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I n d le d n in g .
I „Hojskolebladet" har en Jndsender for loengcrc
T id siden opfordrct Hojskolcforstander Kolds Lcerlinge
til at offenliggsre i ncevnte Blad ellcr paa anden Maade
Udtalclser af og Smaatrcrk om Kold, som de maattc siddc
indc med, og som muligvis künde gavne og glcrde iO jc blikket og siden en Gang i Tiden nyttcs af den Mand,
der paatager sig udforligt at stildre denne dygtigc FolkeOpdragers Liv og Virksomhcd. Ordene lod anderlcdcs
— jeg har ikkc Bladct ved Haanden — men Meningen
Var dcnne. Da jeg havde lcrst Stykkct, sagdc jeg t il mig
selv, at jeg ikkc burde betragtc Opfordringen som mig
uvedkommcndc, men tvcrtimod yde mit B idrag; jeg er
nemlig en af Kolds Lcerlinge og har noget at fortoelle
om Ham. Om det, jeg kan fortcrllc, v il kunnc gavne og
glcrde i Ojeblikket, og navnlig om noget af det har blitz
ende Vcerd for Fremtidcn, det er jo nu en anden Sag,
men jeg antager det.
Kold var en ejcndommelig og megct mcrrkclig M and,
og Hans Jndflydclse paa det danske Folks Aandsliv var
storre end de flcste, ellcr maaste rcttere, cnd nogcn af os
aner. Det er dcrfor i sin Orden, at alle de vidt sprcdtc
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Smaatrcck, der kan bidragc t il at bclysc denne Mands
frugtbarc Liv, og altsaa er for godc til at glcmmcs —
at de optegnes og siden samles.
Vel sandt, mangc
af Kolds Udtalelser og Smaahistoricr v il sikkerlig blivc
ved at vandre fra Sloegt til Sloegt, selv om de ikke op
tegnes; men de kan paa Vandringen blive nogct forvanskede, og noglc af dem v il vel ogsaa da gaa i Graven
med Tilhorerne. Men selv om de künde, uden at opskrives,
leve alle i Folkcmunde, og leve uforvanskede, saa v il de
dog, i dette Tilfcrldc, kun blivc cnkelte Kredses Ejendom;
offenliggores de derimod, saa kan de blive hele Folkcts
Ejendom. A f disse Grunde har jcg i sidstafvigtc Eftcraar syslet i mine Fritim cr med at optegne efterfolgende
Smaatrcck.
Megcn Glcede har jcg havt af at opfriste disse gode
M inder, og det er mit Haab, at ikke saa faa v il kunnc
glcedes ved at lcrse det mcddeltc. Men naar jcg nu ser
paa disse mangc Bogstaver, saa rindcr der mig i Hu
en lille Fortcrlling, som Kold brugte, naar Han vildc
skildre Forstellen paa Ord og S k rift: Hans stulde rejsc
bort, og Han gik da til cn Guldsmcd og bad, om Han
vilde lave Ham cn Ring til Kccrestcn, Grcthc; paa Ringen
stulde staa: „F a rvcl Grcthe!" Guldsmcden paatog sig
Arbcjdet; men da Ringen var fcrrdig, Var Hans misfornojet, Han paastod, at der ikke stod, hvad der stulde
staa. Guldsmcden hcevdcdc, at Ringen var eftcr Aftalc,
og Han stavede for Hans: F— a— r — v. o. s. v. „J a ",
sagde Hans, „Bogstavernc er der, men der stulde staa:
„F a rv e l G re th e !" Det Tryk og dcn Varme, som Hans
künde lcrggc i det mundtlige „F a rvcl", stulde vcrrc udtrykt i Bogstavernc, disse alcne saa Ham altfor faltige
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ud; mcn den Kunst forstod Guldsmcdcn ikkc. Dcnnc
Historie er ikkc Kolds egen, mcn Han brugtc den, som
sagt, af og til. Som dct gik Hans, saalcdcs gaar dct
mig. Naar jcg scr paa disse optcgnedc Smaatrcrk, —
som jcg, i Forbigaaende sagt, har sat paa Papiret, for
jcg striver denne Jndledning —, saa scr de mig saa
sättige ud, og jeg maa udbryde ved mig selv: Nej, da
var det noget andct at höre Ham! — Kold fkulde helft
hores; Bogstaverne kan kun givc et mat Billede af hanS
mundtligc O rd. Men nu er Han jo dod, og de, der ikkc
horte Ham, mcdens Han lcvedc, maa nojcs med at lcrsc
om Ham. Ogsaa dette kan vcrre godt, og i den Mening
offcnliggor jeg disse nedskrevne Smaastykker.
Den Asten, da jeg forste Gang kam til Hojskolen i
Dalby paa Hindsholm, staar endnu saa lyslevende for
mig. Loerlingene sad omkring Bordene og horte paa
Oplcesning; dette S yn tilta lte mig meget, men det var dog
soerligt Forstanderen, mine B jn c ledte efter. Jeg havde
dannet mig et Billede af Ham: Han maatte vcrre en stor
og kräftig Skikkclse, og af saadannc var der cnkelte, men
ingen af dem künde jcg ansc for at vcrre den rette. Jeg
saa nok, at der sad for Bordenden cn liüe mager og
uanselig M and med en graa, strittet Hue paa Hovedet,
men Ham künde dct da stet ikkc vcrre. Da sagdc den
lille M and nogle ganskc faa O rd, og ojeblikkclig flog dct
mig, at det nok alligevel var Kold, der sad for B ord
enden, og at det störe ved Ham ikke var Kröppen, mcn
Ordet, Han forte. Der var cn ganske forunderlig Vcrgt
og flaaende K ra ft i Hans O rd ; Hans Tale künde ikkc
blive blot cn summende Lyd, nej Tilhorernc maatte lcrggc
Mcrrkc og bojc V re t d crtil; selv den Tilhorcr, som var

