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blev mit Lod i de sidst sorlobne Aar öftere at trcrde 

ftcm imcllcm disse Grabe mcd et dybtbeveeget S in d , og de 
Fleste af dem, jeg i denne Stund feer slntte Kreds vm dcnnc 
Grab, bare bevcrgcde tilligemcd mig ober de tunge Skjcrbncr, 
der Haardt ramte flere lpkkeligc Familier i dort Samfund. 
Ved ingen af deres Grave hvcm jeg her har -ragt dct 
sidste Farbcl, stod jeg dog med tungere Hjerte, end bed den, 
der nu er aabnct for vore Blikkc, og jeg vccd, at her In 
gen er tilstede, «den Han jo er bleven rystet ved Budskabct 
om det Slag, der traf vor hedcngangne Ven, Ingen der jo 
tagcr inderlig Andcel i den dybe Sorg, i hvilken hansEfter- 
ladte nu cre ncdscenkedc. Mcd mange Taarer ere de stille 
Hvilcsteder i de Dodes Habe bleven vcededc; men tungere 
end de ville falde paa Hans Gravhoi, randt endnu ingen. 
Dog der behoveS ikke mange Ord for at stille den morke 
Skjcrbne frcm, hvor Virkeligheden selb taler mcd saa forseer-
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dende Kraft, som vcd denne Kiste. Dct bchoves ikke at 
vcrkke Hjertcrne for Decltagelse, hvor hvert Hjerte allcrede 
er dybt greben af den. Naar et Menneste, der staaer i sin 
fulde Kraft, i Manddommcns feireste Aar, med Lyst og Mod 
i sit Brhst ti'l at arbeide i den Ham betroede Virkekreds bli- 
ver ramt af det dodelige Slag saa hurtigt, som naar Lynet 
oder Skpcn farer ud fra Osten og stinncr imod Vesten, saa 
forfcerdes det svage Menneste og erkjender, at Han er Stov 
og Aste — men naar den Mand, hvem dette vcderfores, Var 
en clstende Hustrucs cncste Stotte og mangc smaa Borns 
cneste Forsorger, naar Han nn netop dar kommen saavidt, 
at Han shnteS at kunne forsorge Sine uden Bekymring for 
Fremtiden, og naar denne Mand var laenge kjendt, agtet og 
elstet ,'blandt öS, saa blöder Hjertet ved denne Herrens T il- 
stikkelse. Der Var Glcede for nogle faa Dage siden i dct 
Huus, fra hvilket Han er baaren ud, inderlig TilfredShed 
over, at Herren nu syntcS at have aabnet dem Udsigt til cn 
lhsere Fremtid — nu Niger Sorgen med sine morke Vingcr 
over dct Huus, fra hvilket Glceden vceg dort med Hans Liv 
— nu knnger Smerten det Hjerte, der flog for Ham, og vi 
tor ikke let haabe at det atter vil aabne sig for nogen Glcede 
her paa Jorde».
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Del Var en Trang, «rede Forsamli'ng, for mig, der flal 

fore Ordet ved denne G rav, at udtale, hvor dybt jeg er 
bleven grebet af den sorgelige Begivenhed, der er skect iblandt 
os, og det saa meget Niere, som jeg vced, at de samme Fo- 
lelser have bevcrget os Alle. Men det er ogsaa en Trang 
for os Alle at vcnde Blikket dort fra det morke Billede, som 
denne Begivenhed har fremstillet for vor Tanke. Og, 
Gud vcrre lobet, hvad entcn vi lade Tanken gaae tilbage 
eller vi lade den gaae fremad: der kommer Lhs og mildere 
og glccdeligere ForestMnger baade fra den svundne og fra 
den kommende Tid. Eri'ndringen og Haabct stiller sig ved 
Sidcn af Sorgen, og bi ville nu lytte til disses Rost.

