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Hvor spiser man godt?

09 nemt

berfor bet banffe jjolf gennem et
3®re§minbe -bil bife fin/3^atnemlig£)eb for
al ben 33elfignelfe, bet !jar moblaget gen=
nem ^øruft, faa er bet jbæfentlig bet fam=
mc fom, at bet bit bife; fin SafnemmeligH e lg o la n d s g a d e 4.
beb for al ben 33elfigne¡je, bet bar mobta=
B illig e F ro k o stre tte r.
get gennem „33olitifen^a la o a rte k e le D a g e n .'
SJlen er bêtPSPfî^rîwfe, bt tjat mooia=
Diner fra Kl. 2 —6 a 7 5 Øre, 1 Kr. og 1 Kr. 5 0 Øre.
get gennem føøruj) og „jPolitifen" ba bitfe=
lig faa ftor, at ben fortjener et folfeligt
må
Svend H an sen .
SDtinbeimærfe ? 3 «ø ffal iffe fomme ret
s s e n 's b u r e a u i
meget inb boa ben politifîe ©ibe af ©ugen,
■' ■
■>.*’ f o r
men maa bog berom gøre en fort 93emætf=
m'a S K I S S K R I v
N ti
ning. feøtub bor fæmbet for Stll)«b i b°;
'
L i n n e a g a d e 16 A S i .
4
Iitiff Sovftonb, bet beeb bi alle; men b a r
^ K o n to r tid 10- 6 . T e le f . 32602.
3» A f s k r i v n i n g o* T N p l i k e r i n g , '
b « n f e l b en f r i f i n b e t SDtanb?
Opfottbring tit en gfotljatiMittg
3 eg fbørger iffe, bbab ban bar i fit $ri=
O V E R S Æ T T E X, 3 2
om Cage».
batlib, bet bebfommer oi iffe; men bar ban
t i i "og f r a
M G S L S K ?EHAl?SK o g .T Y S K „
i b«le fio offentlige S «1^ eo frifinbet
S a bet i Sjot ©ommer rtjgtebeg, 'at et SSlanb? 33ar „33olititen" unber boni 9îe=
33enftreminifterium bar unber Sannelfe, gimente baaret af bet ægte og æble Sei=
Nykøbing (Højskolehjem) Falster,
føltei bet biftnoE fom en SSeftielfe af be finb, og bor bette 93laø opelffet bet æble
anbefalea Rejsende. ■ ■■■■: h
atterflefte Sanffe, ibet bet i alle Sejre bar Srifinbi Slanb i bet banffe Solf? føar bi
en ffotnemmelfe af, at et ©tjftemffifte bar ©runb til at bente, at fommenbe ©læg=
nøbbenbigt, og at bet fun Ijabbe labet alt-- ter bil fe ben til „iPolitifen''i 33elmagti=
fot længe bente paa fig. Slien ber bar bage for ber at bente ¡©(læring om, bbab
„Kristeligt Dagblad“ udgaar mange, bet iffe Ijabbe tænft fig ben 9Jtu= S r i f i n b i Drbeti bgbe og ffønne 33e=
nu i 6te Aargang til over 7200 ligfjeb, at „*PoIitifen-"§ Slebaftør, 33. tbbning bil fige? 3 eg ffal ber minbe om
fø » t u p, funbe tomme inb i SJtinifteriet, bet, ber ffete i Sotaaret 1899, ba be be=
faste Abonnenter.
og fom følte bet fom en 3)bmtjgdfe for bet fenbte 15 SDtænb inbfalbte tit et SØløbe i
banffe Solf, ba bette attigebel ffete. — S a itoncertfKilæet, fom „SSolitifen" fif for|nir=
føøtup faa i 33inter bøbe o§ bleb brænbt, ret beb en ©lanøbre, ber gjorbe SBlabeti
bleb ber fra „*Politifen"i Älife paa en me= ©ebænbigbeb S@re. Se flefte af 3 «bbb=
get ufin SJlaabe gjort et ftort Slummer ub berne til bette SBføbe børte poIitifB til fam=
Mandag den 18. August.
af benne 33egibenljeb. Sen, ber bat gan= me ©ibe fom føøtuf). 3 ffe beftominbre
Holmens Kirke. Morgenandagt KL 85.
Hellig Kors Kirken er aaben for An ffie ufenbt meb banffe ^orliolb, funbe geta bar Slløbeti føenfigt beti at opponete mob
dagtssøgende hver Søgnedag fra Kl. 1 til
ne tro, at §øtup tjabbe bæret en ©lagi bet Stanbitbranni, ber brebte fig i „S8o=
Solnedgang.
Brorsonskirken. Aaben for Andagtsruij^fnaf t>eroi* til Ijbm ben ftPifte Set litifen", og fom blebjs^re og ¡mere utaale=
spgendehv^i Dag fra Kl. '85 til SoinedSet bar føøtup, ber bar og altib
af Sollet faa
meb 33eunbring Dg Wtt'- n ugt.
f|pP&
”
• "»**
Kirkelig Forening for indre Mission i frljgt; og naat ber iffe fremfom ftjnberlig babbe bæret 33labeti fHebaftør; og bette bar
København afholder Møde:
SJlobfigeFfe, ,faa fom bet bel af, at SUcnne; unægtelig en unberlig Seoflt af bet § 0=
paa thegakrnsiæilea’ ualbr frepkasgaab, i’
Aften Kl. lif . Pastor Holt og Detailhand ffer i fRegelcn iffe tjar megen fitjft til at rufjffe „Srifinb". SSlan bat føgt at unb=
ler Wurtz taler,
angribe en Sllanb lige i bet Øjeblif, ijan er ffblbe „SJolitifen" meb, at bet er bet ®ftruf>=
paa Hauserplads Kl. Ihbob. — Slu er ber enbelig fra en ftor Ærebi ffe IRegimcntei Sangbatigbeb og Semora=
--------------- ■— H i 1
af SOlænb Sanbet ober ubgaaet en Snbbtp lifation, ber bor frembragt en lignenbe
belfe tit at rejfe et SDlinbeimærfe for § 0= Semoralifation bo§ SSlobftanberne (faale=
SSlen
ruf) i Äoben^abn. SJleningen er iffe, at bei S r. 33 e b e Í i „Silffueten").
felb
om
man
bit
labe
benne
Unbffblbning
føørupi S3enner bil fatte en ©ten fma
fjani ©tab; men SJleningen er, at bet, ber gælbe, faa fan bog næppe noget tænfen=
Mtt. 12: »Al Synd og Bespot
be ÏÏSenneffe mene, at et „Srifinb", ber
beb ^ørufji ßigfcetb bleb u b g i b e t f o r
telse skal forlades Menneskene,
t
r æ n g e r t i l b e n © l a g § Unb=
men Bespottelse imod Aanden bet banffe Solfi Obfattelfe, bet ffal flaai
skal ikke forlades Menneskene.« faft fom faaban; — bet ffal beb et ®linbei= f f b I b n i n g e r, ffulbe bære bærbigt tit
311 ©tjnb fan blibe et Sllenneffe forlabt, mætfe i ígobebftaben fonftaterei, at føørub folfelige 3®reiminbet.
3 eg ffal imiblertib labe benne ©ibe af
naat bet „fattet et anbet ©inb og benber bar en af be u b m æ r f e b e, tit fjbem bet
©agen ligge og minbe om bet, ber ér bæ=
■om”, ogfaa ©tjnbet imob føettigaanben, banffe Solf bør fe op meb Seunbring og,
fentligere, nemlig føørufJi og, „iPoIitifen"i
Æærligfjib.
men fjbi§ ©tjnben imob féettigaanben
Sorbolb
til R e l i g i o n 0-g © œ b e l i g=
Sor mig ftitlcc bet jig nu faalebei, at
naat til at blibc „SBefpottelfe imob Slam
be
b.
^øruf)
bar Svilæofev- føan befæm=
ben", faa et Silenneffet glebet ub ober bet bilbe bare en ^ o rfn itth e lfc for bet
fiebe
gennem,
fit
33(ab ben friftne Religion,
banffe Solf. om ber beb 33ibrag runbt om
SlaabenS ©rænfe.
og
bon
befæmfjebe
bet ijele meb Jttiften=
fra ßanbet ffulbe blibe rejft et SHinbeimær=
©tjnb iffe imob ©ub§ 3lanb. —
fe for ^øruf), uben at ber fremfom en ljoj= bommen fammenbængenbe ©æbeligbeb§=
S J l o b f t a a i f f e © u b § Sl a nb.
grunblag. 3 «g ffal iffe lafte bom ber for,
@ub§ Slanb bil Ipfe.op bin ©tjnb — Itjbt Snbfigelfe berimob. Set bilbe bære
jeg unber bom i faa føenfeenbe at mulig
ftaa iffe imob l ©ubi 3lanb bil bejlebe big en Sotftnæbelfe førft og fremmeft for atte
Stibeb.
SOlen jeg bit fun fpørgc: £ b o r=
til Slaabeftolen, 3 «fu§ — ftaa iffe imob! friftne SSlenneffer, — bernæft oberbobebet
l
e
b
e
§
førte
bon benne Jfamf), — beb
„foragtet Slaab« fttengelig fig geebnet." for alle fæbelige SJlenneffer, for alle be'm,
bbilfe
SOlibler
og
meb bbilfe 33aaben? ®t=
33aaben et i fyatt nebab ben tibenbc ber beb, ut et fraftigt og Itjffeligt SoIfe=
Ijbert SOlenneffe meb ©nift af funb Sovnuft
©trom — nebab mob Salbet — enbnu fan lib falber fammen meb et fæbeligt Solfe=
beb jo, at bet er 1en ©ag af e) j oEegø=
ben tebbei, enbnu fan ben naat ßanb — lib; — og enbelig bil bet bære en Sot=
r e irb e aíetbbning, ^rxj'am el-Solf—ffal
men bet gibes et ipunft — naat ben er fmæbelfe for alle friftnbebe SKenneffer, fen
fortabe
bet religiøfe og fæbelige ©runblag,
fommet ub obet b e t —, i)bot fRebning alle bem, ber fmbet og foragter bet
f)aa
Ijbilfet
b^Ie Sollelibet ijibtil bar bæret
31 a n b i 11) r a n n i, ber »altib bor bæret
er umulig.
bpgget;
faa
berfom oberbobebet nogen ©ag
SJlenneffet fan tale imob 9Jlenneffcn§ et ©ærfeUbe for bet af ^øruj) rebigerebe
fortjener
at
bebanble§ meb Sllbor, faa er
©øn, fan mobftaa ©ubi Slanb ©ang efter Slub. — Seg ffal nu i Hortbeb begrunbe
bet benne. føborlebei bebanbtebe ba § 0=
bette.
©ang — enbnu fan bet ftnbe Dmbenbett
Slaar føøruf) ffal b®be et SSlinbeimærfe, rub i fil Slab benne ©ag ? 3 o, enfyber bebí
feni Slaabe, men bet gibei et $unft af
er bet jo iffe fom 33ibenfEabimanb etter bet. Sen fimplc, nøgterne ©anbbeb fan
SDlobftanb — 4aat SJlenneffet er fommet
^unftner. Set et fyUet iffe fotjt. ©tati= fort og gobt ubtrblfei boa følgenbe SOlaa=
ub ober b e t —, ba fan bet iffe længer
manb. Ser er maaffe bem, ber mener, at be: 31 i b t i g n o g e n f i n b e e r en
„bebrobeS efter ©ub" — — faa fan bet
ban funbe bære bleben til en ftor ©tati= í l a m b o m b e b o l e f l e 3 3 æ r b i e r
iffe længer tebbei, tlji faa fan bet iffe
manb, bbi§ bon bobbe faaet ßob at lebe i S o I f e l i b e t b l e b e n f ø r t b o a en
fænger angre.
noget længere. SOien bon fif nu iffe ßob M Kevbigere og Tum pitete SOl aabe
Om bin ©tjnb et røb fom 33Iob, om bit
o Í i t i f e n”
at lebe fænger; og man ptejer jo iffe at e n b be n, b b o r b o a
fjerte er fjaarbt fom ©ten, er. bet ben
u
n
b
e
r
§
ø
r
u
b
§
S
e
b
e
l
f
e
b
'or ført
fætte SfUtnbeimærfer for bem, ber f u n b e
minbfte ßoengfel i bin ©jæl efter Slaaben
J
a
m
b
e
n
m
o
b
^
r
i
f
t
e
n
b o m og
bær e b f e b e n t i l n o g e t
f t o rt,
i 3«fu 33Iob — om bet faa fun er et uub=
©
æ
b
e
l
i
g
b
e
b
.
Sette
er
en
Senb§ger=
bbab bel ogfaa bilbe bære en farlig 33ane
figeligt ©uf — — font til ^reiferen, grib
at fomme tnb baa. Staat ^orup ffal bobe ning, fom 3 obbbbetne til §ørub=3Jlonu=
fjani Slaabe§ Orb: „a l ©tjnb og 33efpotet Sßreiminbe, et bet fom' 3 o u r n a f i f t mentet næbbe bil bwbe boo af roffe. Dg
telfe ffal forlabei SJlemteffene."
og 9t e b a f t 0 t. ^an i SJtanbbomi Saab faa bbbet be bog bet banffe S°H ^en ^aan:
%. 3- S- 6. SJ l a t t l j i e f e n ,
er „SJolitifen", fom bon rebigerebe fra beti om man iffe bil rejfe et SJlinbeêmœrfe for
©ognepræft i Ugg-erlofe.
©tiftelfe, til bon bleb SStinifter. 3 benne ben Sîerfon, ber i>er babbe baabe bet ju=
©erning bor bon neblagt fin bebfte $raft; ribiffe og moralffe Slnfbar.
3eg beb if.fe, om nogen ber bil fige, at
i)ani betbbelige SBegabelfe bor fremfor alt,
bift fig i ben SJtaabe, bborpaa bon bragte føørub bel bobbe bet juribiffe Slnfbar for
„HJolitifen" of) til én SJlagt i ßanbet; „tpolitifen", men iffe ganffe bet moralffe,

P aa det n y e M issio n sh o te l,

m in d c s m æ r U e t

for Ibørup.

Njfkfihing Hojskolehjem.

Gudsijentsitr og møder.

JÉt © rb fo dnben.