6
imod, hvad der blcv sagt, Han maatte göre det sammc. —
I to V intrc — sidstc Skolcaar paa Hindsholm og forste
i Hjallese, altsaa 61— 62 og 62— 63 — har jcg vcrrct
Lcrrling hos K o ld ; jeg har i begge Vintrenc fulgt Hans
Foredrag mcd Opmccrksomhed; jcg har Hort paa ogdcltagct i Samtalcrne ved Middagsbordet, i Hans Stue og
paa det fcrlles störe Sovevoerelse — som bckcndt laa Han
mcllcm Lcrrlingenc. da Han var u g ift— ; jcg har vceret
sammcn med Ham ved Moder paa Sjcelland og paa
Langeland, og jeg har aflagt ikkc saa faa körte Bcsog
paa Skolen. Ncestcn alle de meddclte Smaatroek ogUdtalelscr har jeg fra dissc ncrvnte Stcder, og jcg har dem
saalcdcS ved personlig Jagttagelse eller fra Kolds egen
M und. Noglc af dem har jcg ikkc Paa forste Haand;
men det er min sikre Tro, at jeg alligevel har dem fra
paalidelig Kildc. — Jeg har ikkc havt Optegnclscr til
min Raadighed, men har udclukkendc maattct stottc mig
t il min Hukommelse. Dcttc ncrvner jeg, baade som cn
Undskyldning, hvis der skulde knnne paapcgcs mindrc
M angler ved minc Optegnclscr — störe tro r jcg ikkc
der er — og tilligc som et Vidncsbyrd om, hvordan den
M ands Ord künde slaa ncd og scette sig fast hos T ilhorcrnc. — Skont jcg, som sagt, ikkc har havt Optcgnclser t il min Raadighed, saa er jcg dog tcmmelig sikker
paa, at hvor Kolds Ord i dissc Mcddclelser er anforte,
der er den rette M cning altid gcngivet; endviderc tror
jcg at kunne paastaa, at i de flcste Tilfccldc er Ordcne
anfort helt eller nogenlunde ordrct.
Siden foranncrvntc Opfordring kom frem i „Hojskolebladct", har Lars Frederikscn i Ryslinge og Redaktor
Fernando Linderbcrg skrevct cn Del om Kold. Hvad
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de har sircvct, har jeg lcrst med Fornojclsc; men dcrcs
Optegnclser har forwcntlig ikkc gjort minc ovcrflodigc.—
Det har ikkc vcrrct min Agt at stildre Kolds Lcvncd,
den Opgave kan jcg ikkc magtc, jcg har kun villet ydc
nagle Bidrag.
Men for dcrcs Skyld. som muligvis
künde faa disse Smaastykkcr i Hoendc, udcn at havc
ncrrmerc Kendsiab til Mandcn, her omtales, vil jcg dog
incddclc disse faa karte Trock am Hans L iv: Han blcv
fodt i Thistcd den 29dc M a rts 1816. Hans Fader var
cn sättig Skomager. I sin Ungdom tag Han SkolelcrrcrEksamcn, var dcrncrst Huslocrcr cn T id i Sonderjylland.
hvorcftcr Han rejstc til Sm yrna i Asien. Her levedc
Han i fem Aar, dcls som Tjener hos Proestcn Hass, der
var rejst ud som Missionoer, og dels som Bogbinder.
Ester sin Hjemkomst gik Han friv illig t med i Krigcn
1848. Straks cstcr Krigcn oprcttede Han cn Hojskolc
i Nyslinge paa Fyen; siden flyttcdc Han Skalen til
Dalby vcd Kcrrteminde, og sidst til Hjallesc vcd Odense.
Vcd siden af Hojskolen havde Han i mangc A ar cn
Borne-Friskole; dennc sidstncrvntc Slags Skoler satte
Han i Gang, forst paa Fyn og siden paa andre S tro g
i Landet; Han blcv Friskolens Fader og et Monster for
vore Hojskolcmocnd. Han dodc i Hjallese den 6te A p ril
1870, altsaa lid t ovcr 54 A ar gammel.
Da jeg begyndte Arbejdct, var det min Tanke at
tilbyde „Hojskolebladet" minc Optegnclser; men de kom
til at tage mere Plads, end jcg havde vcntet, og navnlig af den Grund har jeg nu besluttet at offcnliggore
dem vcd at sende dennc lille Bog ud i Verden. Det
er min forste og bliver vel min sidstc B og; det ligger
ikkc for mig at vocrc Forfattcr. — Hvad jcg har a^
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fortcrlle, mcddclcr jcg i to Afdclinger: „Smaatrcrk om
K old" og „Udtalclscr af K old". Som Tiüccg aftrykkes,
mcd vcdkommcndcs Tilladclsc, Kolds Tale vcd Vcnncmodct i Kobenhavn den Iltc S c p tb r. 1866, dadcBogcr,
hvori den fandtes, cftcr hvad jcg horcr, forlcrngst er
udsolgte.
I Dccembcr 1882.
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I.

