digter. Men han ved dog og

siger det gjærne strags efter, at Sangen er hans Kald,

hans Trøst og hans Lyst under Livets mørke og øde

Tider.

Blichers Vers er overhovedet meget lidt kjendte,

og kun nogle faa har fundet Vej ud iblandt Folket.

Den dejlige Sang om Griffenfeld og nogle af „Bauta¬

stenene“ og „Folkeviserne“ er temmelig godt kjendte, men

andre lige saa mærkelige og skjønne burde fremdrages

af Glemselen. I dem alle — for øvrigt i hele hans

Digtning, men dog nærmest i den bundne Stil — kan

man tydelig kjende et dybt følende, under mange Slags

Tryk kæmpende Hjærte, der udsynger sin Glæde og

Sorg, sine bitre Skuffelser ja endog sine milde Længsler

efter Barndomstiden, der under Livets Tryk bliver til

Længsel efter Udfrielsen ved Jordelivets Ende.
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8. Statens og Jolkets Gjæld.

Det varede længe, inden Folk fik Øjnene op for,

at vi i Steen Blicher havde en virkelig Digter, en

Digter, der var folkelig i Ordets bedste og dybeste Be¬

tydning. Han maatte i lang Tid nøjes med det tarvelige

Navn „Ossians heldige Oversætter“ fordi han paa en

fortræffelig Maade omplantede et skotsk Digterværk paa

dansk Grund. I og for sig kan en Oversættelse ogsaa

stille store Krav paa forskjellig Vis, men Mander der

besørger den, behøver dog ikke at være saa selvstendig

eller original, som en stor Digter afgjort maa være.

Sildig udviklede Bl. den i ham boende Digtergave, og

endnu sildigere begyndte hans Fædreland saa smaat

at skjønne paa ham. Det var næppe nok, det skete,

mens han levede. Staten gjorde saa lidt som mulig

for ham baade som Præst og som Digter, ti at den

skulde gjøre noget for ham som Skaberen af vore

Folkefester eller som saakaldet „Himmelbjærgspræst“

kunde der naturligvis ikke være Tanke om. Han blev

hverken Ridder, Professor eller Doktor, han fik ikke

Fortjenstmedalje eller Digtergage, ja, det var med Nød

og næppe, at han i sit Livs sidste Afsnit kunde faa en

offentlig Understøttelse til at gjøre en Sverrigsrejse, og

det var endda hans Virksomhed af mest tvivlsom For¬

tjeneste nemlig som Landøkonom, der skaffede ham

denne Understøttelse. Det kneb haardt for ham at

faa Ansættelse som Præst og senere at blive forflyttet.

Hvis Regeringen den Gang udelukkende var gaaet ud

fra, at en theologisk Kandidat skal have Ansættelse ikke

for Levebrødets Skyld men for Gjerningens,for
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Embedets Skyld, saa kunde den ikke endda have for¬

svaret sin Fremgangsmaade, ti Bl. var ingen daarlig

Præst og tog sin Embedsgjerning med Alvor. Men

da den altid har en vis Forpligtelse til at skaffe de

Kandidater Levebrød, som Staten har sørget for at

faa uddannet, saa havde den ogsaa fra den Side set

sin Pligt over for Bl. Det er forstaaeligt nok, at han

med Grund kunde føle sig tilsidesat og blive bitter i

Sindet, naar han, der kjendte sit eget Værd og sin

egen glimrende Begavelse, i alle Henseender maatte

staa tilbage for mangen anden, der ikke havde endog

tilnærmelsesvis hans Dannelse og Belæsthed, hans

Kjendskab til Mennesker og Historien og fremfor alt

til „olkelivet og hvad der rører sig dybt i et Menne¬

skebryst. Saadanne Ting er gode Egenskaber for en

Præstemand, og Bl. havde saa mange Betingelser for

at kunne tale Folk til Hjærte — han stod jo ikke som

en fremmed over for dem, men var hjemme i deres

Tankekreds — at det maatte betragtes som en Feil¬

tagelse ikke at kalde ham noget før til præstelig Gjerning.