— at bet ilfe bar bom, men ® b b a r b
© v a n b e § og Conforter, ber i SBIabet
fbilU'be §aEøj meb SDloralen, — ja at § 0-vuf) felb egentlig fnarere bar imob betle
Ubæfen.
©fulbe imiblertib nogen bilbe
bœbbe bette, faa bæbber bon jo bermeb, at
Ipørub flet og ret bar en *©i o 11.
®n
Slebaftør, fom fra Slat tit Siar laber fine
SJtebarbejbere fbftematiff tilføle og nebraf=
fe be religiøfe og fæbelige 33ærbier i S°l=
felibet, albrig meb ©runbe og enbnu min=
bre meb S3ibenffab, men altib fun meb
©rin og ©pot, — en Slebaftør, fom i fit
fülle ©inb miêbilliger b ^ e betü Ubæfen,
men fom mangler SHob til at mobfætte fig
bet, — en faaban Slebaftør er jo bog i ub=
Jnæget ©rab en j a 11 ; og bet bilbe bog
bære et farligt SPræcebenS at rejfe Ijam et'
SDlinbeêmœtîe unber ipaaberaabelfe af, at
ijan egentlig Ijabbe bæret en Sf8jalt.
SSlen ber er bift ijeHer ingen ©runb til at
tro, at føøtuf) ffulbe tjabc bæret unberfuct
af fine Slebarbejbete. ^an§ S3enner paa=
ftaar, at Ijan bar „SJolitifen"! Slebaftør
iffe alene af Stabn, men af ©abn, — at
felb om Ijan i be fenere Siar iffe ffreb faa
meget i 33labet, faa bar bet bog IjanS Slanb
og pané 33ilje, bet gennemtrængte bet Ijele.
IDg ber er ingen ©runb til iffe at trp ljan§
33enner i bette ©ttjffe. ©aa naat ®bb.
33ranbe§ gennem „SJolitifen" gjorbe fit
pberfte for at bemoralifere bet banffe Sblf,
ba Ijar ^øtup fiffert bifalbet bi§fe 33eftræ=
belfer og glæbet fig fammen meb 33ennen
beb at fe, l)bor gobt bet Itjffebe§. 3 3«ü=
Ijeftet af „Sor ßirfe og Äultur" firiber
S f y r i f t o f f e r 3 3 r u u n følgenbe: „33i
Ijar ijaft mer enb nof i ben Stitænfertib,
bi bftbbc. 331 tommer til at Være S#Igec=
ne af ben i lange Siber, bfanbt anbet i*
©fiffelfe af en Silbæfgt af uægte Søvn,
af proftituerebe Spiger og af ftjpijilitifP
fbæffebe ©lægter." §bab Stjriftojfer
33ruun Ijer ffriber om Storge, bet gæl=
ber jo i langt Ijøjere ©ra^ om banffe
Sorljolb.
SOlen naar man bif pege
paa et enfelt ipunft, ijbot bet banffe S ri=
tænferi færlig intenfibt ijar røbet fin fæbelig
begenererenbe SOlagt, faa maa man felbføl=
gelig pege paa „SPolitifen". Sette 33lab
Ijar, bel§ birefte, bel§ gennem fin ßobpri§=
ning af ben fbinffe ßitteratur, bibraget me=
re enb noget anbet til at fremelffe ßiberlig=
Ijeb og ufæbeligt ©bineri i bet banffe Solf;
faa naar bort S°U oberbejer al ben „33el=
fignelfe", bet ijar mobtaget fra føørup og
„SJolitifen", fa« bør bet, ©anbfjeben ico,
iffe glemme bet af ©Ijr. Sruun fremljæbebe:
ben ftoxe Silbæfft af „proftituerebe spiger
og ftjpijilitiff fbæffebe ©lægter".
3 Ipentjolb til foranftaaenbe bilbe jeg
gerne fpørge ærlige banffe SPlœnb og Ubin:
bet, om ber bog iffe, førenb ^ørup=3Jlin-beSmærfet bliber birfeliggjort, bar ©runb
til at faa en alborlig Sortjanbling i ©ang
om benne ©ag.
S °t bet førfte bil jeg.
fpørge
om -bet bog iffe bar
rimeligt at bente nogle Siar meb betle 3Slo=
nument. §borfor ijcibe faa ftort ^»aftbærf.
§ a n § S a u f e n maatte bente ober 300
Star, in-ben ^an fif fit 2Hinbe§mærfe. 3^9
bil nu iffe forlange, at ^ørup ffulbe bente
flet faa længe; tlji faa bilbe ljan§ ©ijancer
bel nol blibe loblig fmaa. SOlen 33 e r g
maatte bente 10 Slat paa fit SJlonument;
bar bet bit iffe timeligt, at føørUp fif ßob
til at bente ligefaa længe.
føbi§ man
tror, at ©lanfen om fjan§ Slabn bil boffe
i be næfte 10 Star, faa er ber jo iffe ben
minbfte ©runb til at ijafte. Dg }Eulbe@lan=
fen gaa af ^an§ Slabn i fiøbet af be 10 Siar,
faa at til ben Sib iffe en ilat bilbe røre
fig for at ffaffe Ijam et SUtnbeémærfe, faa
bilbe bette jo bære et 33ebi§ for, at ber er
noget opfttjltet beb bet Ijele. Slien bernæft
bil jeg gøre 3 nbbtjb«me opmærffom paa
bet ufmagelige og ufine i ben Dmftænbig=
ïjeb, at netop 6 b b a r b 33 r a n b e§ er enl
af ^obebinbbbberne til et SllinbeSmætfe
for §ørup. 3«9 l)a* obenfor paapeget, at
§orup og „SJolitifen" iffe fan ffilleé ab;
et S®re§minbe for §ørup bil tillige blibe et
S®re§minbe for „ipolitifen", — bet er en
ilenbSgerning, fom ^hbb^berne, faafremt

be er ærlige SDlenneffer, iffe bil funne nccg=
te. Slien beri ligger tillige, at føørup og
®bb. 33ranbe§ iffe fan fîiHe§ ab: be ftif=
tebe i Sorening „SPotitifen" i 1884, be ar=
bejbebe ftabig fammen beb Slabet meb
llnbtagelfe af ben forte Sib, 33ranbe§ bat
i Slorge, og ba ^ørup bleb SHiniftcr, ober=
lob ijon fin 33en Sflebaftioncn alene. Scr=
fom berfor bet banffe S°U gennem et 3Hin=
bcêmœrfe for §ørup tjber „SPolitifen" fin
Slnerfenbelfe og Saf, faa beb enljber, at
føalbbelen af benne 3®re bil falbe paa fåbb.
33ranbe§ og bil tilfomme ijam meb fam=
me Slet. ®bb. Sranbe§ felb er iffe faa
bum, at ijan iffe ogfaa not ffulbe fj-abe
inbfet bette. SHan fan berfor faa gobt for=
ftaa, at Ijan er ibrig for et SHinbeêmœrfe
for føørup, Ijelft faa ijurtigt fom muligt.
®bb. 33ranbe§’ Slabn er i berettiget S°e=
agt ijo§ bet banffe SoIf§ ftore Slertal. Sen
Stbreife Ijan fif en Set b e f a b e n t e Sbr=
fattere ^ar iffe funnet tbœtte bet rent3 Slien
beb et SHinbeSmærfe for §ørup og „33oli=
tifen" bilbe ogfaa ®bb. 33ranbeg faa Slt=
teftfor „banff Slanfljeb" og „banft ©ejtjeb"
etc., faa at maaffe nogle bilbe glemme ben
©trøm af franff ßiberligpeb, fom tjan i fut=
be ©faater ijar ubøft ober bet banffe S°U— Sit Sbb. 35ranbe§ felb ffulbe funne fe
bet ufine i, at netop fjem optræber fom en
af føobcbinbbtjberne — bet et naturligbi§
iffe falbet mig inb.
føan tjat faa ofte
aabenbaret fin ualminbelige ©jælgraaljeb,
at næppe nogen bil miStænfe Ijam for no=
gen ©lags! SmføWfe- Slien ber er blanbt
3nbbtjberne en Sel Sllænb, fom efter beve»
©tanb og ©titting ffulbe antageé at bære
bannebe Sllænb meb noget af ben Saft og
Sinfp-lelfe,' *>ic altib Itbfagcr ben fanbc
Sannelfe. Sit bigfe bilbe jeg gerne rette
et ©pørgémaal. Se beb jo, at §ørup og
®bb. Sranbe§ ijatc birfet fammen bere§
bebfte Siar, og at be maa bele S6ren —
etter ©fammen — for bere§ ßib&bcetl meb
Ijinanben.
3«9 bil -ba fpørge bem, om
be iffe fan fe og føle bet ufmagelige,
bet ufine, bet grunbfimple i bette, at ben
ene S3en lægger fig i Selen for at ffaffe
ben anben (og betbeb fig felb og bere§
fœtteê 33ærf) en folfelig S®rc§bebi§ning.
§ar 3hbbpberne albeleg ingen Sornemmett
fe af bet ufine ijeri, faa fpne§ bet at bibne
om, at ben Sannelfe, be etter§ maatte be=
jibbe, fjer iffe er trængt meget btjbt inb.
— Slien bar bet ba iffe bebft at bente n,og=
le Star meb §ørup=3Sl'onumentet, ijelft til
6bb 33ranbe§ er gaaet ub af ©agaen? 33ar
bet iffe netop for føøtupg egen ©Iptb bet
fmuffefte og bet bærbigfte? Stji berfom
£ørup oberljobebet Ijar fortjent -en folfelig
Slnerfenbelfe, faa burbe Ijan bog ijabe ben
paa en faaban SJlaabe, at ber iffe funne
bære nogen berettiget 3Sli§tanfe om, at bet
ijele egentlig er fat i ©cene af en forctag=
fom $life, ber trænger tit at ftibe§ af. Dg
berfom paa ben anben ©ibe 3 'ibbtjbcrnc
frtjgter for, at ber et pericnlum in mora
(Såre beb at tobe), faa ijar be berbeb røbet,
at bet ijele egentlig er humbug.
Staat jeg imiblertib opforbter -tifen $ o t~
Ijanbling om §orup:3Jtonumentet, faa bil
jeg færlig ftile benne Dpforbring til en
enfelt Sîetning i bort fjolf, nemlig ben
ftore Äreb§, ber famler fig om be grunbü
bigffe jjøjffoler. Sen grunbtbigff=folfeIige
Sletning Ijar fom befenbt i mange Siar po=
Iitiff birfet fammen meb føøruppetne, førft
i „bet forenebe 33enftre" og fenere i fRe=
formpartiet. ®nfelte af -be ælbre ©cunbL
bigianere angreb ftærft benne Sittiance fom
uaanbelig og forbærbelig, men efterijaan=
ben forftummebe bi§fe Slngreb, og i be fe=
nere Siar ftjne§ man, i bet minbfte 0 f f i c i=
e 11, at betragte ben næbnte Sittiance fom
noget albeleS naturligt og felbfolgeligt.
Sette bebifer nu bog iffe, at ben ogfaa
er bet. 3eg ijar af og til Ijort Slttiancen
forfbare beb en ^enbiSning til ©runbL
big§ Drb til Sfcljerning: „33i møbeé ofte,
men folge§ fjelben ab". Slien er bette et
ærligt fforfbar? Slaar grunbtbigffe ^rift=
ne og ^orupffe ©pottere -forenet ftg i et
faft organiferet politiff *f3arti, fom baabe
i og ubenfor Siigibagen birfet fammen og
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ftemmer fammen, bilde ba ©runbtpig fun*
ne betegne bette ffíotíjolb meb be ob»n*
næbnte Ørb: „Si m 0 b e § ofte etc." ? 3a,
jeg fpørger bare. Ser er andre, ber fen*
ber ©runbtbigS Sanfegang fangt bedre enb
jeg, og fom bil îunne fbare berpaa.
Set
er nu ingenfunbe min ^enfigt fjer at rippe
op i bisfe gamle ©ager, men jeg antpber
bet !un, forbi bet er iojnefalbenbe, at ben
grunbtbigffe Sletning, folfelig fet, for Siben
befinber fig i en falff Sofition, og bette
er bleben fcerfig aabenbart i Slnlebning. af
hørup=9Rinbe§mærfet.
Setragter man
nemlig 3 nbbtjbelfen, ba fer man paa ben
ene ©ibe, at ben er penbenbt til alíe ©tæn*
ber ßanbet ober, færlig til alle „3f.rifinb.et9.
og 3fremffribtet§ Senner", blandt ^bilFe
man felbfølgelig ogfaa par tænft paa ben
ftore grunbtbigffe ^»øjffoletetning. 3Ren
paa ben anben ©ibe lægger man 9Særfe til,
at blanbt 3 nbbpberne finbeS faa at fige
ingen af be fenbte grunbtbigffe SJlcenb —
iffe alene ingen iPræfter (undtagen et ene*
fte bilbfarenbe Saar), men íjetter ingen af
bc betpbelige 9Rænb og fenbte 3labne
blanbt ^øjffoleforftanbere og §øjffoie(<r=
rere. Sette et naturligbiS ingen Silfcel*
bigpeb. Set fan iffe bære, forbi man me=
ner, at §ørup ingen Setpbning fjat paft,
og at bet er temmelig ligegplbigt, om fjan
faar et SlinbeSmætfe eller iffe. Sej, naar
alle be grunbtbigffe Sabne mangler, maa
Slarfagen aabenbart bære ben, at man fra
ben ©ibe iffe ønffer, at Ijan ffal pabe noget
ïRinbcSmærfe, og iffe mener, at pan for*
tjener bet. Øg benne fttlening er jo fær*
beleS naturlig og belbegrunbet, efterfom
hørup altib bar pabet, paanet og fpottet
bet, fom baabe frifteligt og folfeligt par
bæret ©rundtbigianerneS egentlige Slaal.*)
Serfom ber nu ingen 3orpanbling fommer
i ©ang om benne ©ag, — berfom ben gaar
i Ørben gauffe roligt uben nogen 9Robfi*
gelfe, — berfom altfaa §ørup faar fit 2Jlo=
nument bed ©aber fra bet pele ßanb fom
en ©lagi folfelig 3©re§bebiSning, — ba
bil Situationen for ben grunbbigffe Set*
ning og ^øjffolefolfet bære følgenbe:
Se er i Sirfeligpeben paa bet rene meb,
at §ørup i f f e f o r t j e n e r n o g e t
S© r e S m in b e fra. bét'banffe' Solf, forbi
ben Sptte, bon maatte pabe gjort
fom bemofratiff ÎÇolitifer, iffe fan op*
bejei af ben Øbelæggeffe, bao gen*
nem fit Slab bar anrettet beb at
bruge’' ’niatifje' ‘Senne’‘'Bg ^trtegef" ScO“
lent i ben fredelige Semoralifationi S j£
nefte. — — Se er i ©tanb til at bebirfe,
enten at bette Slonument1oberpobedet ilte
btiber til noget, eller bog at bet i i î e f a a r
K a t a f t e r a f en f o l f e l i g S© r e S*
b c b i S n i n g fra bet banffe Solfi ftore
Slertal. — — SUligebel laber be fig tage
paa ©læbetob af be< føbenl)abnffe Sriteem
fere meb en ® b b. S r a n b e § i ©pibfen
og finber fig i, at man giber bet llbfeenbe
af, at §ørup§ ©erning par bæret en ftor
og belfignelfeirig folfelig Saab.
Set fordommer mig derfor, at ben
grunbtbigffe Sletning iffe i benne ©ag fan
tie ftille. Senne SabSpeb bilbe bære en
frifteIig=foltelig Sletning ubterbig.
3^9
penftitter bette farlig til be gobe SRænb
runbt om paa ¡Qøjffolerne, fom jo efleri
iffe plejer at mangle Stund og 9Ræle.
Setragter man bet i føøjffoleftebfe fom en
felbfølgelig og giben Sing, at §ørup bør
ijabe et SRinbeSmærfe, — nu bel, faa lab
bet blibe fagt, og lab bet blibe forf laret,
pborfor be grunbtbigffe Sabne mangler
blanbt 3nbbpberne. Sten mener man, at
hørup ingenlunbe fortjener noget Stindes*
m æle, faa lab ogfaa bette blibe fagt. Saar
ber er Sale om et folfeligt 9RinbeSmærfe
for en faafalbt „folfelig" Stand, faa gaar
-beHfftran, at ben meft fremtræbenbe fri*
fielig=folfeiige Setting perpjemme ftaar og
laber fom ingenting og tænfer: S i er Stænb
uben Stening. Set forefommer mig, at
en faaban Sabsfjeb bilbe gøre 3obtrpf af
en bis S u r b e t fj e b, fom er ben lige
Stobfætning til bet at fægte meb adben
Sande.
Sil Slutning bil jeg minbe om, at beb
hørupS ßigfeerb bar bet © b b. S r a n b e §
og S e t e r 91 a n f e n, ber optraabte fom'
ben afbøbe? nærmefte Senner. Set« San*
fen forrettebe 3 orbpaafaftelfen, padde jeg
nær fagt, b. b. f. pan fremfagbe en ©fter*
abelfe af ben firfelige Iformulat beb 3 or=
*) Jeg antager nemlig, at for de Grundt
vigianere, der duer noget, har det politi
ske Demokrati ikke været det egentlige
M&al, men kun et Middel, medens det
egentlige Maal har været: et paa Kristen
troen hvilende, sundt, rent og sædeligt
Folkeliv, altsaa netop det, som Hørup og
»Politiken« altid og s y s t e m a t i s k har
haanet, forvrænget og tilsølet.
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JFïaaberevuen veb
Spitbeab.

