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bsc/6 msct 09 uc/sn op/isizswt. /Vsf c/st c/w/s^ 
s /9 om Ls/cZ/V i/ss t̂cst, optzsi/s/^sttsn 
uct/sbst, tcsn ctu tnt L/olvn/oscts 09 sni/sncts 
w^-t,/sn.

O^s/Sf ctst s /9 om i/ÄSf/cb, som Sf omtsttst st  
09/isvswt, s/cs/ 9u i/ss/V opm -s^som  ps, st 
pv^-t/tsn kun b  t// wnt p 6fson//9 üft/9.





M  i n r e  - T a l e

i A n l e d n i n g

»f

Bissop Dr. Hansens Ded.

noree russ > o p«r>»! Î on >k» mulror, 

Lk«pki r«6«m, qm rueonrur, d»l>er.

Spar»»«

N it  Fcrdreland, o feel ik  Tabi Mange 

Du har som hcrvde k-i» den Labte- Pladr.

Lf

F. Ä h r e n d s ,
Hp-neprast for Hirschholms Menighed i SraSanv.

Jnbtagten tilfalder en hsisttrcrngendr Familie.

K jsbenhavn, i 8 n .
Lrykt ho- S e b a s t i a n  V o - e»



F o r e r t n d r l n g .

^enne  Tale har jeg for kort Tid siden 

holdt i et Selstab, hvoraf min afdode Ven 

vg Velynder Bistop D r. Hansen var et 

hcederligt Medlem. Jeg har ikke vildet 

holde den indenfor den Kreds allene, 

som da udgjvrde Mine Tilhorere; men jeg 

rroer, at en saadan Mands Dod, som

Bistvp Hansens, er et Nationaltab,



og at de, der ei vide eller viüe vide 

der, bsr bringes paa rigtigere Tanker. 

Af mit inderste Hjerte flsd den, vg Sand- 

hed er min Tales eneste Fortjeneste.

Hirschhvlm -en i 7de Maj is«i.

Forfatteren.



M e d b o x g e r e!

Enhvrr virksom Borgers Dod foleS altid med 
Savn as er taknemmeligt Samfund; men storre 
vorder drtte Savn, naar den Afdsde udgjorde et 
Lrd af den Borgrrkiade, hvis Hab pasisteligep «rr 
stattes.

Jkke ssrer jeg Eder didhen, hvor Gladen 
indbyder til munter Tale, rller hyor LivetS Fryd 
fangflet dens letsindrge Glgve nei! —  hvor de 
Dode boe, herster Alvor; og fra GravenS Gjemr 
me hpreS en advqren-e Rost: Mrnnest«! tank 
»aa Dstdrn

Saa er jeg da j Zlapden der, hvor det Fon 
gjangrlige hviler af «n Mand, hvis Hjerte flog 
holt for Troe og Guhsfrygr, sor Konge og Fcrdrer 
land, for Kundstab og Oplysning, for Venstab 
og Kicrrlighrd. Saa vist der er, at det er prir 
selig Skik, at hadre den Fortjenteö Minde, saa 
vist det er, at denn« Skik er lige saa gammel, 
som Mennesteks Enltur, og detS Agtelse for Stör, 
hed og D»d, saa vist er det, at Fyens qfdode Dir 
stop Hansen fortjrner PladS blanht tzoedrelatt: 
deks hoisthaderlige Mrend.
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Men hviS jeg tankte: den Hengangne n»d 
«ende Kongers hsir Naade; steeg snart fra den 
vnge Embedsmand til storre Kalb, vg bekladte i 

firr« Aar, t rde Niger, den geistligr Srand- 
hotesteLvkke—  en Dispestoel; og blrv derkil pry, 

det med Ridderens GuldkorS, Han blev da hadrrt 
»g paaffisnnet nvk, og paa Samfundet har Hans 
Minde intet Krav.

Hvo nagter Gandheden af det, der angaaer 
-en AfdodeS Biographie? Men paa Samfnndet 
har hanS Minde intet Krav? Di stulde blot hange 

«S fastvrd det blinde Phantom —  Lykken, vg -leim 
me, ar Wanden i ade snrfe Aar arbeidede med 
«asbrudt Flid og Aarvaagenhed? glrmme, at intet 
Arbeide, ingea Meie var ham for tung, naar det 
-jaldt Mrdbrodres Held? -lemme, at Han til sin 
lykke bandt Kundskab og Forijeneste?