Vor Ven har forladt os, men Hans Erindring er bleven 
tilbage. Den lever og bil lebe i Hans Eftcrladtes Hjerter. 
Thi Han Var den kjcrligste Mand mod stn Ungdoms Hnstru; 
Han Var en omhyggelig Fader, og sine Born omfattede Han 
med den inderli'gste Omhed. Stille og roligt levede Han med 
sin Familie og sogte stcdse sin bedste Glocde i dens Kreds. 
Hans Erindring vil lebe iblandt os Alle, som habe kjcndt 
Ham, og det turde vcl vaere vansteligt at finde nogen Anden 
i vort Samfund, der i den Grad besidder sine Medborgcrcs 
udceltc Vclvillie, som Han bcsad den: Hans joevne Scedcr,
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Hans milde Teenkemaade, Hans tilfrcdse Sind gjordc Ham 
kjcer for Mange. Og, hvad der vil sige endnu mere, Han 
har ved sin hcle Fcrrd som Embedsmand i vor B y , erhvcrvct 
sig Alles eenstcmmige Agtclsc. Han Var cn rctstaffen Em- 
bcdsmand, der mcd Nidkjerrhcd og Dpgtighed opfyldte sine 
Pligtcr, og selv hvor Hans stundom vanstelige Embedsgjcr- 
ning bod Ham at folge Lovens Strenghed, vidste Han at 
haandthceve den »den at saare cller fornccrme dem, hvis For- 
deel Han maatte handle imod. Han fulgte Nctfeerdighedcns 
lige Vei — men Billigheden saae Han gjerne sidde paa Dom- 
merscrdct. Ved disse Egcnskaber som Embedsmand havde 
Han vundet almindclig Ancrkjendelse her — og dcnne Sand- 
hcdcns uskromtede Noes slal dcrfor tale til Heeder for Ham 
ved Hans Grav.

Men, Medchristne, hvad der er heederligt og elskeligt og 
godt, Alt, hvad der er af Sandhcdcn og Nctfoerdighcdcn og 
Kjserlighcden, har Doden ingen Magt oder. Den kan ned- 
bchde den forkroenkelige Stovhytte, i hvilken Aanden her har 
sin Bolig , men Aanden selv og dcns «edle Frugter, höre 
GudS Nige til. Den kan omstprtc den jordiske Lykkcs, om 
end nok saa fast opforte Bygning, men Sjerlens Liv og Lyk- 
salighcd kan den ikke forstyrre. Dette er det christcligc Haab,
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der kaster Lys selv oder Dobens morke Vei og lader Straaler 
fra EvighedenS Morgenrode stinne igjennem Gravcns Rcedsel.

Dette de Christncs Haab deckte vor hedengangne Broder, 
og Han glemte ikke, medens Han Var iblandt os, at höre det 
Ord, der bestandigt viser hen mod det himmclste Feedrenc- 
land. V i staae derfor med det Haab vcd Hans Grav , at 
Han n» har fundet den Fred, som Herrens livsaligc Ord for- 
jeettcr.

Men de Efterladtes jordiske Fremti'd , hvorledes stak den 
blive? Enken og de fadcrlose smaa Born, af hvilkc den Mdste 
staaer vcd dcnne Grav, hvo stak vcere dcreS Forsorger? San- 
dckig denne Nod er stör og vort Hjerte er ikke «den Bekhin- 
ring; men vort Haab staaer til Gud som i sin heilige Bolig 
er de Faderloses Fader og Enkers Bcstytter, og som aabner 
brede Veie hvor vi ingen Stic kunne oine; vort Haab staaer 
til, at de Mennester ikke ere faa, som forstaae, at det Hörer 
til cn reen og ubesmittet GudSdhrkelse for Gud og Faderen, 
at besoge Enkerne og de Fadcrlose 1 deres Tramgscl; vi ville 
derfor holde fast i Trocn paa Guds kjcerligc Forclscr, selv 
»aar bi ikke kunne forstaae dem og opmuntre os selv til at 
erkjende:



Z Verden er« ei Ned saa stör,
GudS Naade dog er sterre.
Er lnkt sor mig hver Der paa Iord, 
Staae aabne Himlens Dorre,
Min Sjah var ei forsagt,
Du staaer med Gud i Pagt 
Har Verden Dig forladt̂
Blev Dikgek Dig til Kat:
Var trestig, Herren levcr!

Amen.