fRanberë—IRaafteb er bleben arrefteret for iffe fremftitte faa godt ©mør fom bet ban*
Sebrageri. Set bleb for nogle Sage fiben ffe og bels bebirfer ben lange SranSport,
opdaget, at Ijan Ijabbe tilbenbt fig et Se= at bet bliber btjrere.
løb af 50 Kr., og ijart bleb derfor fufpem ''• ‘©n langt ftorre 3 are for bet banffe
beret. 3miblertib bifte bet fig, at Sebra= ©mør fer hr. Sielfen i, at ruSfiff ©mør
(Sra bor ubfenbte Korrefponbent).
gerierne gif langt bibere, og ijan blep ber= äffendes af banffe ©roSferere i banff ©m=
for fat faft; ^bormeget bet egentlig drejer batlage. Sten fjerimob fan ©mørprobueen:
terne barge fig bed at gibe fig unber ©mør=
Sor§bag ben 14. 9luguft.
fig om, fan endnu iffe afgøres.
mærfeforeningen, fjbis 9Særfe „fiurmærfet"
Ser
er
altfaa
atter
et
Softbub
grebet
Rougen^ Slfrcjfc fra London.
i at forbefële „Siit og Sit"; bet er iffe er bcffpttet mob 3 orfalffninger. 3 or et
3 Sag benbte Kongeparret tilbage til førftc ©ang, og bliber fjeller næppe fibfte, 9lar fiben bcgtjnbte 3breningen fin Sirf=
Kongeffibet „Sictoria og Slibert" beb Øen men Ijbab ber i betie Silfælbe et bet be= fomfjeb meb 500 Stejerier, nu er ber inb=
SBigljta Ser bar ftore ©farer paa Senenc mœrfcifcëbœrbige og færlig bebrøbelige er, meldt 912 — deraf 850 SlnbefSmejerier.
for at fe Kongen og Sronningen, fom i ffriber „IRanb. Sbl.", at bet drejer fig om Se, ber endnu ftaar udenfor, bør melde
aaben 58ogn førte fra ©lottet til’ Söictoria en Krøbling, ber beb egen $orfeelfe
fig inb for at ntjbe godt af ßurmarfetS
©tation.
fpilber fin fjremtib og ubfætter bem, ber Scfftjttelfc.
*
*
*
Ser faa jeg Kongen ganffe nær beb og er betroet fjané ømjorg, IjanS øuftru og
.......
11 ""■■■■Mii •
——fan bebibne, tjbor raff Ijan faa ub. tgan§ 3 Søm , for 9tøb og ©lenbigljeb. Sen ar=
l l l p f f e n b e d h a S l e . 3 5biør
gamle ©mil bar benbt tilbage, og meb en refterebe arbejdede indtil for et Sar 9(ar Sribattelegram til S. S. fra h a S l e er
liblig §aanbbebagelfe fjilfte ijan paa be til* fiben paa SlaafUbe 9Jlølle beb §obro. ©n ßiget af 3rf- ©emma © t u b n i fe i Sag
ftebebærenbe, før Sognen ftanbfebe.
Sag fif ijan i en af 9Jtajfinerne ben ene fundet i haSle habn i en meget mebtaget
Kongen bar i 9lbmiraI§uniform, baglig 9lrm rebet af, og fam ilien og ijan felb Silftanb.
* #
#
Sragt, og Ijanå §ue bar ijDib, ret fom Ijan ftob nu meb 9løben ober tpobebet. 3mtb=
1095 bøbe Øluf funger, 43 Slat gi.
nu og alle be anke ffulbe Ijabe en lille 3fe= lertid fif Ijan 9lnfættelfe beb 8tanber§ Soft=
©nSebillingtilenSøb.
3
1535 IjplbebeS fíriftian III. i ©faane.
rie paa bet friffe blaa SSanb. Set er jo ba bæfen, men fÇriftelferne, fom iffe minbft ©fanberborg 9lmtSraab§ Støbe i ØnSbagS
1700 fluttebeê greben i SrabenbaU
et ßanbpoftbub er ubfat for, bar Ijam for forclaa et Slnbragenbe fra S- ©>friber Se=
ogfaa Steningen.
1786 fif Sletjfjabif ^øliftabrettig^eber.
Set bar fom en gamilieubflugt, og cl ftore; bet fige§, at fjan er fommen i flet derfen, 3 aungpbe, om llnderftøttelfe til
1870 ©laget beb ©rabelotte.
©tab§ og ©liu>juer bar borte. 3 næ,fte Selffab og bleb forlebt til Srif, og faa IjanS fbageligc ©ønS Øptagelfe paa, Sia-lon= og ©puepiYteftjiemmet i Spborg.*^"
- ^ ogn fab Injl'
**— i t u l n t n n Vaa "tom StuVafu. oj tu.
følfetsitgi.
. Sen arrefterebe er nu fiffer paa fin
Saadet bebilgede 200 Kr. i dette Øje=
og StinfeSfe ©arb
Sogtrpffer 91. ©. Sfjiele, f. 1823.
meb.
©traf;
ben
rammer
beSbærre
ogfaa
bem,
ißaa
ßorbag
fmi
ben
ftore
ffjlaabc
ma=
Srobft 3.
©ubme, f. 1827»
ber minbft Ijabbe fortjent bet — fjané 3ra=
3 3 roioftpaufen indlob ber imiblcrtib
Rejfer $ran¿ 3ofeplj af Øfterrig, f. 1830. nøbrere for Kongen.
et Sreb om, at Sarnet f a m m e S a g S
Set er og bliber bog ©nglanb§ færefte milie.
©ogneprægtp. ©. Sderfen, f. 1837.
* #
*
St o r g e n b a r a f g a a e t b e b S ø=
©ognepræft 0 , 3r. Segtrup iøanfen, f. ©pn at fe ©fibene, og bi, fom ffal bib for
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SbHt'bm
ben. Sebillingen bar faalebcS fommen
at
fe
ben
ftolte
Samling,
ijar
meget
at
1848.
glæbe o§ til. Ser fommer fun tre fremme= førte herredsfoged K I a u f e n meb 3fa= for fent.
93lalerinben ^ru 9lnna Slndjer, f. 1859.
* * *
bc KrigSffibe, et japanefiff, et italienff og milie ub til ©aarbejer 9lielë Kriftian 9Ror=
teufen
i
Sær
Sogn
og
oberrafte
fjami
f
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h a b } u n b b a n e n Ijar
---------i— 1 1 ■ — i
--------et pottugififf* Sor banfie „Herluf Stolle"
SanebrogSmænbeneS
hæderstegn.
©aarb=
i
ßordagS
afljolbt
©eneralforfamling.
er jo benbt Ijjem. Sien bet bliber iffe befto
mindre en mægtig Samling af engelffe ejer Slortenfen, ber i fin Sib Ijar bæret Sruttoinbtægten Ijar i Slår bæret 117,317
©ogneraabsformanb, beflæber for Siben Kr. mob 115,131 Kr. i 3i°r- SriftSubgif=
©fibe.
©tittingen fom Sognefoged og 2ægbé= terne beløber fig til 99,903 Kr. og SriftS*
Serom mere i næfte Sreb.
S a jeg førte forbi 9lbbebiet i Sag, ftob mand. 3 52 9lar Ijar pan bæret 2ægbS= oberffudet er 17,414 Kr. Ser er befordret
mand og i ben Sib opnaaet bettjbelig 9tn= ca. 90,000 Sejfende og ©obSforfenbelfen
ber Sufinber af Stenneffer, fom bentebe
feelfe i Sognet.
ijar andraget ca. 18,000 Sons.
paa at fomme inb for at fe bet. Set fofter
*
*
*
#
*
*
fun 2| Kr. i Sag, og alle Sengene gaar
(3fra bor fpecielle fíorrefponbent).
S r u f f e n f f a b . — © t l j r t e t neb
tit føofpitalerne i ßonbon, fom Kong @b=
3 orføg§laboratoriet§
toarb altib Ijar Ijaft et barmt fjerte for. f r a S l a r f e l i ê b o r g f f r œ n t e n . ©n © m ø t u d {t i U i n g e r. 3 30irÍPfl§la=
Sorø, ben 16. Sluguft 1902.
Sian famlebe fammen en ftor Kroning§ga= 9trbejbSmanb fra ©obtfjaabSgabe i 9larf)US boratorietS 225. ©mørubftilling deltog 107
3 Sørbagi 9lfte§ fluttebe ßonfenrencen
be til Ijam, ben ffænfebe l)ari til §ofpita= er i ØnSbagS 9lat ftprtet neb af ©frænten Stejerier.
meb en Sale af Sir. 301 o 11 om: S e n lj e 1= lerne, og jeg formober, bet ogfaa er blebet fra Slarfcliëborg SRarf til hanë SrogeS=
3blanbt TldftittingenS b e b f t e S r e b i e =
l i g e 9 l a n b § 9 l r b e j b e . — Set bilbe fet i Sanmarf, at Ijan paa fin Kroning§bag gabe, ijbor ijan i ftærf forflaaet og bebibft= b e I fom følgende Stejerier: hpRiuge i Ko=
miëlpîfeâ fjer at prøbe paa at gen= ffænfebe Øåbotne, §offet§ SKcfiben§ paa løS Silftanb bleb funden bed firetiden om, benljabnS 9lmt, ©igerSleb i 3rcberifSborg
gibe benne Sale. 3 or at faa bet rette Ub= Øen SBigfjt, tit at bære et føjem for Øffi= Storgenen, han, ber om 9lftenen Ijabbe Slmt, SiHifee og Solsfjabe i SRaribo Slmt,
trtjf af ben aanbelige ßraft, ben ftærfe SiO
cerer, fom i Sjeneften Ijar miftet Sørliglje= npbt en Sei Sriffebarer, er gaaet fra fit Kappenbrup, ©ulbbjerg og ©gerup i Øbenfe
egnelfe og 3 bblebetbeb i ßriftenbommen,
ben, og fom iffe felb bar bet nøbbenbiqe hjem bed Solbfiben og er derefter for= Slmt, Særup og Sebbæf, i Stalborg Slmt,
mentfig i fin omtaagebe Silftanb fommen ©anballjolm, Srenberup og Itijrefilde i
ber fra førft til fibft aanbebe frem gennem til ßibet§ Øpbolb.
ub
paa StarfeliSborg Starf, Ijborfra pan Sejle Slmt, Sanbet i Sljifteb Slmt, ©ibæf,
benne Sale, maa man fefb Ijabe ijørt ben
fgl. %øibr Kronprins f^reberif er jo
meb ben§ flare Saabiêning af ben Ijellige
befenbt for fit milbe, folfelige Sæfen, ljdor= fom fagt er fttjrtet neb paa ©aben, l)bor Kølcbæf, 9tpraab og Kalbp i Sræftø Slmt,
9lanb§ Sløbbenbigljeb. — Ser er noget
beb Ijon altib binber 3olf§ hjerter. Set Ijar en ©ten paa Sejen, ber er ftærft fatbet SoSbang, Søjbeg, Srpndelpnbinge, SuUe=
abfolut inblpfenbe i bette,: ' at naar be • ban ogfaa aflagt flere Scbifer paa lj« i af Slo.bt, jabep^førmobe, at fjan Ijar ftøbt bølle, Singe, Subme og Sroltjffe i ©bcnb=
hoèebet. hon bleb beb fpolitieté 3foran= borg Slmt, Sjertegrab i Siborg Slmt, ®jer=
Slænb, ber lebebe fammen meb Âriftuë, og'* ßonbon unbec fit Øpljolb.
ftaltning ført til Kommuneljofpitatet, Ijbor vild og hand i Sanders Slmt, hcjnSbig,
fom Ijan felb ijabbe ubbalgt. maatte erfare,
ltbinbret og ufenbt færbe§ ban paa ©a= i
Ijan i 3- „9larlj. ©tiftêtib." ftabig fjern Slnbft og Sejen i Sibe Slmt, Større SiSfum
at be iffe bar færbige til Slrbejbet, førenb
berne, men ba ban i ©ønbag§ fom fra ben
tigger
bcbibftløS.
be Ijabbe mobtaget ben IjeHige 9lanb§ gtjl=
og Ørbab
i Rtingføbing Slmt, Sirfeibft i
banffe ©iib§tieneitl^.ttiøbie. han haa ©aben
w i ».
be, ¡;ja,'cnbtui mere, tiaar bx enbog læjer,
to .jtnge, banffe Samer, fom fenbte Kron:
■i
"
#
#
#
i^at jfirifîül^'feTé'-mûdïte 'erfare bette i fin
S e r ftj r i S i K a f f c l o b u e n .
prinfen. Se nejede ba paa gob banff Sla=
©ernirig, — i)bor fan ba noget fölenneffe ner, og bet flog Kronprinfen, og ban
© m u f 3 r i t. S 0« 3 oranftaltning af
„ßott. 3 alft- ©tiftêtib." meddeler, at ber i
tro, at Ijan fan arbejbe uben ftjlbt af 9lan= ítanbfebe og fpurgte bem, om be bar SRljføbing ftjrcé ret almindeligt i Kaffek ©ognefogebforeningen for Øbenfe h«c?b
ben. Set afljænger iffe af bort 3orgobt=
Sanffe, unberbolbt fig faa meb bem i 10 obnen. ©n lærd Stand ijar mebbelt Sla= aftjolbteS, efter Ijbab der ffribeS til oS,
bMinbenbe. om bi bil Ijabe benne eller ej. 9Jlinutter og gab bem begge §aanben nof bet, at ber nu bilbe blibe goranbring i 3rebag Stften en fmuft 3eftligfjeb i „3ruené
Søge" beb Øbenfe til S©re for Sogne=
Set er ©ub» Sefaling at bi ffal Ijabe ben.
Sejret, og at bette bilde blibe godt.
faa benlig til Sarbek
fogeberne h anS SI n b e r f e n, ©fibljufene,
Slange ønffer ogfaa ben Ijellige 9lanb§
*
*
*
3- ©fjriftoffer S r t e r f e n, SiHeStofte,
ijjjælp, men bette er iffe nof, bet er iffe o§,
©ennem S. S . bar bi endnu mobtaget
9tp ße e ge i © a f S f ø b i n g . ©and. og
ber ffal ijabe ben, — bet er ben, ber ffal
det
efter 25 SlarS god og tro Sjcncfte beb
følgenbe Selegrammer:
meb. og djir. helgs K r o p n, ©øn af Si= denne ßejligljeb fif SannebrogSmænden^S
ijabe o§ fulbt. Slefultater fom: fåærligljeb,
S o r t § m o u t lj, 16. 9luguft. 20 San= ftriftëlæge Kroljn i ©afSføbing, befenbtgør,
©obljeb, ©læbe og
er iffe naturlige
ferffibe, 24 Krpbfere, 15 Kanonbaabe, 32 at Ijan til 1 . Øftober agter at nebfætte fig hæderstegn oberraft. 3 3 'eften deltog for=
Slefultater af bort Sib, men naturnøbben=
uben be to S©reSgæfter herredsfogden meb
Sorpebojagere og 10 ©foleffibe ligger op= fom praftiferenbe ßuge i ©afSføbing.
Kontocperfonale, herredets SolitiaSfiftcn=
bige ffølger af Slanbenë ©erning. Set er
anfrebe paa 9lebcn i fem fRæffer. Sen fjette
#
* *
ben, ber alene fan gibe oë Slob til bet
ter, faa godt fom äße bets ©ognefogber
banne§ af be fremmede ©fibe. Kong S b=
3 n b c n r i g ê m i n i f t e r © n c b o l b og en Sel indbunde fiægdSmænb. ©fter
ftore 9lr6ejbe, beÆ ligger for oë, bet er ben lo a r b bil Kl. 2 ©ftermibbag gaa om Sorb
© ø r e n f e u befenbtgør 2 Sælgermøb« at man bar bleben famlet paa „©fobltjft",
alene, ber fan gibe oë Slob til Samp mob
paa fin 9)adjt i ©otoe§ og affcjle b«til for i fin SalgfrcbS. Se IjolbeS paa ©ønbag i foretog herredsfoged Slug. 3 b r g e n f e n
©tjnbenë Slagt i oë felb, Slob til grimo=
at afbolbe Sebue ober ©fibene. Sejret er ©gtbeb og paa Stanbag i 9lagaarb.
bigfjeb til Søn, til Sßebljolbenljeb i ©tubiet
meb en litte Sale Øberræffelfen, (jborpaa
fmuft
og ©øen rolig,
3orfamlingen fotograferedes. Unber fuld
af éibfen, Slob til iffe at frtjgte ©rinbrin=
*
*
*
S o r t § m o u t lj, 16. 9luguft. Kong
gen om ©tjnbenë Slagt i bort ßib, fil iffe
®n r a f f g a m m e l S t a n d .
h lI§- 9Rufif mareperebe man derefter ober til
©bloarb afgif Kl, 2 i ©ftermibbag om Sorb
at frtjgte at blibe Siaffiner og Srofeëfionalê
mand
S^ber
©meb
i
©aSfum',
fom
er i ©fljdepabittonen, i IjbiS fmuft ppntebe ©al,
paa fin 9)aåjt fra Sotoe§. S a ben fongclige
i Slrbejbet, — og bet er fun ben, ber fan
ber berpaa fandt et Ijpggcligt 3 eftmaullib
?)adbt§ ^nfomft melbteS, afgab bdert ©fib ben Ijøje 9llber af 84 9lar Ijar, i gølge ©teb. herredsfogben førte ben ene, Sogne*
gibe oë Slob til at fe paa 3efuë, faalebeë
„Stand.
Sagbi."
i
dette
3
or
aar
felb
ffaa=
i ben ftore ©¡fadre en ©alut paa 21 ©fub.
at SSilïebet af ijam fjber ©ang bliber riaere
fogedforeningens 3 btmanb ben anden af
pachten
paSfercbe mellem ©fibeneS Slæffer ret 60,000 Sørb, Ijbilfet maa fige» at bæ= 3©reSgæftcrne til Sorbs, ©enere inbtøgeS
ftjlbt af ©ubë Slabenbaring. ^bië bi fun
re godt leberet i ben Sliber.
ønffer bet, fom ben bebfte menneffelige Ub= og bitfte§ meb Segejftring af Sefæmin-S r e b f r a Kongen.
huSmcmb Kaffen udenfor „Sfoblpft", Ijbortil man
gerne;
færlig
begejftret
løb
Saabene
fra
bc
bifling fan gibe oë, tjbor fan bi ba tro,
benbte tilbage. Sen betttjffebe 3eft. ber
fremmebe ©fibe. @n taflø§ Slenneffemæo.g= ß a u f t S e b e r f e n og ^>uftru, ßinb= bl. a. i rigt 9RaaI bidnede om et fjældent
at bi fan arbejbe meb paa ©ubë 93ærf?
be bar opftiKet paa Srebben for at bc= bjerg, ber 13. 3ubi fejrede bereS ©ulb* gobt 3 orljolb mellem herredsfoged og ©og*
©om Slpoftlenc bibner, at bet iffe bar nof
brtjttup, ijar fra Kongen mobtaget en ©fci=
tragte
bet ftorftaaebe ©lue.
fun en ©ang at mobtage ben fjeïïige 9lanb,
nefogber, fluttede fent paa Slflenen
©fter at Kongebadjten bar paSferet mel= belfe, efter pbilfet bet gamle 9©gtepar en
men at benne ftabig maatte fornpeë, faa=
*
*
#
af
Sagenc
bil
faa
tilftittet
50
Kr.
lem ©fibSræfferne, anfrebe ben op lige=
lebeë maa bet ogfaa ffe i oë. Sen, ber bil
*
*
*
S e t f ø r f t c ß u f t g a S b æ r f lj e r=
oberfor Sfngffibet „Sotjal ©obereign".
øfe rinbenbe 93anb ub meb fin føaanb, maa
S r æ n b t © a b b æ r f . Satten mellem lj j e m m e.’ 3 ben ftore fpenfle ©tationSbp
ftabig ftaa heb Silbefpringet. — Sßil bi Serefter udbrød Sefætningerne paa alle
©fibene famtibig i ßeberaab for Kongen. 3rebag og ßorbag bed Sotiben nedbrændte Singe, arbejdes ber fom tidligere fortelig
Ijaabe at ubrette noget, naar bi nu gaar
fjber til fit 3folf, dit bi fjaabe at arbejbe 3 9lften illumineres alle ©fibene feftligt. i Sbiøe 3Î- S . et Stoller S tj b e r g i Kong= omtalt paa Slnlæget af et ¿uflgaSbærf.
ß c n b o-n, . 1 I l —
-3
—bar— -fteb bed ©lagelfe tilljørenbe ©abbærf. 3 lben Slønftret’for dette, der btjggeS-af-en- tamber, tjbor bet naturlige Stenneffe intet fov=
maar, ba maa bi gibe oë inb under ben famtlige KrigSffibe beb ©pitijeab illumi= opbagebeS bed Sotiben, og ijabbe ba alle: derSianff 3abri'f „Strømmen", findes i en
Dbernaturlige Kraft, ber pebber ben ijellige netebe, men Sirfningerne af 3Kumina'- rebe omfpænbt ©abbærfet, faa intet ftob lueftfalff Sp. Ømfoftningerne udgør 30,000
9lanb. Sette er muligt for enfjber. Sen
tionen fbæffebe§ ftærft beb et ijæftigt Sot= til at redde. Staffiner, ¿nbentar og en Kr., og Særlet ffal begpnde fin Sirffomfjeb
fjellig 9lanb fommer iffe unber føleri, eller
benbejr, ber unber S^nminationen rafebe Sei ©abntømmer brændte, ©abbærfet er til 1 . Øftober b. SI.
©aSbærfet bliber det førfte af fin ©lagS
aéfureret for 9000 Kr. i ßanbbpgningerneS
3rorbentning om Sunger af 31b, ben fom= ober SnrSmouti) og Ømegn.
almindelige Sranbforfifring. 3lben for= per i ßanbet, gaar det tilfrebSftittende, tæn*
mer ligefrem i bet boglige ßib§ Kenbêger=
fer, efter fjbad der ffribeS til oS, S®røS=
modes opftaaet fra en barm 9lfSe.
ninger — fom ©ubë ©abe.
føbing
paa at anffaffe fig et lignende.
* * *
©fter bette Støbe fluttebe fom angibet
Konferencen. Slllerebe i 9lfteë reifte flere
«
*
*
3 I b l ø §. Sorbingborg Sømmerf>an=
Séltagere, faalebeë ben inbføbte § i n b u,
bels ©abffæreri, ber ejeé af h« 3 - ©ümoëS,
91 n lj o 11 S n p e h o 6n. 3 Slnledning
Sir. ©. S a t t u , ber paa ©runb af 3or=
et Satten til i ©aar nebbrænbt. 3 tben åp= af at Sinpolt par faaet en h^bn, bil ber i
tjinbring paa Stejfen førft bar fommen om
ftob if. S. S. Kl. 10J i ©færeriet, og i ßo= 3ølge „®r. Sib." paa ßorbag blibe afljolbt
3formibbagen, men bog naaebe at faa talt
bet af fort Sib bar fjele Stigningen neb= en 3 fft'bitet paa Øen.
efter fÇntmibbagëmobet. §an gab beb tjele
brændt og famtlige Staffiner ødelagte. ®n
fin rolige, ædruelige Sale et ftærft 3nbtrpf
9l o g e t f o r n o g e t . ©ocialifterne tæt bed ftaaenbe Sunfe 9lffalbé=Søge=
■■■■ . i M -»9
■
—
af ben Søb, ber fjerffer i 3 nbicn, og ben i Sorre paa Sløn par til Salgmanbëbak
brænde, inbefjolbenbe c, 40 3cdme, brændte
Srang til 9trbejbere, ber finbeé ber. — 3
get opftittet bereê egen Kanbibat. og labet ligeledes; derimod rebbebeé bet ftore Søm=
Sag til Storgen er alle be øbtige Seltagere be fteblige Senftrereformmænb bibe, „at
rejfte og bil nu om faa Sage atter bære bet iffe bleb taget førtrtjbeligt op, om be mer= og Sræbbeoplag paa ©rund af Ijelbig
fprebte ub ober ben fjele 3 orb, tjber til fit for en ©angë ©fijlb ftemte paa 9lrbejber= Sinbretning.
# * #
Solf.
neê Kanbibat".
S
e
t
b
a
n
f
f
e
©mørS Seffpttel=
Slaatte nu ben Kraft og Slaabe, ber t
S i I 31 o m. §øjffolelærerne canb. ttje= fe i © n g l a n b. 3 btthanben for be ban=
faa rigeligt Staal er bleben gibet fjer. blibe ol. 91 £ e l f e n og canb. tljeof. 3f e n g e r
3 ©aar ncblagbeS ©runbftenen til Sa*
redeligt bebaret og fortfat, faa at ben føetre,' paa 9lffob begiber fig i 3?. „Kolb. 3flfbl." ffe StejerierS ©mormærfeforening, hr- Sn= tionalforeningenS førfte 3oIfefah<Uorium,
beré
Sielfen,
Ijar
gennem
Sreêfenê
Sureau
i fjbië 9tabn Serbenë friftelige ©tubenter= om faa Sage paa en Sejfe til Som.
ubfenbt et ©irfulære, fjbori fjan bemærfer, ber — fom tidligere meddelt — ffal ligge
forbunb fjer bar famlet, maa blibe opfjøjet
*
•
*
at man iffe befjøber at frpgte for, at bet bed ©ilfeborg. Øm denne 3 eftligpeb mob*
mere og mere til Konge i ©tubenterberbe=
tuëfiffe
©mør ffal fortrænge bet banffe tog bi i SlfteS fra bor ubfenbte Korrefpon*
©
t
S
o
f
t
b
u
b
a
r
r
e
f
t
e
r
e
t
.
—
nen, 3 nrben ober, og Ijermeb ogfaa i
bent følgenbe
©taffel!
Sanbpoftbubet paa fftuten fra bet engelffe Starfeb. Selé fan fRuiferne
feneé Sib.
befærb. Serfom ba SHnbeêmœrfet fom*
mer i ©tanb uben pberligere Stobfigelfe
eller Srøftelfe, faa f a n bi (beb Slffiørin*
gen) fomme til at oplebe ben gorfmæbelfe,
at bet banffe fjolf beb en feftlig ßejligljeb
maa tabe fig repræfentere af be næbnte to
Serfoner, be to meft berpgtebe af „ben
lumre ßiberligpebS S^ofeter".
©fulbe
benne 3 oifmæbeife obergaa o§, ba bi! en
bæfentlig Sei af ©ftjlben falbe paa ben
grunbbigff:folfe(ige Sletning, ber tab, ba
ben intrbe fjribe talt.
91. ©e f j a e f .
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Erindring om Hørup
Det er i Dag Hørups Fødsels
dag. Nedenfor meddeler Dr. Ed
vard Brandes nogle Erindringer
om Pressesager, i hvilke Hørup
var indblandet.