Man kunde maaske sige, at det gjærende indre Liv hos

Bl. skulde bringes til Klarhed igjennem Modgang

og Livets Prosa, men dette Udsagn vedkommer ikke og

kan ikke undskylde Statens Holdning over for Bl. i

det hele. Regeringen vilde og kunde aldrig forstaa, hvad

han trængte til. Nogen Paaskjønnelse i Retning af

Titler og Ordener tilsigtede Bl. ikke, men noget mere

Levebrød og en eller anden Haandsrækning under

Form af Understøttelser vilde sikkert have fremavlet

meget mere fra hans Haand.

Efter at der nu med faa Ord er paavist, at Bl.

blev stifmoderlig behandlet fra Statens Side, maa der
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tillige siges, at en saadan Behandling under de da¬

værende Forhold her til Lands til Nød kan forstaas.

Men Miskjendelsen fra hans Landsmænds, fra Folkets

Side har hidtil været mig*) gaadefuld. Hans offent¬

lige Opfordring fra 1846 til Indsamling af Rejsepenge

for ham var der kun en eneste der efterkom*), og hans

Indbydelse til en Folkefest paa Hohøj overhørte man

helt. Vel ved jeg nok, at Bl. sikkert var temmelig

fremmed for Hovedstadens store Aander og ikke var

optagen i den Kreds, der den Gang var toneangivende

i Danmark. Men man kunde dog ikke være helt fremmed

for, at man havde en sand Digter for sig, og at han var

original, fordi han anslog Strenge, hvorpaa der ikke før

var spillet, og hjemlig som ingen anden. Det kan heller

ikke tænkes muligt, at de gode Mænd og Skjønaander,

der var Bl.'s Samtidige, skulde være saa hildede og

egenkjærlige, at de ikke vilde anerkjende ham, uagtet

de nok saa og skjønnede i deres stille Sind, at de her

stod over for en mægtig og ejendommelig Digterperson¬

lighed. Og saa hans storartede Virksomhed som „Him¬

melbjærgspræst“! End ikke Grundtvig?) synes at have

*) E. T. K.

*)Maaske han dog ved den Tid allerede var ude af Stand til

at udrette noget betydeligt.

I Grundtvigs Bog „Kirkespejlet“ (Gjengivelse af kirkehistoriske

Foredrag, holdt en Halvsnes Aar efter Bl.'s Død) staar

følgende mærkelige Ord, der tillige giver Bl. et smukt Efter¬

mæle: „I det nittende Aarhundredes Dagning varslede ikke

blot Kampen i Kongedybet om dansk Folkedaad, men midt

under Danmarks dybeste Fornedrelse syntes Skoven at gjen¬

lyde af en folkelig gjenfødt Højsang, som hele Norden lyttede

til, og som selv Tyskerne maatte ænse, og var end Grund¬

tonen hos Øhlenschlæger mere norsk og hos Grundtvig mere
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villet gjøre fælles Sag med ham i de Tider: han kom

ikke efter Opfordring til Himmelbjærgsfesterne og lod

Bl. arbejde og ordne paa egen Haand, hvilket denne

ikke godt kunde, bl. a. fordi han var en meget upraktisk

Natur. Men Ideens Mand var han og Fyr og

Flamme for, hvad han havde grebet med Fremtidssyn

til Folkets Tarv.

Bl. er Jyllands Digter; han levede og virkede i

Jylland, og han var hjemme i Jyllands Folkeliv. Men

uagtet Jylland uden Sammenligning er det største

danske Landskab og sikkert ikke staar tilbage med Hensyn

til aandelig Dygtighed, gaar Kunst og Literatur i

Danmark i til Dels andre Retninger end den jyske.