Jeg maatte kjende lidrt til Manges Domcke 

»m den Hengangne, hvis jeg ffulde tror, at M e  
saa« i Wanden, det jeg saar i Ham, at Alle- 
Hjertrr Hang saa ved Hans, at knn «en Fslelse 
talrde af dem. Det er mig derfvr saa behage» 
ligt, at ogsaa jeg for «n Deel kan afbryde den 
Taushed, der hidtil hrrffed« ved den Hengangne- 
Hvile« O ! var det Sorgen, der bandt nasten Alles*

* Jeg vre-, at af Fyens Gcistlighed har Hr. Stift«.
provsi Lositrup hol-t een Sorgetal« ved Dilkop
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Lunger, viffelig —  oder min Laebe ffulde intet 
Ord komme! Var der Frygt fvr ei at tale saa 
voerdige, som den Hengangnes Minde sortjener 
der, hvo ftulde varet snarere rnd jeg ril attrnde 
tilbagr! Der vcrre, hvad det vil —  folger mig 
med Ovmarksomhed, naar jeg strnber at frenu 

stille for Eder de rnkelt.« T r« k , som udt 

gjorve den H e n gan gn e s störe D « rd .
Med et smnkt UdvvrtrS, forenede^han en 

oerv«rdig Anstand; mrd et hrldigt Organ «n 
dannet og mandig Stemme; mrd «t fritForedrag 
«n Aktion, uden <̂I Kunst, oder hvilken Naturen 
havde sat Ham. Men NatnrenS runde Gaver «re 
dvg som Cavitaler nden Nenter, naar ikke det 
Zndre i öS svarer til de udvvrtrs Fortrin. Dog-^- 
fra Lalerstvlen et Strd, Han altid betraadte 
med apostolisk Vrrdighed, lod vor MrsterS Leere, 
himmelst, som drns Udspring, mcrgtig — som 

det Hrrligr altid virkrr paa den Frommes Hjerte 
—  alvorlig —  som der hsie Alvor, der udgjor 
Christendommens ypprrst« Prag. Christus, og 
hvad Christus var, fremstillede Han mrd en Ild, 
der vibnede om, at i OldingenS Barm luede en

Hansen« Iordefarrd. —  Man har kaldet -en 
mandig og hjcrterorcnde; det sidstc Epiteton kan 
lek forstaae« som Ironie; jeg anseer det derfvr 
ikke vel valgt.



Flamme, hvorril vi hlot finde Gnifien t Man? 

Hins tidligrre Arbeider,
Bel kjendte Han sin TidS bedste Monsire; 

Han agtede alttd der Gode, hvor Han fände der; 
men sely opgav Han aldrig sin Originaliser. Der 

tzar da hverken Kephas eller AposioS Han prsekrhe; 
men Order rfter Evangelium, bette Ord, der er 
mrrgtigt pok eil ae undervise og vpbygge; og der» 

sor besad Han een Ham egen Veltglenhed. H-n  
talede med Frimodighed mod Tidsalderens Parsen, 
og ffarpe Braavd« esterlvd Han «Manges Hjereer. 

Men der var altid saa, ae Sandhrdens Stemme 
horeS frygtrlig som en Torben i den merke Nat; 
M«n Han, der sendte den, vilde, ak efter den 
skulde en herligerr Dag hryde frem i BroderenS 
Aand og Hjerre, Dyg —  straffede Han »nrd Alr 

yor, v! saa havde Han Trost for den Pedrovede, 
Deiledning for den Dildfarende, Daaben sor den 
^«mpende, og Tilflugr for den Forladte. Og 
som man gjerne og i ralrig Forsa»nling horte 

ha»n fra Talerstolen, saa fulgte man Ham ti> Alr 

lerer, ved hviS Fod Han indviede den kalbte Rer 
ligionSlarrer i Srandens vigtige Orden.