Den tidligere Folketingsmand og
Politiker Hr. N. J. Larsen offentlig
gjorde imod Jul en lille Bog Erindrin
ger, som vist beredte dens Læsere en
Skuffelse. Hr. Larsen, der næste Aar
fylder de Firs, havde ikke selv ned
skrevet Erindringerne men i Samtale
meddelt dem til Udgiveren Hr. Martin,
der imidlertid ikke havde iklædt dem
Samtalens Form, og af Bogens ikke
mange Sider fyldtes adskillige med en
skematisk Skildring af politiske Be
givenheder fra forrige Aarhundredes
sidste Fjerdedel, uden at denne Frem
stilling farvedes personligt, selv om
man nok fik at vide, hvor Erindrerens
Sympati og hvor hans Modvilje laa.
Men af Hr. Larsens særegne Væsen
kom kun lidet frem. Skønt han aldrig
naaede til at gribe betydende ind i
dansk Politik, var han dog nogen Tid
“n Forgrundsfigur, og da hans Navn
paa en vis Maade er knyttet til Hørups
•\

vil han nok derved blive
mindet længere end ellers vilde være
Tilfældet. Imidlertid, da Hr. N. J.
Larsen lever endnu, kan en fri Frem
stilling af hans politiske Færd ikke
skrives. Der maa tages sømmeligt
Hensyn til hans høje Alder og hans
Tilbagetrukkethed. Skønt hans of
fentlige Liv afsluttedes ved Valget
1901 inden Systemskiftet, maatte en
Skildring nu savne Prikken over ¿’et.
Han og Hørup var de to unge
Mænd, som det daværende Venstre
valgte til Redaktion for Morgenbladet,
det første kjøbenhavnske Venstreblad,
der stiftedes af Partiet som dets Ho
vedorgan for godt 50 Aar siden. Et
yderst beskedent Blad af Udseende og
med et mindst ligesaa beskedent Kon
tor i Tordenskjoldsgade. Der gaves
kun et lille tofags Værelse som hele
Redaktionslokalet og indenfor dette et
ikke større tofags Værelse som Redak
tørens Arbejdsværelse, Dagligstue og
vist ogsaa Spisestue. Dér ved Siden af
Kontoret boede sammen med sin unge
og smukke Hustru Hr. N. J. Larsen,
som var blevet Morgenbladets Redak
tør. Han havde været hvad man da
kaldte Bondestudent og taget en fin
juridisk Eksamen; han var et godt
Hoved med udpræget politisk Inter