Dette gjælder om Øjeblikket, men meget mere om Bl.'s

Tid. Da han nu var for selvstændig til at indordne

eller underordne sig, kom han til at staa imod Strøm¬

men. Heri kan man søge en af Grundene til Under¬

kjendelsen. Da han levede og skrev langt borte fra

„Aandslivets Midtpunkt“ hvilket som sagt hældede

betydelig til den ene Side — og dog følte, at Gud¬

domsgnisten var nedlagt i ham, var det ej underligt,

at han undertiden blev gnaven over den kjølige Mod¬

tagelse. Nogle af hans allerbedste Noveller var i

lang Tid ikke kjendte uden for Jylland, og hans Digte,

saa skjønne og betydningsfulde de endda er, ja, ikke

en Gang hans Noveller er endnu blevne udgivne i en

samlet Udgave førend til Hundredaaret efter hans Fødsel,

hvilket maa anses for et sørgeligt Udslag af Folkehyldest

oldnordisk end dansk, saa var Grundtonen hos Ingemann

derimod saa udelukkende ødansk, og hos Steen Blicher saa

ravjysk, at en oplyst Efterslægt ordentlig vil forbavses over

et saadant folkeligt Særsyn.“
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og Folketilegnelse. Det vilde ikke have været det mindste

for meget, om der for lange Tider siden var blevet

besørget en Pragtudgave af de jyske Noveller med

talrige Billeder af vore første Kunstnere. Men intet

saadant har hidtil været paatænkt og har vist ej heller

kunnet betale sig, hvis det var blevet iværksat 1

Efter min Mening staar det danske Folk som Hel¬

hed i en uhyre stor Gjæld til Bl.'s Digterminde, og

Jyden ikke mindst; thi Bl. gjorde, hvad han kunde,

for at hævde, at der kan digtes skjønne Ting, uden

at man behøver at leve og færdes inde i Dannelsens

Solglans. Han gjorde fremdeles sit til at hævde, at

der er Stof nok blandt det store menige Folk og i det

store uskjønne Land, vi kalder den jyske Hede, til at

frembringe skjønne Digterværker fulde af Sandhed og

Kjærlighedens Ynde. Vi staar i en ikke ringere Gjæld

til ham som Folkemand, som den, der trofast og ud¬

holdende raabte Folket op af Tunghed og Slummer.

Han

„saa, hvad der rørte sig i Skjul

under en Vadmels Trøje,“

som Ploug synger, men han saa da ogsaa, at Folket

laa i aandelig Dvale i saare mange Retninger, ikke

mindst med Hensyn til Fædrelandssind og Lyst til at

værge Fædrelandet i Kampens Stund. Bl. er Folke¬

aandens egentlige Vækker hos det menige Folk, og han

er Fader til vore Folkemøder.

*

1) „E Bindstouw“ vil dog nu udkomme i en for dette Mester¬

værk værdig Udgave, udstyret med mange smukke Tegninger

og et godt lignende Billede af Bl. Denne Pragtudgave er

under Trykning samtidig med denne lille Bog.
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Men herom er jo allerede talt.

Endog ved hans Jordefærd var Folket ikke med: det

lagde ikke en Gang en Krans paa hans Kiste. I et

Digt ved hans Død, indrykket i „Kjøbenhavnsposten“

siges:

„Folket ej ham fulgte til det sidste Hvilested.“

Det er meget sørgeligt at mindes dette, at Folket ikke

havde mere tilovers for en af sine bedste Mænd, end

at det lod ham henjordes upaaagtet og ubegrædt. I

det nævnte Digt siges fremdeles:

„Du, hvis Tanker tændte hos Folket ædel Glød,

ingen har en Tanke tilovers ved din Død,

ingen Læber takker for hvad din Aand os gav,

ingen har en Taare tilovers ved din Grav.“

at enDes mere næsten enestaaende smukt er det,

fattig Kone ovre paa Sjælland har skrevet om ham:

„Han kvad saa sødt paa Jyllands brune Hede,

saa Fuglen lytted til den gamles Røst,

lig Lærken sad han i sin lille Rede,

slog Triller an med Sorgen tit i Bryst.

Han kjendte ej til Lykkens Glans her neden,

nej, stor han var, men ej i Verdens Glans;

o gamle Ven, se, nu i Evigheden,

i fattigt Hjem jeg slynger dig en Krans !“

Hvad der saaledes af Samtiden er forsømt, bør af

Efterverdenen oprettes, det maa være en afgjort Sag.
Lad os da først se hvad Folket hidtil har gjort for

at hædre hans Minde.