Meer «nd zde snese h«derligr Aar hvilrde 
paa OldingenS Jsse. Hans Aasvn var Alvor, 
men af Hiel ralcde et sadesligt Blik; Hans Ansigt 

hlev som forklaret; khi Hirnlnelens elsseligste Datr
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ler —  Religionen —  stod ved Hans Side. Sone 
vor Mrstrr !sordum bad sor Sine, faa bad Han 
sor vö, spm hqnS Bon var varm, saq var Hans 

Tale, riig paa Erfaring, riig pa« Kuhdskab, 
brtydningsr og hoftidsfnld som Dageq. Sone 
Paulus fyrdum, saa indpiede Han os, og Pre det 
Hjerte, som ei dq blev rort, og Der den Haand, 
som ifke zittred! M it LivS stmnneste H ag ! -! as 

den altid ycrre mig i nye Erindring!
Do- —  var Han udmarket sym Taler, dq 

var Han de» ikke mindre som Skolernes overste 
Tilsynsmand. E« gammel Poedagog har sagt, og 
dtt kan jkk« stges tidtnok eller lydeligt nok: — - 
„Almqestqnden levereroS vore Krigrre, voreAgerr 
dyrkere, vore Handvqrksmcrnd v- tildrel- vor« 

Handlende; dens Oplysning yg Scrdrlighed er dq 
et vigrige StatSanliggende, La>restandens heftigste 
Tormaal; thi forsommes denne Grand, da lever 

rer den os vor« Tyve og Brdragrre, vore Morr 

dere og Mrenedere/* Han solle de«?. Paa 
Embedsreiser var Han nrrqttelig, Skalen var 

Ham heftig som Kieken, det var hanS Mqd og 
Dritte i flrre Timer, og der «ndog i hei Aldrr, 
undrr legemlige Smertrr, selv ar underssgr den 

Ungrs Knndstqb og Oplysning, og som Han vidste 
at drage Ungvommen ril sig og om sig, sqa var 

Han, som Kalekel —  stk Stifts herligstr Monster^
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Man horte Ham medDenndring, vgman l«rre, 
hvorlidet Sysirmer, Regler og Abstracrioner nytte, 

naar hjertet «i selv brmnder af «del Dillte for 
en Sag , som UngdommenS Fromhed og Oplyse 

«ing. Han for sin Deel arbeided« mod der Dar, 

barte, der syneS at trne vor Tidsaldrr. HanS 
Exempel var forfcrrdrnde for den Lade, men faa 
var der opmuntrende for den Flittige, vgSelpt 

tykke stvd beffiaemmet vrd Folrlsen af hanS Talent. 
For blot at navve et Mind« eftrr Ham, vil -eg 
P«ge hen ril den KtrkeS Gkole, hvorkra Han gif 

som Diskop til Norge, og blandt dette Land- »dle 
og kiaekke Sonnrr leve Mange, som bevare Ham i 
laknemmelig Erindring. Gelv dannedr ha» Mange 
til'merr frngtbart Skolehold; og -eg har selv Hort 
HansRoes af en DeelKrtgere *, som efrer h«der, 

lig Kamp paa Prinds C h r is t ia n  ilede F«dre-

*  Icg traf, som Feldtprafi, paa FirgcstcrdetWemme. 
n»S paa Thorsing vvenncevipte Folk. Uagtet Sko- 
levoesenel- Organisation og landet- locale itte 
kan sammenligne» med bet, der er gjort sör Dan- 
mark, hvvr Dansselighederne ere foerre, saa bar 
jeg bog sundet ho» den norsse Almue «n langt 
ftsrre Receptivitet for det Store log Skionne, 
hvvr det finde-, det vsre i Mennesset eller i Na
turen — end ho» de» Dansse; uagt t OplandetS 
Gkvleholdere ere hoifi simple Mennesscr, og no
tig nok» som saadanne —  ej bor sammenligne- 
web semi'nariiliss dannede Skolelarere.
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landet imod«': „Det var Mand eil at tale t Kir, 
ken vg med Ungdommrn" saa lad drt fra Alles 

Munde.
Dog —  det er ei allene Norges Fjalde, der 

-ive Gjenlyd af Mandrns Roes, men echvert 
Strd, hvvr den Hengangne virkede —  taller 
mang» Gode der bevare Ham i et heiligt Minde. 
Men dee -ik Ham, som det ofte gaaer den hoiere 
Foresatt«, at Embedsauthoritet, der undertiden 
er nodvendig vg velgjorend«, kaldeS Embedstyr 
ranie, at Embrdsiver faaer Navn af Em- 
bedspral. Do- —  Han stod fast som Klippen! 
den Viis« frygter «ifor DaarersDom, vg diffe 
magte ei at fordunkle en adel Mands Navn. Fra 
Avers Kamp gik Han seierrig ud »ed alle GodeS 
uovrrvindelige Daaden —  Samvilkighedens Fred.