esse og el eget Greb paa at behandle Ledreborg stod i al sin Glans ikke sik-1 skrev Hørup alt muligt fra udenlandsk I sig selv, og der hengik altid adskillig
Mennesker, ikke altfor høflig og dog ker paa til hvilken Side hans Sind og Oversigt til indre Polemik, kastende Tid, inden han kom paa venskabeligt
ganske sleben, selvsikker og spydig, Forstand førte ham. Snart efter kom sig som den fødte Journalist med en Samtaletrin med dem, som han traf . i
tilsyneladende kold og bedømmende jo ogsaa Hørup til. Nu til Dags, halv hidtil tilbagetrængt Graadighed over Embedsmedfør paa et Bladkontor.
uden mindste Følsomhed. Han havde hundrede Aar senere, kan det daarligt Papiret, da han endelig — oppe i Tre Især da han endnu var i Trediverne,
intetsomhelst imod at drage sig selv forstaas, at Højrepartiet kunde mod diverne — fik et Blad udleveret til sin Senere blev han jo mindre tilknappet,
over imod det Mefistofeliske og var en sætte sig den frembrydende Bevægelse Raadighed, selv om dette var lille og og da han nærmede sig de Tres var
stor Spotter og en haard Kritiker, og foretrak Grundlovsbruddet, der graat og lidet læst og selv om hans hans Væsen bredt og muntert, selv om
men samtidigt villig til med godt Hu gjorde Befolkningen for en Tid langt Løn for et stort Arbejde, til hvilket han iblandede sin stærke Spot ind -i
mør at deltage i Datidens beskedne mere demokratisk end den var af Ka han anvendte sin politiske Begavelse, den Godlidenhed, der var sammensat
Gildelag. Ingen Idealist men heller rakter, fremfor en Eftergivenhed, der sin Stils Skarphed og Vid, sin histori baade af Overbærenhed og Menneske
ingen Stræber. Ikke godmodig, van hurtigt — man har jo set det senere — ske og juridiske Indsigt, var saa ringe, foragt. Der gik alligevel det Rygte
skelig at faa Ram og Forstand paa, vilde forvandlet Fjendskab til For at end ikke den yngste Begynder nu efter Politikens Stiftelse i 1884, at
til Dags vilde anse Indtægten for til Hørup ingensinde havde talt til eller
og hvad der var det mærkeligste af bund.
strækkeligt
anselig for den laveste blot anet Tilstedeværelsen af en be
Man skulde tænkt, at et Blad som
det hele: ikke Spor af Journalist.
Han redigerede i næsten syv Aar Morgenbladet paa denne Baggrund Reportage-Gerning. For den samme stemt Medarbejder, der dog troligt
Morgenbladet uden stærk Interesse for kunde paadraget sig Kjøbenhavner- Løn arbejdede han i syv Aar fra havde .udført sit dagligs Arbejde i
at hæve dets bladlige Stilling eller nes Opmærksomhed. Dog Politik brød 1873—80, imedens han samtidigt steg flere Aar, og fuld af Ærbødighed for
styrke det økonomisk. Det gik den man sig i Hovedstadskrese saare lidet fra Dumpekandidat til Folketings Høruns lidet indladende Personlighed
hele Tid paa Pumperne. Man kan næ om og tilfredsstilledes ved Fædrelan mand for Køgekresen, til en af Tin aldrig søgt Foretræde hos den magt
sten ikke tænke sig nu en saadan det og Dagbladet og ved den hyppige gets første Talere, til ledende Person fuldt tavse Redaktør til blot Opnaaelse
Vantrivsel for et Blad, bag hvilket det Strid mellem Ploug og Bille, hvis de lighed, til Rigsretsanklager, til — for af et flygtigt Bekendtskab. Historien
dog allerede mægtige Venstreparti da ikke begge faldt over den i urokke alle der kunde læse og dømme — til en er god nok, forsaavidt den giver et
stod. Endda var Partiet ved Bladets lig Samfundsbevarelse hendøsende Skribent af høj Rang. Han tjente i rigtigt Billede af Hørups Indesluttet
Stiftelse ikke splittet i en moderat og Berlingske, hvilken kun Hof-Hændel syv Aar, mens det meste af Æren for hed og Væsensstyrke, men kun deri'
en radikal Gruppe, skønt der unægte- se bragte i Bevægelse. Og Morgenbla hans journalistiske Arbejde uvilkaar- bestaar dens Sandhed. Den ringeste
ligt bestod Afskygninger indenfor dets det var til en Begyndelse lutter Poli ligt tilfaldt Bladets Redaktør: der Medarbejder — selv om hans Gerning
store Rummelighed. Og dets Ledere tik, idet N. J. Larsen, den lidet skri fandtes jo intet Navn under Artik laa Hørups Interesse ganske fjern —
var betydende Mænd; baade de mode vende, var Redaktør. Dog til Bladet lerne, og kun de Indviede — og de blev modtaget af Hørup med samme
rate som Høgsbro, Krabbe, Bojsen og blev straks knyttet paa J. A. Hansens var ikke mange — vidste af hvis rolige Velvilje som Bladets bedste'
de mere radikale som J. A. Hansen og Anbefaling og efter hans Forlangende: Haand Skræp blev svunget. Hørup, Penneførere. Og han kendte godt den.
Borg, mellem hvilke Grupper Holstein- Hørup. Og i Modsætning til Larsen den faamælte, talte aldrig til nogen om Mand, om hvem Historien fortaltes, og

r

denne var en snurrig Patron og en
fiffig Journalist med en lille komisk
åare.
Imidlertid ved Morgenbladet hænd
te nu dette, at Hørup skrev en Artikel
med et kraftigt Angreb paa Estrup og
en Hentydning til, at Ministrene var
saadanne Personer, med hvem man
;kun kunde indlade sig i Kortspil, hvis
man selv bragte Kortene med. Dette
var jo ingen Høflighed, skønt Spillet
kun var at forstaa som det politiske
Spil, og Hørup vilde selvfølgeligt ikke
beskylde Estrup og hans Fæller for
Bedrag eller Snyderi eller Falskspil i
almindelig borgerlig Mening. Men
samtidigt vilde han gøre sit Angreb
bidende og svidende ved det voldsom
me og lethuskelige Billede. Just saaledes var jo hans Stil, benyttende de
dagligdags Ord for jævne Ting i en
Billedform, hvorved de vandt en
ukendt Farve og Værdi. Den simple
Mønt var ikke til at genkende, naar
han havde præget den med sin ind
trængende Tankes Stempel.
Da der intet Navn stod under Hø
rups Artikel, blev Sag anlagt imod
Bladets Redaktør, Hr. N. J. Larsen, og
denne dømt til tre Maaneders Fængsel
for en Forbrydelse, som han ikke hav
de begaaet. Dette kunde jo nok se lidt

ubilligt ud. Men for det første var der
ingen Vej udenom — det gik da slet
ikke an, at det demokratiske Opposi
tionsblad angav sin Medarbejder til
Regeringsjustitsen — og for det andet
var der en vis Rimelighed deri, at Re
daktøren, naar han tog Æren for Ar
tiklerne, ogsaa bar Ansvar og Straf,
og for det tredje blev Fængslet saa
mildt og gemytligt som om det havde
været et Gældsfængsel i Vaudevillens
Tegn. Hr. N. J. Larsen klagede ikke
dengang og gør det heller ikke nu;
tværtimod fortæller han lystigt om,
hvor behageligt han indrettede sig med
Værelseudstyr, Bespisning, Gæstebesøg og Kortspil. Han klagede kun
over, at hans lille Hund ikke maatte
dele Fangenskabet med ham. Da Hø
rup omtrent 20 Aar senere blev sat i
Ghristianshavns Fængsel ogsaa for en
Artikel, som han ikke havde skrevet,
blev Politikens Redaktør anderledes
behandlet: med en dum og udæskende
Strenghed for en ubetydelig Pressefor
seelse. Hørup, der havde et udpræget
Eneboersind og som end ikke trængte
til Læsning men kunde beskæftige sig
med Betragtning og Overvejelse, be
fandt sig ikke ilde i sin Afsondretbed
fra Verden. Han forblev under hele
Fængselstiden i godt Humør og næg

tede som bekendt med barsk Bestemt
hed at lade sig benaade for en Del
af de fire Maaneder. Han havde nogle
Aar i Forvejen været ret urolig over
for et andet Sagsanlæg, der gjaldt for
mentlig Majestætsfornærmelse og som
førtes op til Højesteret. Det var den
meget omtalte Hasselkæp-Sag, hvor
Sigtelsen syntes hjemlet nok til at
fremkalde Dom og haard Straf af en
Domstol, der ingen formildende eller
forklarende Omstændighed vilde ind
rømme, ikke anvende den for den Sig
tede mindst tyngende Fortolkning. Hø
rup var ikke selv „Forfatter“ af det
Svar i Brevkassen, hvorigennem Kon
gens Person truedes med en majestætskrænkende Tugtelse med en Hasselkjæp. Forfatteren var nu afdøde
Nationalbankdirektør Marcus Rubin,
og Notitsen var gaaet i Trykken og i
Bladet uden nogen havde set den af
Bladets Redaktion, idet Rubin en sen
Aftenstund, da han læste Korrektur
paa en anden Artikel, havde nedrablet
den paa et Stykke Papir uden synder
lig Overvejelse, givet den til Redak
tionssekretæren, som atter uden at be
skæftige sig med en Notits til Brev
kassen — hvem tænkte sig vel nogen
sinde Brevkassens praktiske og juri
diske Spørgsmaal og Svar som inde

holdende politisk Risiko og justitiel
Fare?
Dog Rettergang blev der, og natur
ligvis ophidsede Højrepressen paa den
lumpneste Angiver-Manér Myndighe
derne til en grundig Afstraffelse af den
forhærdede og frygtede Forbryder. Hø
rup var belavet paa det værste, men
Historien faldt ham yderst ubekvem.
Der var jo ikke Mening skabt i, at han
som Journalist og Politiker skulde
rammes haardt for det noget klodset
og ikke vittigt Udfald i Korsar-Manéren fra Fyrrerne. Og Straffen kunde
blive haard, hvis Loven og Paragra
ferne rigtigt haandteredes imod Synde
ren. Til alt Held sad dengang i Højeste
ret to Mænd, Medlemmer af Folketin
get, Rimestad og Klein, Politikere af
forskellig Støbning, men begge højtansete som Jurister og ikke til at kom
me over, hvis de ikke vilde gaa med til
en politisk Dom, selv under Nellemanns Politi-Øje, vogtende paa dem.
De vidste begge, at Hørup aldrig kun
de skrevet den kriminelle Sætning, der
i sin Ligefremhed laa hans ironiske
Stil saare fjern, og de agtede ham
begge, baade som Politiker og Men
neske. Af de to var Rimestad
yderst reaktionær eller var efterhaanden blevet dette, hvorimod Klein,

hvis Opposition mod Estrup—Nellemann stedse aabenbarede sig me
re kraftigt og mindre forbeholdent, led
under at se det konstitutionelle Styre
skamskændet af Nellemann og Matzen.
Klein fortjente et bedre og rigere Ef
termæle end vor politiske Historie har
givet ham — hvis man da overhovedet
kan tale om politisk Historieskrivning
for Tiden efter 1866. Han var en
fremragende Taler, og hvis man en
gang samlede i en Bog Prøver paa
dansk Veltalenhed — hvilket ikke vil
de være urimeligt — burde enkelte af
Kleins Rigsdagsforedrag finde en vær
dig Plads ved Siden af selve HolsteinLedreborgs og Hørups.
Klein vilde frifinde Hørup og drog
Rimestad med sig — rimeligvis med
lun Tilslutning fra dennes Side; der
med var ogsaa Højesteretsdommens
Indfald givet. Sagen optoges til
Doms en Lørdag i Højesteret; dog
selv om Voteringen sluttede Lør
dag, forkyndtes den først Mandag.
Man tænke sig den overmaade
ubehagelige Spænding, i hvilken
Hørup maatte komme, vidende fra
Lørdag Middag at Dommen var fal
den, men ikke erfarende dens Ind
hold før Mandag. Der hændte saa det
te, at Klein indfandt sig Lørdag Eftex-

middag i Folketingets Møde, kommen
de fra Højesterets Sæde — baade Ret
og Ting laa jo den Gang i Bredgade,
Der behandledes en ligegyldig Sag:
Klein gik hen til sin Plads ved Vin
duet imod Vest, sad lidt og saå sig
om, rejste sig og gik ganske naturligt
hen forbi Hørup, som stod ved Ind
gangsdøren paa den modsatte Side; og
forbipasserende rakte Klein ham
Haanden med et lille Smil.— uden et
eneste Ord. Han havde ikke røbet,
hvad han ikke burde. Dog et Minut
efter sagde Hørup til en Bekendt: Jeg
er frifunden; det var pænt af Klein at
meddele mig det; saa slipper jeg for
den Søndagskedsommelighed.
Hørup sov altsaa roligt den Nat og
afventede uden Spænding Mandagens
Bekræftelse. Og det var pænt af Klein
— og forresten ogsaa af Rimestad.
For de kunde godt have dømt, og in
gen kunde have bebrejdet dem noget;
tværtimod! Men de vilde ikke; de vilde
ikke fælde en Mand som Hørup paa
saa ussel en Ting: den lovlige Ret hav
de været den højeste Uret.
Dengang var der altsaa endnu
Dommere i Højre. Dog Nellemann fik
dem snarligt udryddet.

Edvat d Brandes
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et er i disse Dage et Aar siden, at Budskabet om det første danske

D

Venstreministerium fløj ud over Landet, bringende Befrielse og Glæde,

vækkende ny Tillid, nye Haab. — Hørup naaede at høre Sejrens

Jubel. Han naaede at se fuldbyrdet den højeste formelle Anerkendelse af den
Politik, for hvilken han en Menneskealder havde kæmpet.
Men næsten i samme Nu sank han sammen. Kun faa Uger efter blev
han tvungen paa det Sygeleje, hvorfra han aldrig skulde rejse sig.
Hørups Livs-Saga er endt. Men hans Ord, hans Tale, hans Gærning vil
leve og fortsættes.
Til de Mange, der elskede Hørup; til de endnu flere, der i ham saa et
stort Mønster paa usvigeligt Frisind; til Aandens og Haandens Arbejdere; til
Bønder og Købstadfolk — til alle Frisinds- og Fremskridts-Venner i Danmark
udsender da nu vi Undertegnede Opfordring om at tegne Bidrag til et Min
desmærke, der, rejst i den H ovedstad, som under Hørups Førerskab erobredes for Frisindet, vil staa som et Vidnesbyrd for kommende Slægter om
dansk Rankhed selv i Nedgangstider, om dansk Sejghed selv i Dage, hvor
alt syntes mørkt — et Vidnesbyrd om Sejrens Evne i en aldrig trættet Begejst
ring og et aldrig sluknet Lune.
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HØRUB TALER TIL FOLKET

BREVKORT

HOLGER PERLOV
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Hr.