Der er gjort saare lidet. I Viborg har man sat

ham en Mindestøtte med hans Brystbillede foroven,

men det hele er for lille, og Billedet ligner ham ikke ret.
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Det er dog et ret smukt Minde, bortset fra den uheldige

Plads, hvorpaa det staar, og danske Mænd og Kvinder

bør ikke undlade, naar de kommer til Viborg, at gjøre

sig kjendt dermed. I dette Efteraar skal der rejses
ham et Minde paa Himmelbjærget, et i hans Fødeby

Vium, nemlig paa en Plads inde i Præstegaardshaven,

og et paa Lyshøj tæt nord for Lysgaard Kirke.

Alle disse Steder er det godt at give Folk en lille

Mindelse om, at der dog har levet en Mand som

hed Steen Blicher, saa derimod skal intet ondt siges.

Men der skal blot bemærkes at det ser ud, som Del¬

tagelsen for disse Mindestenes Anskaffelse er svag og

spaltet, som om kun yderst faa Mennesker endnu har

faaet Øjet op for Blichers Betydning for vort Folkeliv.

Det er til visse ikke noget glædeligt Tidens Tegn.

Der er hos os ingen stor Tilbøjelighed til at hædre

vore hedengangne store Mænd, og det vilde jo have

været saare naturligt at sætte Bl. et rigtig værdigt

Minde i Vium, paa hans Fødested. Men — de kjære

Penge sidder for dybt i Lommen, og Folkeaanden

snorker mangt et Sted formelig højt — man tilgive

dette uskjønne, men ikke usande Billede.

Hvad bør der nu fremtidig gjøres for at hædre

hans Minde? Det bedste var, om vi alle kunde op¬

tage Bl.'s Tanker som vor Ejendom og føre dem ud

i Livet, saa vi kunde blive et vaagent, livskraftigt

Folk, med aaben Sans for dets rette Værd og dets

egentlige Opgave her i Verdens Husholdning. Et

vaagent Folk har Øjet oppe for sin Trang og sin

Tarv, søger i alt Fald efter at være noget for sig

selv og andre. Vi maa ønske, at der nu snart med

Sandhed kunde synges om os, som Bl. sang:
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„Tidsrøsten jo haver os vækket:

Pur udl alle Mand nu paa Dækket,

formerer den trofaste Kjæde,

da kunne med Lyst I fremtræde !“

Vi maa haabe paa bedre Tider, og de vil komme,

saa sandt Danmark skal bestaa. Der er dog Frem¬

gang, der er Grøde i Luften, og der maa komme den

Tid, da Bl. staar for Folkets Flertal som en af

Folkets bedste Mænd, som en Fremtidsmand i Ordets

bedste Betydning, og dog som en trofast Ven af det

gode gamle, der fortjener at leve, der fortjener at

bæres gjennem Tiderne, fordi Ideerne er udødelige,

og Ideernes Mænd er Guddommens Mænd om end

i skrøbelige Lerkar.

Villæg.

Brudstykker af Steen Blichers Optegnelser til en

Danmarks=Historie.

(Med hans egen Retskrivning.)

l. Kong Snie og Longobarderne.

Da vi af sydlændiske Historieskrivere have paa¬

lidelige Tidsbestemmelser (chronologie) for ovenstaaende

Folks Indtagelse af Norditalien, dets tohundredaarige

Beherskelse af samme og Udslettelse af Folkeregisteret

ved Carl den store Erobrer sidst i det ottende Aar¬

hundrede, saa kunne vi og skjønne os til Snies Leve¬

tid. I denne indtraf Uaar, Misvæxt, Hungersnød.

Kongen paabød yderlig Afholdenhed i Nydelsen af Næ¬

ringsmidler. Der er os efterladt en skjemtsom ret carac¬
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teristisk Fortælling, som viser hvorledes man ogsaa

datids vidste at omgaa (iludere) strænge Kongebud.

En riig Sviregast vedblev at tage sig Ruus i Godtøl

(for de gamle Nordboere dengang det samme som

Brændeviin for de yngre). Da dette berettedes Kon¬

gen, forbød han ham under haardeste Straf at drikke.

Hvad gjorde Skjelmen: han søbede med en Skee.

Atter Forbud mod Søbningen. Nu dyppede han Brød

i Øllet og aad sig fuld. Snie lod ham endda slippe,

og gode Aaringer fulgte paa.