Det er Tid, at feg omtaler Hans Fadre» 
landskiarlighed. Men skal der da geraave Nogen 
til Harder, at Han elffer der Land, hvor Han saae 

det forste Glinn af Livrts Lys? Al Han elfter der 
Land, hvvr Han fandt Alt, hvorfor Mennesker 

leve i Gamsund, Eiendom, Frihed, Sikkerhrd, 
ZEre vg Hader? At Han «lsker der Land, hvvr 
Han knytted«̂  Venstabs vg KiariighedS heilige 
Daand? Mene vi dog ikke Alle, ar vi have 
denneFelrlse tilfalles med vor Hengangne? J a — > 

ve« öS —  hvis vi ikke havde den! Men i For-



tztzlh til vor Anstroengelfe, i Forhold til vor Op- 
xfrelse prisrs vor Fcrdrrlandskiarrlighed. Guld 
yg Solo kan Skatens takoeipmelige Porger ydr 

til Stakens Tarv; Han yder kun «n D « l af der, 
Han modkpg gf hen; og heri siod den Hengangne 
ei Heller rilbage for Rogen; men at gjore «n stör 
Virkekreds endnu stsrre, at ofre fit Pund, for at 
vpflamme Tristnde pg atter Tusinhe til foroget 
FtedrelandSkicrrlighed, til forficrrketMod og Mcekr 
heb i ^areng og Kampens Time; at satte en 

Tanke som den, og pdfore dev som Han, nagtet 
alle skiaeve Doyime, fee det er mrre end Solv og 
Gnld, og det gjyfde Hans«n. Men Hverr 

hagsmrnnestet glssder stg ikke ved Talentets Overr 
vaegt, og Nid og Epot og Skuldertrcrk folger 
yfte den uvanl« Paad, I  Septbr. Maaned 

,807 hvldt Han Fyefl rundt, hvor Krigere 
laae, Yen Tale, der synteS Mange en Daarr 

lighed, og den skqrpere Critik nkristelig. Det 
Sled, hvorimod der is«r sores ?lnke, lyder omr 
trent saa: Man stnlde flaae saaledes, at end ikke 
Een undkom —  saa at Fienderne jkke stk mere af 
Danmark end den Jord, der hehevedeS for at 
jorde deres Legemex; at man skulde i Tiden opr 

reise 6 -erder af de Slagnes Knogler til Minde 
cm den mod et fredeligt og tryfast Folk forovede 

Uvqap. „Ieg for niin Deel seer i Alt derre kun
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en stark Hyperbol, der dog vel i det mindste ti! 
kilgiveltg i en Tale, hvis Formaal var ar ffilt 
dre den forovedr Äold vg opflämme til Enthufl« 
asme. Man flger vel: fligt ek ukristeligtl Meii 

havde Han da er kristeligt EMm< ar Male? Er 
Krigen, Iordens Varste Plage — er dtn bä krir 

stell-? Hvad? om een Frrdens Äand iodgaü 

alle JordenS Campende, istedet for Lt üdbrrde 
Dod og IämMer, da ät rakke hrnandrst Broderr 
haand/ hvor afmaigtig btev dä ikke den vindrsyge 
og blodtotstige Statsklögskab? Ä»en saa lange vi 
ei kunne stole päa Under i den Mennesteltge Äilliej 
saa lange Erd og Pligt fokhinder alle Statens 
Borgers til ar ofre Liv og Biod, naar Faren ell«r 
Fyrsten kaldek, kan jeg for Min Deel ikke indsee, 
hvorledes en Tale til Krigere, under Vävarendr 
Omstandighrder, i hvilk« der ikke kund« seires üden 
Blodsüvgydelse, ffal Vare kristelig ellet i Christi 
Aand —  hvis Evangeliirm vär Fred og Kiarligt 

heb. Dög —  en atvcrrdig og senere udvidet Orr 
dens Valgsprog „Guv og Köngen" det hau,vet 
ogsaa siden bar paa sil Äryst —  det bar Han forNS 
i sir Hjeree.