Ved en Sammenkomst a f Mænd fra alle Landets
Egne om Aftenen den 23de Februar i Aar vedtoges
det at rejse et Mindesmærke for V. Hørup, og under
tegnede fik det Hværv at forberede Sagen. Vi tillader
os nu at fremsende indlagte Opraab med Forespørg
sel, om De vil undertegne det og saaledes overfor
Offentligheden staa som Indbyder. I bekræftende Fald
beder vi Dem tilbagesende Opfordringen undertegnet
med Deres Navn, i indlagte Konvolut.
EDV. BRANDES,

OCTAVIUS HANSEN,

Dr. phil.t Redaktør,
København.

Højesteretssagfører, Landstingsmand,
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Paa et Møde d. 14. Jan u ar d. A., livortil alle de, der havde un
derskrevet Opfordringen til Oprettelse af et Mindesmærke for Hørup,
var indbudte, blev der af Forsam lingen nedsat et Udvalg af. os Under
tegnede, der fik den Opgave at søge Sagen fremmet hurtigst m uligt.
I en nær Frem tid vil der derfor udgaa Indbydelse til en Konkur
rence om et saadant Mindesmærke paa det økonomiske G rundlag, der
da m aatte være tilvejebragt uden yderligere Henvendelse til Offent
ligheden.
I den Anledning beder vi Dem endnu en Gang skænke Sagen Deres
Opmærksomhed og — hvis det ikke allerede er sket — afslutte Indsam 
lingen af Bidrag i Deres Kres.
-Mulige Bidrag bedes snarest indsendte til „P olitiken“ « Ekspedition, Integade 1.
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X b ag døde Hørup, og med ham
st anges Fortrøstning og et stort FremtVdshaab.
- Det er sandt, han var ikke ung,
Og man vil mangestedsi Verden regn e
øs tresindsty veaarig, tilmed en fra
Ungdom til Alderdom dagligt arbej
dende tresindsty veaarig Mands Gærning
for endt. Men ikke saa her i Danmark,
I aH Fald ikke for den Slægts Vedkomøaende, til hvilken Hørup hørte. Han —
•om andre — har slidt sig op i en Kamp,
hvor Begavelse, Energi, Hæderlighed,
Samfundsfølelse ’ stadigt sattes ind
imod og ikke besejrede den tomme
Magt.
Da nu endelig Magten faldt
ud af de visne Hænder, tærktes Ti
men kommen, hvor de bedste — og
der fandtes ingen større og ædlere
end Hørup mellem de Stridende —
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røvede ham det Blad, som hans Pen i ti
Aar havde gjort læseligt og skabt til en
politisk Magt, og da samtidigt Berg
vendte sig bort fra den Radikalisme, som
betegnedes af Hørup og af hn*s Ven
ner med ham, for at nærme sig til
det konservative Venstre — da syn
tes Hørups Politik et Øjeblik at svæve
i Luften.
Han blev ikke ængstelig.
Han sagde; intet Blad, intet Parti,
men vi har Manøvrerne igen.
Og
han manøvrerede saa godt, o: han
talte saa udmærket i Partiet, paa
Rigsdagen og ved Møder, at da Val
get 1884 var overstaaet, da stod H ø
rup med Politiken i Ryggen og som
Fører for et Parti, der repræsen
terede en Fjerdedel af Folketinget —
det lille, radikale Parti, som i Virke
ligheden bestemte Folketingets Poli
tik for den kommende skaebrv'iaagre

laa i Oprindelse, Barndom, Læreaar
— naturligvis ogsaa i Karakter.
Han var jo Skolelærersønnen —
til Kød kan man sige Bondesønnen.
H an tilbragte sin Barndom i den
Landsby, bvor hans endnu levende
Fader var Skolelærei. Dér fik han
den Kærlighed til Jorden, til dansk
Jord, som aldrig forlod ham og som i
de allerseneste Aar af hans Liv gav
sig et saa stærkt og hyggeligt TJdslag
i hans Glæde over den Gaard, som
han ejede ved Lyngby. Derude gaves
Korn at se ud over, Heste i Stalden,
Husdyr — en tarvelig Hovedbygning
f
»*
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var vigtigst: god L uft og ingen Men
nesker. Det Landlige, ja, det Sjæl
landske hos Hørup saas, naar han for
nøjet gik omkring paa sin Jord. Fra
den var han kommen som Barn, og
til den vendte han tilbage som gam
mel.
Og paa denne Jord forblev ban
egenlig ogsaa, da han som Student og
ung Kandidat boede i Kjøbenhavn.
Han følte sig hovedstads-fremmed.
Han holdt ikke af Byen, heller ikke
af dens Indvaane: j — til at begynde
med. Han var sky og mistænksom,
som fattige Bondestudenter er, naar
de skal studere sig frem i Hoved
staden. Senere hen var han i sin Po
litik ogsaa først Hovedstaden ffendsk,
thi politisk syntes jo denne Plongs og
Billes og Topsøes Ejendom, og dette
Trekløver er det hans Ungdoms, til
dels hans Manddoms Gærning at ud
rydde — aandeligt taget. Og Gros
sererne, der lyttede til disse Mænds
politiske Visdom, syntes Hørup lidet
værd. H an fandt den danske Bonde
den kjøbenkavnske Grosserer langt
overlegen i politisk Interesse og
Kundskab. Og sandt er det, at den
Gang — i hine heroiske Tider, hvor
et P a r Mennesker vilde erobre det
hele Kjøbenhavn — var den politiske
Interesse som uddød her i Hovedsta
den. Til Folketingsvalg som til Kom
munevalg ingen m ødte; sløvt valgtes
de, hvem Dagbladet og Fædrelandet
anbefalede. Bille var begge Ste
der paa Fæ rde: baade i Ting
og Borgerrepræsentation, og hans
livlige Bordtaler - Svada vakte en
aldrig svigtende Beundring, end
da eller maaske netop fordi den
var saa ganske uden Kunst — uden
Sprogkunst — uden bevidst Form 
ning af det stærkest virkende Udtryk.
En pgljiisk^Taler, der ogsaa var em

ges af hans rædselsfuld'
Jargon, hvis Subjektivit
tivitet forsænker ham ni
teriet. Men der var ikke
Pedant hos Hørup. Og
den Side: den voldsom:
Hørup har intet tilfæ l
halvt Sentimentale hal
hos Goldschmidt. H øru
kold, trods sin Oprørthed,
agt og Vrede, lidenskabe
og drillende — men alt]
sine stærkeste Følelser
lune og lumske Indfalds
ker Fornærmelse ved ti.
at BfgE-dei-itt-oQBijcTO

i sin Journalistik selv si
Lyriker, og Hørups sk;
gjorde ham til en Pam fl
store Mening, en uforb
ter, Fredsforstyrrer, An g:
derflænger. Goldschmidt
ner ved Siden af Hørups
feher.
Og hvad fandt Hørup
Journalister paa sin Vej,
Pennen? Ploug og Top
ves ikke andre: Bille vi
Gang, og man læse han
Journalistik, for at inds
en Skribent, hvor uorigin]
ker han var. Af ham kintet lære. Og heller i
Betydende som endnu
Gang: Ploug og Topsøe
var saa langt ringere e:
Hørup, og Topsøe, skønt
nalist end Poet .— endda
vilde være det sidste —
stærkeste Aar sammen
Dog sikkert nok, da han
da Hørup skulde strid
Middelmaadigheder, der
Efterfølgere, kunde H 01
en Gang sende et Suk efj
standere, mod hvem det
gen Fornøjelse at drage i
for at sige det straks: naa!
nere Aar skrev saa forhc
var Grunden tildels den
tiske Presse var sunket si
visorietiden. Man erindrtl
Skriverier •— for ikke at
langt v arre Erfaringer, v
gjort. Men søg de Tusi
igennem, som Hørup har
man vil ikke finde én, de
af et klogt og fint og s
skes Sind og Tanke og ?
Skribents Glæde ved og
Sprogets Værktøj, som haj
c J ii I b
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Politiken udgaar hver Dag i A aret
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filosofiske
og Opjehid i PedanFiber af en
iaa den anIroni boa
is med det
Patetiske
er bitter,
kild af For|gt æggende
skjulende
lunder den
;il, deT dæk¡yneladende
iScnmiot er
Corsar en
irende Vid
ist i Ordets
[erlig Spother og SanTrods bleg[evolutions-

digere kunde m an ikke tage Lettens
Navn end om man vilde anvende le t
paa denne Domstol. Hørup vidste
det saa godt som nogen, ja bedre end
de fleste. Tbi ban var jo som ung saa
ganske færdig med de Praser, hvor
med det rene Magtbegær smykker
sig: enten det nu bedder Bomstole,
kongelige Prærogativer, Kirke- eller
Samfundsorganisationer. Men ban var
ivrig, kamplysten og nvillig til at af
vise det utaknemmelige Arbejde, som
man vilde lægge paa bam. N aturlig
i vis sørgede Højre for, at Stillingen
^ (k —*y:‘. vialrwiT
1(T'C --fot-

lor politiske
da ban greb
be. Der gaborte den
Tyve Aar s
hvor ringe
kl en Politiende Hørnp
ke af de to
dirkede den
Tbi Ploug
. Aand end
bedre Jour|b a n absolut
just sine
^ed Hørup,
ar borte, og
med de
I blev bans
lup mangen
ler de Mod
pog var nobeding. Og
■ban de seIdsvis lidet,
kt den poli[ dybt i Pro.
I blot en Z.s
| tale om de
senere bar
od Artikler
I skrevet, og
ikke bæres
|o ft Henneen moden
ubu for det
Kn ber

Side forstod atter BeO
[rg Hørups Forstands-Voldsombed 4S, geniale y idj
selv om ban kunde * 1
_
falske og troløse R a a i l ^ .vere _ ^

Embedsmænd i Højesteret. Letfæ r

sig opbidse imod B j >
. ,
® ^
jørups inderste
Væsen, det ban land P
t\e mene fjendlig
imod sig. Kom denne
.Tanke op i ham,
. „ i l . Berg sig «B>ler
. t o s hejre T I« , « ¿ fe d Bojjen
giden 1877 skræmte: ten ^
Im idlertid i 1 * 1 1
„ „ „ a „t
t e s te Provisorium W
]ig
^
voksede igennem - J k

Da fæstner H ørui . J h L; ts
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Hørup. Regeringen engagerede som
Porsvarer Klubien, m u l i g v d e n dyg
tigste, men i bvert Pald den bov
modigste af de Advokater, der stod til
Raadigbed. Klubien var reaktionær
til Pingerspidserne, saa’ med natio
nalliberal Poragt ned paa \ enstre og
da ganske særlig paa den uanselige
Folketingsmand, der blev Aktor i en
Rigsretssag, skønt ban aldrig bavde
været Sagfører, end sige Højesterets
advokat ! Klubien stod med sin uhyre
Overmodigbed og Hovenbc . mer end
vis paa at vinde Sageii, ¿er jo skulde
vindes — og overfor bam stod da
Hørup, ukendt med Proceduren, ikke
prangende i Advokatkaabe, lille af
Vækst mod Klubien, forlegen trods
sin aandelige Overlegenbed, og vel
paalideligt veltalende, men ikke al
deles sikker i Brugen af sine M idler:
Ordene blev lidt knappe for bam, og
Stemmen kunde slaa over i Falset,
medens Tonefaldet kunde faa noget
Syngende — Mangler, der iøvrigt for
fulgte bam paa bele bans Talerbane!
Hvilken Komedie det var, hvilken af
skyelig Kom edie! Der sad de forud
givne Frikendere som saakaldte Dom
mere, og deres Formand gjorde Stt
til, at Folketingets Aktor kunde be
handles som en ganske ligegyldig,
tarvelig, ja miserabel Personage; i
Skranken kroede sig Regeringens De
fensor, sikker paa Sejren med Adels-,
Penge-, Embed magt i Ryggen
og
overfor denne Samling af selvglade
og grundmurede Myndigbedsmisbru
gere en Sandhedens Forfægter uden
Skygge af Tillid til eller Haab om, at
Lov og Ret havde noget at skaffe med
denne K arikatur af en Domstol!
Dog stolt og skarp og af den klareste
og baardeste Veltalenhed stod Hørup,
tilsyneladende ikke ænsende Domrncr
h
__

Indflydelse
EadikaHsme
K amp

i (£trs 2 -ee
u-o- '■'asker_
de profetiske Ord 6m Folketingets
ubetingede Magtfylde hvilke nn en
delig bar bekræftet sig — og ban
vender sig paa en Gang imod det la
tente Statskup i Landstingsregerin
gen og mod den Militarisme, der blev
Højres Fane. Hin lille Sætning
Hvad kan det nytte, udslynget i Fol
ketinget ligesom tilfældigt, men —
næppe imod Hørups Ønske — under
streget af den daværende Formand
K rabbe: man tænke over, hvormegen
Politik der rummedes i og udvikle
des af disse fire Ord, for ligesom i et
Blink at forstaa Hørups Betydning.
Netop det saa Letfattelige, det Ro
lige, Korte, det ironisk Spørgende, det
med et Skuldertræk Smilende, der
præger disse fire danske Ord — inde
holder det ikke det Bedste i Hørups
Form ? Og indeholder ikke deres Op
rørskhed imod Fraserne og Patentpatriotismen, imod M isbn^ot af P en
ge, Spildet af Arbejde ogsaa det Al
lerbedste i Hørups Kamp ? Hvad kan
Væsen, det ban kunde mene fjendtligt
dat, at pynte sig med Fjerbusk og
Hjælm for et lille L an d ; og hvad kan
det nytte: at ville lukke Øjnene og
ikke ville se Sandheden; og hvad kan
det n y tte : at ville imponere, hvis der
blot findes En, som ikke tror paa F ra
serne, og som roligt afklæder dem de
skinnende Klæder?
Folketingets
Formand kaldte Hørup til Orden for
dø Ord — og tusinde, titusinde Dum
heder og Taabeligheder bar bagefter
dannet Kæde omkring dem, og dog
staar de lysende rid n u , uforglemme
lige, dømmende, afgørende.
Man bar paastaaet, at over disse
Ord blev den forsmædelige Kjøben
havns Fæ stning bygget.
Ligesom
man plejer at beskylde Fritænkere
for nfrivilligt at
Kirker, saa-