Det sidste ufugtbare Aar havde tvende af Kongens

fornemste Hofsinder Aage og Ebbe foreslaaet, at man

skulde dræbe gamle Folk og Børn, for at dog de mel¬

lemaldrende maatte bjerge Livet. Men Moderen Gam¬

baruk (hun skal have boet i Asdal i Vendsyssel) ret¬

tede Forslaget saaledes, at der skulde trækkes Lod om,

hvilken af de to Afdelinger skulde blive i Landet, og

hvilken skulde drage ud og søge sig et andet. Dette Lod

traf Ynglinger og unge Mænd, og hine Brødre valg¬

tes til Anførere. Rimeligviis have de medtaget Koner

og Kjerester, skjøndt det ikke ommeldes.

De sejlede mod Østen, gjennemdroge det sydlige

Sverrig og satte sig en kort Tid fast paa Gulland.

Derfra fore de til Pommern, og efter at have hærget

der, saalænge Føde var at faae, videre syd paa stedse

med Sværd i Haand lige ind i det fede Italien, hvor

de endelig sloge sig tilroe. Enten dem blev tildeelt

deres Folkenavn af Lang Bart — lang Skjæg

eller af lange Hellebarder, saa bærer Landet der Tite¬

len Lombardie, og skjøndt de sejrende Barbarer

efterhaanden bleve italiserede i Sprog og Sæder med

alt videre, saa findes dog i enkelte ved Bjergstræknin¬
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ger afsondrede Dale Levninger af lyse Nordbohoveder

og nordiske Tungemaal.

2. Jvar Vidfadme.

Denne, som vores Hovedkilde Saxos Krønike slet

ikke ommelder, skal efter Sagaerne have været Søn af

Halfdan skaansk Underkonge; men bemægtigede sig, da

han havde afløst Faderen, med Magt og endnu mere

ved List de danske Øer og den vestfor liggende Halvøe.

Hertil lægger Snorro videre hele Sverrig, Saxernes

Land og en stor Strækning af Engelland. Der var

datids tvende Stolkonger i Leire, Brødrene Rerek og

Helge. Med den første fik Ivar sin Datter gift, og

blev hun Moder til Harald Hildetand. Rerek skal

maaskee ved Svigerfaderens Indflydelser have fattet

Mistanke til Broderen om lønlig Omgang med Hustruen.

Han lod ham dræbe og Ivar derpaa Rerek henrette

som Brodermorder. Saaledes tilrev han sig deres Rige.

Nu fortalte historiske Brudstykke har mere end

Navnelighed med Hroars og Helges Saga, af hvilke

den første skal være dræbt af en svensk Konge. Mulig

kan ogsaa ved denne Tildragelse være gjort To af

Een. Saxos Forbigaaen af det sidste Sagn synes at

tale derfor.

3. Harald Hildetand *).

Søn af den drabelige Halfdan, der havde ægtet

Gyrithe, eneste overblevne Skud af den danske gamle

1) Hildurs Leeg var een af de poetiske Benævnelser paa Kamp.

Hildurs (eller Hildes) Fader Hogne og Elsker Hedin vare

begge faldne for hinandens Sværd. Hun fremmanede dem

hver Nat af Graven for at gjentage den hende fordærvelige

Strid. Barsk som Nordenvinden!
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Kongestamme, er bleven langt mere navnkundig end

Faderen. En anden Rolf i Skjønhed Størrelse og

Tapperhed samlede han som hiin mange herlige Kri¬

gere til sit Hof og til sin altid sejrrige Hær. Da der

for ham ikke var levnet mere Land at betvinge, fredede

han om alt det, han beherskede, berigede og lykkelig¬

gjorde det med Fredens Frugter. Den nød han og

Folket et halvt Aarhundrede igjennem, til han bedaget

og blind æggedes til Krig af sin Frænde de svenskes

Konge Sigurd Ring. I syv Aar rustede sig begge

til Kampen, der vilde afgjøre hvilket af de tvende

Folkeslag skulde have Overherredømmet.