Ja bette Hjerte flog smt for den Fortadts 
v-Fadetlosr; det kladte den Nsgne> der Mat- 
tede, og det daglig —  den Hungrige. I  Hljtte 

som i Borg var der Broderest kiar. Ja i Hyttett
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boer dog'mangt et adelt Hjerre/ vg den- Drboer 
dver stundom stsrre Christendaad end PalladsetS 

rige Herr». Frieden ltndrer dog ArmodS mnge 
Kaar, og Haabet om <n bedre Fremrid forlader 
dog Mennestrt fidst. Del Hörer der Mod til at 
see saa wegen Nod, der trykker den lidrnde Menr 
«eskehrd; vel Hörer der Hjerte til at stur saa me» 

gen Kummer, at hsr« saa mange Sukke, at see 
saa mange Taarer, »den at kunne -ive Ander 
end — Trost; men borg erltg Foragt hviler dog ei 
paa den usorjkyldte Armvd; der er altsaa lettere 
ar have Samqvem med denne; en siorre Overvinr 
delse Herr der til at aabne FangflrrS Dorre, for 
at give den Fangne, der tabte BorgerenS Frihed, 
AandrnS og VillienS Frihed igjen. Han trorde 
ei alt Gabt udryddet, fordi StatenS S'kkrrhrd 
fordrer, vg Lovenes Hrllighed vii have Forbrydrre» 
afstraffer. Han soll«, at sle» Oodragelse, forsomt 
UnderviiSning, giftig Tale oste swedde he Lanker, 

den Mykkelige bar, !og verlor var Han et blandt 
dem, der käste den forste Steen: net —  hanS 
Hjerte var bisdt, oa jeg har selv seet diffe Menne« 
fter, paa hbis Religiostret Han arbeide-e —  med 
Taarer vade den Haand, Hans Hjerte staanende 
rakte dem. Jeg siqer derfor end starker» end 
for: I  Fangiel som i Borg var Ham Brodrren 

kiar — Hans Hjerte var VenstabS og K/arligr
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heb- billige Tempel. Seer Medborgere! bett« 
dar Hans Arbeide. Han byggede Med Vitsdom, 
derfor fik Hans Arbeide Skionhed og Slyrk«, og 
med diffe gik ha» fit herliger« Lys imsde.

Hvis R a y n a l s  Definition paa 8Er<N er 

rigtig, naar Han figerr „Den fände 2Ere er eu 
Folelse, der ikke allene oploftrr öS i vore egne, 
men foroger vor Betydning i alle Oplystes Aine. 
Den- Idee er uadskiüelig bundrn eil de Begreber, 
vi gjore öS om eir vvervundrn stör Male, om stör 

Gav«, stiftet for det Hele eller for F-edrelandet" 
saa har den Hrngangne tilkgempet fig denn»; saa 
kan jrg med Sandhed stge: Fadrelander og Konr 

gen har ha tabten eroe Mand og Borger ; Bort 
Eamfund «n hoistsedrl Arbeider —  og jeg —  dog 
-eg rier. Vor Sorg er billig; thi vort Tab er 
stört. Men aldrig vill» vi -lemme, det stundre 
med öS aüe ad Midnat; vel öS da, hviS dort 

Eftermerle med Sandhed kan vorde som Hans: 
Han leved« —  virkrde, og V»de som Christen! Ibg  
vil stukte min Tale med Tac i t us  *: „Dersom 
der er naget Sted for de Frommes Aander, der« 

som de Dis« have Ret, ak störe Sjele ikke udstukkes 

rilligemed Legemern«; saa hviil ŝodt, og kald os fra 
ffrsbelig Langsel og qvindagrtg Klynken til at brr 

ftne dine Dydrr —  hvtlke det ikke er Ret at jam» 

*  Agric. gS Lap. Prof. I.  Baden- Overs.
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des oder og beklage. Der er den fände 2Ere, det 
er den Kicrrlighed, som de fortrollgste Venner 
stylde big. Ikke at jeg forkaster Billrder af Mare 
Mor tller Ertz. Ären Personens Afbildninger ere, 
liigefoat Personen selb —  skröbelige og sorgarnr 
grlige/ Sjelens Afbildning tr evig i de» kan man 
treffe og Udtrykke, ikke ved Konst i «n fremmed 
Materie, men vev sine egnt Sarder."

M in Tales Mangler fsler je-, Jeg har 
villet- hvad jeg knnde og butde tale til denForklae 
tedes Forherligetse; Men stsrre ffuldt den« sees, 
dg i et herligere Lys, hvis der ei knndo figes: 

det var hanS Den og ikke Hans Fiende —  som 

höldt vrtt.