de Moderate ved J u l 1883; det danske
Venstre dannet i E fteraaret 1884 ;
Bergs Udtræden af det atter forenede
Venstre et P a r A ar efter ; saa Bojsens
dristige Kup med 01 og Sukkerloven
1890 — anlagt paa at udsprænge de
Radikale — og endelig Forliget 1894.
Dette er som cagt kun Hovedpunkter,
men bagved dette førtes den daglige
Kamp mellem Moderate og Radikale
eller som de snart skulde kaldes med
et næsten forglemt N av n : Evropæeme.
Endnu var dette Navn ikke dukket
op. Berg saa med Sympati paa For
bindelsen med de Intelligente.
Og
* 1 OOA f
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landsvalget i September, hvorefter
Morgenbladet fra 1ste Januar 1880
udgik med tre U dgivere: Berg, E.
Brandes og V. Hørup, hvilken sidste
straks efter blev Bladets Redaktør og
forblev dette indtil N ytaar 1884, bvor
Alliancen sprængtes.
Disse tre Aar
førtes den radikale Politik af Berg og
Hørup i Forening, og de slog paa én
Gang de Moderate ved Valgene og
trængte Højre længere ind mod Pro
visoriets Sækgade.
Hvilke Artikler
og hvilke Taler boldt ikke Hørup den
. Gang i denne for bam saa sejrrige
T id ! Men hvo busker vel nu, hvor
ledes Højre sloges paa de tre Punkter
eller bvor skæbnesvanger Bojsens
m ilitære Straffelov blev for de Mode
rate og hvorledes Landet erobredes,
medens samtidigt Byen Kjøbenhavn,
tildraget halvt joum aiistisk-literært,
halvt politisk, begyndte at glide det
gamle Regimente ud af Hænderne!
Hørup bavde børt blandt Stifterne af
den lille Onsdagsforening, der dan
nede Begyndelsen til alt Venstre i
Kjøbenhavn og som i de første Aar
ikke talte synderligt flere Medlemmer
end Stifterne.
Hd fra denne Be
gyndelse betragtet var allerede Mor
genbladel i sin sidste Form under Treaaret 1881—1883 en Sejr, og denne
bekræftedes ved Valget 1884, da plud
selig det balve Kjøbenhavn blev oppo
sitionelt — det var da, at Parlam en
tarismen skød truende frem og Rege
ringen vaklede.
Men imidlertid var
Bruddet sket mellem Berg og Hørup,
og Højre fandt ved Rigsdagens Be
gyndelse oa forsaavidt splittet Oppo
sition, som det danske V enstre var
dannet under Berg-Bojsen imod det
evropæiske Venstre under Hørup. Det

g&UIUC
« a c j gvotr Vt.
Egenskaber til Magtens Tegn og Ud
foldelse.
Og saa sker det, at knap
har E ørnp taget Sæde i Regeringen,
førend den snigende Sygdom, der var
begyndt et Aarstid i Forvejen, op
træder med en hastig Voldsomhed, og
inden faa Maaneder overmander ham,
der syntes saa støt og stærk, og tilsidst dræber ham under smærtefulde
Lidelser.
Han fik da ikke udrettet, hvad
saamange ventede af ham. Hans klare
Aands Stjærne lyste et Øjeblik over
det hele Land, frydende Vennerne,
blændende Fjenderne — og saa formørkedes den for bestandig.
Den
nye Tid, som forrige Sommer indvarslede, vil ikke blive saa ny, saa
betydningsfuld, saa stærkt omformende,
naar ikke Hørup forbereder og ud
fører, taler og bestemmer, er' Klargøreren og Dommeren, Magthaveren
og Fremmeren — ja og Hemmeren
ogsaa af, hvad der bør hindres og
hemmes.
Thi han var jo alt det. Han var
— lige siden han begyndte at skrive,
tale, virke i offenligt Liv — den
Mand, hvem man ikke kom udenom.
En Klippe var han, en Apostel ogsaa,
ubøjelig, stærk, flammende og kold
paa samme Tid. Hau besad en Vilje
Bom faa — og der var ingen, slet
ingen, der brød den.
Og intet, der
brød den. Hvad han vilde, det vilde
han trods alt og alle, og intet per
sonligt Hensyn, intet verdsligt Hensyn,
ingen Frygt for Mennesker eller Æ r
bødighed for Dagens Myndigheder
holdt ham nogentid tilbage. Han var
slet ikke herskesyg, havde liden Lyst
til at indblande sig i meget, var saa
ganske fri for al Ensighed overfor
det, der just den eller den Uge inter
esserer en stor By eller et lille
Land.
Ingen vil bedre vide dette
end hans Medarbejdere ved det Blad,
hvis Redaktør han var i næsten sytten
A ar.
Han lod gærne andre raade,
hvor han stolede paa deres Forstand,
og rettede sig efter hvad de én Gang
havde bestemt; han gjorde aldrig
smaat til stort, følte ingen Trang til
at kommandere eller hovmesterere;
han besad en Arbejders Agtelse for
det gjorte Arbejde og tilintetgjorde
yderst nødigt, hvor Bevaring var mu
lig; han søgte at gøre sine Enemær
ker saa smaa som mulige for at ogsaa
andre kunde komme til. Dog hvor det
gjaldt det ham ene Fornødne, dér lod
han sig ikke raade eller bøje.
Han
havde sin Mening og han gennemførte
den — sagde den hundrede Gange,
om nødvendigt blev, for at den skulde
høres og fornemmes.
Han var en
Politiker, ene og alene Politiker, og i
Politik kendte han kun hvad han ansaa for ret. Og dér gjorde det ham
næsten intet, om han stod alene. Han
saa’ Vennerne eller Tilhængerne for
lade sig, misforstaaende eller forknytte
eller selviske eller snobbede — han
.i
smilte derad, lidt bittert maaske, men
han klagede ikke. Han klagede over
hovedet aldrig, selv hvor det gik haardest paa — selv om han knap vidste
sine levende Raad.
Da Berg brød
med hum ved Juletid 1683 og Ue-

Tid.” Han var da og senile
en af de Feltherrer, om hvem Histo
rien fortæller, at de hærløse, vaabenløse, paany stamper .bevæbnede Folk
frem omkring sig. Hvor alene Hørup
end i visse Maader stod, en Fører var
han altid, netop fordi han var saa
sikker og stor i Viljen. Altid havde han
tænkt den samme politiske Tanke,
men sikkert nok skete der en lang
som Omdannelse af hans Politik i
Aarenes Løb — nej, ikke Omdannelse,
men Udvikling.
Kærnen blev den
samme: Venstres Ligeberettigelse med
Højre.
Dette kan lyde underligt nu, hvor
Venstre sidder ved Magten, og selv
om dette er saa særdeles n y t:
Venstre dog altid i en Aarrække har
staaet Maal med Højre baade i Kjøbenhavn og paa Landet, baade i de
aandelige og de politiske Kampe.
Men alle ved jo, at én Gang var det
ikke saaledes, og at der i Hørups
Ungdom kun gaves ét Parti her i
Landet, ét Parti, dannet af to Af
skygninger, Herremændene og Embedsmændene, hvilke undertiden stredes ind
byrdes, men altid fandt hinanden, naar
det gjaldt at underkue, hvad der rej
ste sig imod deres fælles Vælde. Og
de brugte deres Magt hensynsløst,
brutalt, selvisk — dette kan ikke
omtvistes, ligegyldigt hvad enten man
nu vil mene deres Politik og deraf
følgende Magt velbegrundet eller
ikke.
Vor Historie i forrige Aarhundrede er en eneste fortsat Beret
ning om Magtmisbrug, lige fra den
taabelige Reaktion under Frederik den
Sjette op til Provisorismen under
Estrup. Hvad der ikke vilde føje sig
ind under de Herskende, sloges ned;
den fattige Husmandsfører og Goldschmidt, Dr. Damp« cg
ftad.
— fra Tiden senere hen ^ehøves
ingen Havne.
Selv de mest kort
huskende Unge véd, at Højre ikke
kendte Maadehold, saa længe de
kunde benytte passende Djævleøer mod
Anderledestænkende. Og hen i L an
det har vi jo desværre aldrig! oplevet
den Revolution, der pludselig vendte
op og ned paa Personer og jForhold
og bragte dem paa rette Plads.
Saa var det i Halvfjersernes første
Aar, at Literaturen begyndte at røre
paa sig. Alt henhørende til denne Be
vægelse er saa godt kendt, i hvert
Fald i de ydre Hovedtræk, at hverken
Hændelser eller Navne behøver at
nævnes her. Skønt Hørup havde no
gen personlig Berøring med den lille
Gruppe af Skribenter, som søgte og
fandt deres Vej da, blev der dog ikke
straks nogen inderlig Forbindelse.
En enkelt Aftens Møde førte snarest
til en vis Misstemning eller i hvert
Fald Misforstaaelse. Det laa sikkert
i noget rent Ydre — nærmest hos
Hørup. Han, som i sine sidste Leveaar var saa bred af Væsen, saa over
legent satirisk-godmodig overfor Folk,
med hvem han besad nogen Samfø
lelse, var som yngre skarp, kejtet, for
legen, mistænksom. Han var altid
rustet til Tænderne, hvor han gik og
stod — ogsaa naar han skulde til Sel
skab med jævnaarige Kamerater. Døt

Ordets Xiinstner, fik jo Danmark
først i Hørup.
Men altsaa da Hørup mødtes med
Halvfjersernes Intelligente, fandt han
heller ikke straks nogen politisk I n 
teresse hos dem. De var saa at sige
alle nationalliberalt opdragne, og fri
gjorte herfor, blev de rent anarkistisk
tilmode — i hvert Fald følte de sig
da ikke dragne til det danske Bonde
venstre. De var alle Akademikere,
alle Bog-Mennesker, og de ældste af
dem var ikke en Gang bievn j rykte ud
af' Dvaletilstanden ved h ad der ske
te i 1866. De var i fuld Opposition
mod de daværende Højre-Blades Ty
ranni, som de jo straks fik at føle.
Men hvor skulde de gaa hen? Til
A lm uevennen!
Der fandtes intet
kjøbenhavnsk Blad, de* *lod de Hjem 
løse aabent.
Derfor talte de om Blad bestan
digt, men upraktiske var de og lidt
for meget sysselsatte med Literatur.
Planer var der vel, men de kom ikke
frem, og Udvé lokkede de fleste fra
Kjøbenhavn. Alle havde forfærdedes,
om man vilde lukket dem ude fra at
se, den Skagens Strand — den Berlins
Kulturstrøm ninger — den Italiens
Musæer — den Paris’ Teatre. I
Aaret 1873 var de alle paa Rejse eller
i hvert Fald udenfor Hovedstaden,
og just da om Efteraaret udgik det
første Yenstreblad i Kjøbenhavn —
lille, tarveligt, paa daarligt Papir og
kedeligt trykt — uden Abonnenter
.— uden Avertissementer — uden no
gensomhelst Reklame — uden nogen
Forbindelse i Hovedstaden. Det hold
tes
ikke
paa
Byens
Kafféer,
det saas ingen Steder, der solgtes or
dinært ikke ét Eksemplar, og mange
Kjøhenhavnere anede ikke, at det
eksisterede. Der samledes i Bladets
første syv Aar ikke 2000 Abonnenter
i alt, og det var i Ynkeligheden I. A.
Hansens og Bergs trofaste Bønder,
der abonnerede paa Hovedorganet for
det forenede Venstre •— en pragtfuld
Titel, der dog ikke vilde berøvet Bla
det dets provinsielle Præg, hvis ikke
én Ting havde været: Hørups Ar
tikler.
Fra den første Dag var Hørup knyt
tet til dette uanselige Blad, og her be
gyndte han den Gæining, som har
gjort ham til Danmarks største poli
tiske Journalist — til en Skribent,
der ved Originalitet, Sprogkunst,
Tankens Dybde og skønne Udtryks
form, Lidenskab og Yid maa regnes
lige med Danmarks klassiske Forfat
tere. Og man skal erindre, at i en vis
Forstand skabte Hørup sin Journali
stik fra nyt af.
Det er ikke vanskeligt at se, hvor
ledes Kan havde studeret Kierkegaard}
heller ikke, at han havde godt Kend
skab til Goldschmidt. Men hvor vidt
forskellig var han ikke fra dem beg
ge! Hørup, der saa afgjort vilde skri
ve for enhver Forstaaende, læg og
lærd, Husmænd og Bønder og Arbej
dere saa vel som Akademikere og
Kvinder — hvor fj ærner han sig ikke
blot ved den bevidste Udskydning af
alle Fremmedord, ved den haardnakkede Brug af Danskens jævnest«
Grund-Ord fra Kierkegaard, hvis
Skribent-Værd saa fortvivlet ødelæg-

Ødelæggelse.
Hørups Navn fandtes
Morgenbladet, heller ikk
havde aldrig stor Lyst ti
med sit Navn. Dog skre
sige det hele Blad, i a
hvad der fik Betydning
Begyndelse besørgede h
Politik og indenrigsk P
Bladet var blot politisk ■
af 1200 Kroner om Aa~
kom han overhovedet ik
han var fast ansat. Ud
han forholdsvis hurtigt,
dre Politik — Ledere, R
ler, Polemik mod Højr
sørgede han i en Aarr
alene og fik ingen Æ r
Artiklerne tillagdes Reda
denne saa en Gang maa*
Fængselsstraf, til hvilken
Artikel gav Anledning,
egenlig en fornuftig Gen
den han saa længe have
delen og Æ ren af en And
var det ganske rimelig
Ubehagelighederne. Do
med at Hørup skrev disse
for første Gang eftertr
greb den nationalliberal
Hovedstaden og uforfær
med saa frygtede J o u r
Ploug og Topsøe, hvilke
Regn af Skældsord, der
Regn efter Solskin har f
Artikler og Taler unde
Løbebane -— samtidigt h.
des det ham at komme 'ir
tive Politik som Folket
Man gav ham ingen sik
saa vel vilde man ham
overdrog ham hver Gau
den usikre Kogekres, hvor
ge Aar efter kunde lykk
værende Justitsisi-i
ved en Koalition mellem
Højre. Hørup havde sir
Kresen, men han holdt
dons ledende Mænd, af
Yenner, som han erhværV*
lem Vælgerne. Og da han
det dernede ØstsjællamL
der nu redigeres med saa
af Hr. Svarre, følte ha
Sadlen.
Det var Foraar et 18
valgtes ind i Folketinget;
meget hurtigt til at indta
skudt Stilling,skønt der ne.
fandtes mange Store af
svundne, og det i Politi
Steds gælder, at den Besij
godvillig viger Pladsen.
I. A. Hansen og Berg s:
anede de mægtige Egen
Hørup. Desuden talte
mange akademisk Dann
rister. Det blev ogsaa d
der blev Aktor i Rigsretj
de nationalliberale Mini
Aar efter, at han var val
køtinget. Han skulde føre
paa Forhaand var tabt,
stre kun anlagde paa d
Samvittighedsfuldheds V
som for én Gang og saa
a t tage Hensyn til den latt
ret, der sammensattes af
fvorne Yenner i Landsti

ikke paa
i det. Han
at figurere
han saa at
Fald alt,
eri. Til en
[i udenrigsk
litik — og
¡for en Gage
■t. Højere
le, saalænge
’■ndet afgay
en den insdagsartikjbladene be
ske ganske
derfor, da
tøren. Haar
e afsone en
en Hørupsk
ikyldtes det
•ældelse: sihaft For
ms Arbejde,
at han fik
samtidigt
Artikler, der
jkkeligt anPolitik i
et fægtede
lister som
^gyi?dte den
netop som
tlgt Hørups
hele hans
[med lykkei den akgsmedlem.
[er Kres —
dre — men
a t erobre
¡et jo mans den nuSiSCTH

I oderate og
iPlage med
¡af den, af
trofaste
Ide sig mel.avde grunFolkeblad,
tegen Æ re
sig fast i