Rings Hær bestod af Gother og Svear forstærket

med Dalekarle og Thrønder, hvilke begge vare de for¬

trinligste Bueskytter, der ved deres Pileskud standsede

de Danske i deres begyndende Fremrykning, bragte

Uorden iblandt dem, hvorpaa fulgte Nederlag. Cur¬

lænder og Estlænder havde han stillet bagved med

deres Stagslynger. Som Haralds Hjælpetropper an¬

føres Finner, Vender og Saxer 1). Af Skjoldmøer

vare tvende satte til Anførerinder: Hethe for den ene

Fløj og Visne betroet Centrum med Kongens Hoved¬

banner. Den blinde Harald lod sig kjøre i Slaget.

Hans Kudsk kaldes Brun; men der meentes, at det

var Odin selv, som havde grebet Tømmen, og da han

vilde unde Fjenden Sejr skal han have lært Sigurd

Ring samme Hæropstilling som hans Morfader Harald.

1) Harald havde efter Odins Anviisning opstillet sin Hær i en

Slagorden, som kaldtes Svinefylke: 2 Mand iSpidsen, bag

dem 3 og saaledes een mere indtil tyve, hvorefter den i

samme Forhold aftog til to. En dansk Phalanx, see Mace¬

donernes Krigshistorie!
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Da Lykken gik denne imod, gav Odin ham Banesaar

for samme Dag at faae ham til Gjæst i Valhal.

At et saadant Slag har staaet (rimeligt i det 7de

Aarhundrede efter Christus), kan ikke betvivles; men

hvor? derom have vore Historiegrandskere ikke kunnet

enes. Sammenholde vi: at Sigurds Flaade med Hær

fortælles at være lagt ind i Calmarviig syd i Smaa¬

land: at en stor Kjerstrækning ved Blekings Nord¬

grændse, hvor højtliggende Mosejern forhindrer al

Væxtliv endnu kaldes „Jutabraaten“ at Runamoe¬

klippen, paa hvilken Harald Hildetand skulde have ind¬

hugget Beretningen om Faderens Bedrivter (troligen

er Indskrivten af Sigurd Ring til Minde om Braa¬

vallaslaget; den er ellers ikke til at udtyde) findes i

Nærheden, gives en Forbindelse af Omstændigheder,

som noget nær vise Beliggenheden af den mærkvær¬

dige Valplads. Man har gjort saameget af de gamle

Grækers Fortreffelighed i Tænkemaade, Fiinhed i Sæ¬

der: men naar deres Mønsterhelt Achilles slæber den

ædle Hectors Liig tre Gange rundt om Troias Mure,

da foretrækker..... (Her ender, hvad vi har

haft i Hænde af Haandskriftet; Forfatteren vil natur¬

ligvis i Modsætning til Achilles's Fremfærd mod Hec¬

tors Lig fremhæve den hæderlige Baalfærd, som Ring

gav Harald Hildetand, se: Saxos 8de Bog).
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Dær æ en Kalgor sä gryw ä stowr

mæ Træer ä Bosker sä bown“:

mæn dær æ ässe ivessomda

nø ussele bette Stown.

Di gor ä powder ä fløtter om,

äld dæm, dæn Kalgor ska stand“:

mæn sølle Slæin de här fä somm,

di knap ka sans et ä wand'.

A kenner en Mæjster, han häd en Støk,

dæn orket han som en Sme,

a sjalden Owter han fæk æ Støwt,

ä Træer han bor dæte.

Ja, sikken Haw' dæn Mennesk fæk,

de ær en Gryw, som de growr,

täw bette Piller hä tan te Grø¬

sä di fajmer äld Danmarks Jowr.

Dæn jænn han sät o en häwsom Hyw,

ä dær här en bän si Frø:

a lær, te wä Bøn ska fo en si,

fä de te en älder ska dø.
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I æ Heje han sät dæn än bette Pil',

dæn grow' ä sät Kwester i Mæng',

di bor en skjønne Hov Ljægger ä Blä',

ä &a Fim ka en ryg sä læng'.

Han preklet ä stak wal äw i æ Fläd,

mæn de vild ett ræt fald i Law'

fä Drawsu dæ kam, ä speddelske Knæjt

di ællet ham äld hans Daw'.

Dæn gammel han femmert no älti omkreng

ä so te hans Øwte smo:

no hä han fät Row, ä gi, han no mätt

i æ Hemmerigskalgor go!

E. T. K.