Trods alt vandt Hørup Havn og
Anseelse i denne Sag, der kuriøst nok
blev den eneste, hvori han nogensinde
procederede. H an var ikke saa ung
den Gang, allerede 36 Aar gammel,
men han var for Angriberne stadigt
den unge Hørup, og endnu for ti Aar
siden, da han var fyldt de 50 Aar, be
handlede Modstandere har. som en
A rt Grønskolling — hvad der er be
tegnende for Oldingeregimentet her
hjemme, maaske ogsaa E r den sær
egne A rt af Had til den Generation,
der brød frem ved Halvfjersernes Be
gyndelse. Im idlertid, hin Rigsrets
sagføring fæstnede Hørups Stilling,
der ydermere forbedredes ved det
første Provisoriums Udstedelse i 1877,
allermest ved det første Forlig, som
de Moderate under Bojsen sluttede i
Hovember samme Atir, forfærdede
over den Sinds- og Tings-Omvælt
ning, som de havde bidraget til
at fremmane. Hørups Opposition
imod Forliget, hans Artikler imod
det Estrupske M inisterium saavelsom
mod de Moderate og de Møder og Ta
ler, som han de følgende Aar holdt,
gjorde ham i kort Tid til anerkendt
Fører indenfor det store, snart for
enede, snart atter samlede Yenstre
parti,og samtidig grundlagde hansKarakter og Politik det dybe, uudslette
lige Fjendskab mellem ham og Boj
sen, mellem hans fuldt frigjorte Gen
nembruds-Politik og den avtoritetstro, højskole-moderate Forligspolitik.
Meget af, hvad der er foregaaet i
dansk Politik siden 1876 til nu — det
vil sige i de afgørende 25 Aar — be
tegnes ved denneModsætning, vedBojsens Frygt for, at Yenstre skulde
sejre sammen med dets radikale Fløj,
som han vilde holde nede, selv naar
han forbandt sig med den, og ved Hø
rups sejge Taktik, der aldrig slap Fæ l
lesskabet med selve Yenstres Grund
stamme, de radikale I. A. Hansenske
Bondekrese. Derfor, medens han al
tid frastødtes af Bojsen, droges han
Gang efter Gang sympatisk til Berg.
Der var en A rt Fællesskab hos disse
to saa grundforskellige Mænd, der dog
supplerede hinanden saa godt. Rent
fysisk set passede de til hinanden,
syntes rundne af samme sunde Rod,
begge stærke, brede, lidt firkantede.
De passede til hinanden paa Folke
møder, hvor Bergs altid rullende Ord
strøm lød som Torden over Forsam
lingen, naar Hørups faste Sætninger
knitrede som Lyn. Ingen af dem sag
de dog ét Ord mere end de vilde, in
gen af dem lod sig forlede til en Blot
telse, selv overfor den farligste Mod
stander, og medens Hørup beundrede
Bergs ukuelige Livskraft, hansUtrættelighed, hans Yælgererobrings-Ævne
og Personalkundskab, saa paa sin

UtUf ueöJAj'iutjr

lørup ior
at have foraarsaget ¿Fæstningen. Agi
tation siges at avld Trods; Oprør at
•kåbe Reaktion. Srim om ikke Sand
heden var en Hel f a u ^ . r>„
var drevet ud i Statskupet, fandt de
kun et Sted, hvor de kunde flygte hen
— og det var ind i Militarismen. For
at frelse sig, kastede de sig ind i Fæ st
ningen — for at redde Embederne
og Pengene for sig, ofrede de Stats
kassens Millioner til Bastionerne.
Hvor ofte kunde Hørup, som dog ikke
var reform-sentimental, tale om det
Gruopvækkende i, at dette lille Land
kastede aarevis Millioner i M ilitaris
mens Svælg. Tænk blot, hvad der
kunde udrettes for disse Penge —
plejede han a t sige — hver Dag rul
les 60,000 E r. ud og svinder bort til
Forsvareti
Hvis for Øjeblikket Indskrænk
ning af M ilitærudgifter staar paa
Yenstres Program — hvis den klar#
Opfattelse af Danmarks M ilitærstil
ling har bredt sig her i Landet— hvis
Fantasterierne fra de to slesvigske
E n g e er overvundne og Virkelighe
den forstaas, saa er dette mere end no
gen andens Hørups Skyld.

Den politiske Fordragelighed og
Forstaaelse, som Berg viste overfor
Hørup, den lagde han ogsaa for Da
gen overfor det literære Yenstre, der
jo flakkede blad-hjemløs om i Da
tidens Ejøbenhavn, haanet af Topsøe
som „Intelligensen uden Saaler i
Støvlerne“ . De nationalliberale Blade
var lukkede, og i Begyndelsen forstod
de Intelligente ikke, hvad Morgen
bladet betød igennem Hørups Pen og
Yilje. Denne Tilstand varede akku
rat et Aar. Men saa i Efteraaret 1875
skete en Forandring, -Urachmami offenliggjorte jet D
t nKadet,
og samtidigt beg y h d p f en ;mcien af
Eresen et stadigt Ar!>V:tie ; Bladet, og
dette førte cfterhaaiHen til en forme
lig Alliance mellem ¿¡isse to krigs
førende Magter. - e rty Tar endnu de f
første Åar saa stærkt oL{aget af Kam
pen mod Reaktionen,
kan mindrø
interesserede sig for. Kampen mod
Elerikalismen eller re tte re : han er
klærede, at først maatte Parlam en
tarism en være g e n n fø ført> føreiu]
der med Held kunde : f e j d e s for de
frisindede Idéer. Ma lste ta n den
Gang troede den p jrlamentariske
Kamp lettere og korter , eiu] ¿ en blev:
han havde jo begyndt me(] at sætte
Længden af det E str | s]ie Ministe
rium til en Iagtrubbe: . fptd _ eller
maaske ansaa han det f or Klogt ikke
at tillægge Højreparti« ts sidste store
Ministerium sikrereStyL e_ en er maa
ske endelig kunde han L j-e den Gang,
1876, helt ud være k l ar over, hvor
ledes Yenstres Erem a(jmare]1 vilde
blive bæmmet af den jndre Strid
mei.em Radikale og Moderate inden
for Partiet. Man maa e riudre, at den
ne Strid bestandigt u d l p mpe)j es sam
tidigt med at begge P ro tie r med for
enede E ræ fter angreb H ejre __ hvis
man da tør bruge Adtr.
forenede
Kræfter.
H er kan %ævnes nogle
Hovedpunkter i denne; tlindre Kamp:
Forliget i 1877, B erg'j Overgang til

der beherskede Folketinget under
Rigsdagssam lingen: alt, som før be
gravedes i Udvalg, standsedes nu ved
- » r e c r û ---- t s s o — i o r -

handle med Regeringen, og Følgen af
denne Politik var det Estrupske Mi
nisteriums halsbrækkende Spring ud
i Provisoriet.
Men naar den radikale Politik b«ng
som et Sværd over Folketingets Ho
ved, truende enhver moderat Bestræ
belse, beroede det paa, at Hørup havde
faaet sit Organ, hvor han uhindret
knnde forfølge sin Politik. I E fter
aaret 1884 stiftedes Politiken med
Hørup som Redaktør.
*
Det var en tnng Tid for Hørup,
inden han atter fik et Blad a t skrive
i. Hvorfor det ikké lykkedes i Foraaret og hvorfor det gennemførtes om
Sommeren 1884 a t samle den fornødne
Kapital, skal ikke her fortælles. Men
Politiken kom, og Bladets Historie
faldt for Politiks Vedkommende sam
men med Hørups indtil forrige Som
mer, ligesom man i videre Forstand
kan sige, at Hørups Historie falder
saa nøje sammen med dansk Politiks,
at de ikke kan adskilles.
Thi der er
jo ikke i de sidste 25 Aar sket den
Ting, hvori Hørup ikke havde sin
Del, og efter at han havde faaet sit
egetOrgan frit og følgagtigt, lystrende
ham fuldstændigt gennem den Række
Medarbejdere, som det lykkedes at
W t t e fast eller løst til Bladet, var
han en altid kæmpende Feltherre, be
standigt marcherende, hyppigt leve
rende Slag, altid irriterende og in tri
gerende Fjenden, aldrig forknyt, al
tid paa en vis Maade sindig, forsaavidt som han ikke flyttede Fødderne
et Gran hurtigere, selv om der var
Jordskælv i Luften, lidenskabelig,
voldsom, uforfærdet bærende Nederlag, selv skuffet og bitter dog ikke op
givende den Ødelæggelse af Modstan
derne, som var Maalet.
H an vilde
forandre Landet — vilde, der skulde
tænkes, føles, handles anderledes efter
ham end før ham — han vilde opdrage
en Nation af Mænd, selvstændigt tæn
kende og selv-styrende.
Han, som
altid tænkte selv og styrede selv, havde
virkelig Ordet Selvstyre indgravet i
sit Hjærte. Og Ulvesmilet kom over
hans Aasyn som Stormlysning over
Hav, naar han betragtede Folkets
Nedværdigelse under det rædselsfulde
og fordum niende Regimente, som Dan
mark en Menneskealder igennem har
taalt. Mod denne Lovløshed og Yold
havde han kun én Magt at sætte: sit
Ord — sit klare, straslende Ord i
Skrift og Tale.
Hørup var som Taler vidunderlig
ved Tankens Skarphed og Udtrykkets
Kunst
Han talte ganske uaffekteret
— aldeles ikke oom en Rhetor, end
mindre som en Foredragsholder. Han
prædikede ikke, belærte ikke, fore
drog ikke, brugto hverken Kunstpavser eller langtrukne Apostrofer
som mine TLlherere eller ser De eller
Kuvel, mine Herrer, endmindre den
Række af jeg tror og jeg mener, som
faa undgaar.
H an netop blot talte.
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, at han
Han kom
jçe en fremjop dengang
Ide nu for
som anden
[Idende ikke
Men baade
li’ eller dog
likaber hos
[artiet ikke
|.e, faa J u 
lfor Hørup,
[sagen mod
[tre kun et
ind i Fol
en Sag, der
som YenIn politiske
le, lige|.ldrig mere
ærlige Eigs.
|Æinisteriets
jet og dets

g D rille ri! Alligevel samlede og
styrkede han sikkert under denne
Betssag sit gode Had til dem, der re
gerede herhjemme. Hvis man skulde
finde en Sammenligning med hint
Optrin, m aatte det være noget saadant som Eobespierre længe inden
Revolutionen procederende for en el
ler anden fransk Domstol og døm
mende, fordømmende og neddømmende de Dommere, der domfældte ham.

.- J
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23 j o r n f t je r n e 23 j ør uf on ffrioer i „tforffe 3nfeHigensfebier":
3bag, fønbag ben 23be februar, t?ar jog l^ofbt førgehojtib for mig felo ooe
lig g o 3®ruP. 3bet jeg tarnfte paa ben ftore, fom famtibig holbtes i Kjøbenfjaon
frreo jeg:

De, som kjæmper og gir sår
for det nye, som de trygger,
ofte, når det vokser, går;
ti de tænker, at de skygger.
Straks har solen al sin magt,
og vor smærte væder grunden,
så det vokser og lår pragt
av vor tak i .sørgestunden.

___________

B . B.

3 o n a s £t e hor fra paris fenbt følgenbe Onier:

E t Liv paa Kampens Tilje —
E ra Pennen Stjerneskud,
En mægtig Førervilje
I Norden sluktes ud.

_
’

SØRGEHØJTIDEN
OVER V. HØRUP
I LØRUPS RIDEHUS
SØNDAG DEN 23 FEBRUAR 1902
—

Mel.: Brat af Slaget rammet

staar Vinterrugen
ind mod snelagt Gaard
tung og bred i Smugen
Sjællands Bonde staar;
skyet Panden luder,
Øjet graadfyldt ser.
Aa! saa har han spurgt det:
Hørup er ej mer!

G

rø n

Runden af vor stærke,
sejge Bonderod
bar han Folkets Mærke
paa sin Herde god.
Folket gjaldt hans Tanke,
Folket rundt vor Sø,
Folket hvor det vender
Furen under 0 .
Kornets Sus og Sange
leged i hans Stil,
Sol fra Vig og Vange
tindred i hans Smil;
Skalkeblinket lyned
— kom Du ham for nær —
som en Dolk, der vendes
brat i Solens Skjær.
Landets Bøgedale
hvisker end hans Lov;
aldrig bedre Tale
klang i Sjællands Skov;

Bøgen stod og lytted
med sit fine Blad,
Folkets tyve tusind
jubled hjærteglad.
Med den danske Sommer
var hans Aand i Pagt,
Sprogets Bær og Blommer
ved hans Glas blev lagt.
Som en Valmukrone
over Nælders Top
steg hans ranke Klarhed
over Vrøvlet op.
Hørups Manddoms-Tanker
— H øst af bedste Tægt —
blev som Redningsplanker
for en kæntret Slægt.
Dumt at tro, han skjæmted,
blot fordi han lo;
Alvor stod bag Spøgen
med sin Bondetro.
Snart de høje Bøge
grønnes om hans Gaard,
der hvor brune Høge
ned fra Luften slaar.
Han var Høgens Frænde,
Frihed var hans Krav;
Sjælland var hans Vugge
— — nu er det hans Grav.
J. Aakjær.

Mel.: Dejlig er Jorden.

Morgen
dæmred i det fjerne,
undrende saa vi, dens Gry udsprang;
Lyset, vi skimted,
tændte Din Tale, —
Du, hvem vi hilse sidste Gang.
r ih e d e n s

F

Talsmand for Tiden,
Fører for de mange,
Ven mod de faa, Du gav Vennenavn.
Se, over Landet
Højene blusser,
hvor Du har bygget Frihedsbaun!

Sejrende stod Du.
Sejrende Dit Øje
skjulte sit vidende, dybe Smil.
Taus blev Din klare,
myndige Stemme;
træt sank Du om til varigt Hvil.

H vil da, Du stærke,
dødsovervundne
Fører, som segned Dit Maal saa nær!
Hvil Dig. Din Gerning
lysende lever,
skøn som vor Friheds Morgenskær.
L. C. Nielsen.

Langkjærs Bogtrykkeri

HØRUP PLAQUETTE

(Ö

jg!

S)

M odellen
ciseleret af
Georg Jensen

Skaaren i Gips
af
Siegfried Wagner

Fût. a f M aria Fritsche.

t mindre Antal Exemplarer af den fra Mogens Ballins
Værksted udgaaede HØRUP-PLAQUETTE er endnu
i Behold og sælges til Subskribenter af nærværende Skrift
for nedsat Pris.
Exemplarer i Bronze 8 Kr. (tidligere Pris 12 Kr.),
Exemplarer i Tin 6 Kr. 50 Øre (tidligere Pris 10 Kr.).

E

V». .
!» *

Alle Exemplarer ere nummererede, og Antallet vil ikke
blive forøget, naar Restoplaget er udsolgt.
Kun Subskribenter paa „Hørup i Skrift og Tale“ have
Adgang til denne Prisnedsættelse mod Forevisning af nedenstaaende Kupon i

M ogen s B a llin s V æ rksted,
Skoubogade 1.

Undertegnede Subskribent paa „Hørup i Skrift og
Tale“ ønsker af „Hørup Plaquetten“ :
Antal Expl i Tin.

Antal Expl. i Bronze.

(Underskrift.)
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