S m a a tra c k

o m L o ld .

Eir Vavcr, som ellcrs var en flink og kristclig Mand,
havdc den Fejl, at Han ikke holdt meget af at bestille
nogct, men dcrimod vildc Han gerne gaa omkring paa
Bcsog hos godc Vcnncr. Denne Vccver sagde en Gang
til Kold: „Jeg lcvcr som Himmelens Fugle, Kold! de
saar ikke, de hostcr ikke, de samlcr ikke i Lade, og dog
fisder Vorherrc dem alligcvcl". „J a ", sagde Kold, „hvis
De*) var en Fugl, saa var dct rigtigt, at De lcvede som
Fuglcne; men nn er De Ncrvcr, og det var derfor mere
rigtigt. at De gik hjem og passede Dcres Vrvv".

En Prcrstcdatter sagde en Gang til Kold: „De maa
dog indrsmme, at Menncskene er stillet forskelligt her i
Verden og har dcres forskcllige Gerning; noglc stak have
fat paa dct grovcrc Legcms-Arbejde, men for dctte skal

mest naturligt, rimeligviS fordi bau var et Kobstadbarn; jtg
har ikke Hort Ham st^c ..Du' til andre fremmcdc rnd Peder
Larscn Sfrappenborg
Pastor Knudscn i Lcjrskov vtd
Kolding, hvilkcn sidst, en Tid bär Larer paa hanS Skole.
2
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de danncde voerefri". „M a a jegseenafdercsHcrndcr?"
sagde Kold. Frokenen rakte sin cnc Haand frcm, og
Kold fortsatte: „en, to, tre, fire, fem, men hvad er dctte!
De har jo fem Fingre paa hvcr Haand, cn Bondepigc
har ikke flere; det maa da vist vcrre Meningen, at De
sial tage fat lige saavel som Bondepigernc".

Medens Kold boede i Ryslingc, gik Han en Sommerdag udc paa Marken og saa paa fit Korn. Da kom
der lige med et en undcrlig Fristelse op hos Ham; Han
folte sig nemlig fristet til at sige hojt: „G id dette Korn
vilde gro nedad i Stedet for opad, og gid det bcdstc i
dit Hjcrrte vilde gro nedad i Stedet for opad!" Dennc
Fristclse blev Ham tilsidst saastcrrk, at Han maatte skyndc
sig ind t il sin Softer for at tale med hende, og da fik
Han Ro.
Kold stod en Gang i Stalden og gjorde rcnt under
Koerne; Hans Greb Var gaaet i Stykkcr, og Han maatte
da brugc cn Spade, men det gik ikke godt. Da kom cn
M and gaaende forbi, og da Han saa, hvordan Kold rcv
og sied i det, uden rigtig at kunne faa fat, sagde Han:
„De kan nok ikke faa af det K o ld !" „N e j", sagde Kold,
„det gaar mig akkurat ligesom Bornene i Almueskolen,*)
de kan Heller ikke faa af det".

En

gammel Skolelcrrer sagde cn Gang t il Kold:

*) Den »ffenligt Skole kalvt« Kold altld A1mu«skol«n
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„ Ic g kan ikke vcrre cnig med Dem, naar De talcr om,
at Bornene stal have Lov t il at bevcrge sig mere f t it i
Skalen, end de hid til har kunnet; dette gaar ikke an,
for saa kan man ikke tojle dem. Ic g stal fortcrlle Dem
et Trock fra min Skole: Forleden Dag flog jcgensiorre
Dreng, som havdc forset sig; men da rejsie sig ncdc vcd
Dorcn en lille 7 Aars Dreng, som nylig Var kommen i
Skole; Han gik frem paa Gulvet imod mig og sagde:
Saadan maa du ikke flaa mig, saa faar du ikke flere
M g af min Moder!
Hvad vildc De nu göre vcd
saadan en Dreng?" „Ic g vilde gaa hen til Ham," sagde
Kold, „saa vilde jeg klappe Ham paa Skulderen og sige:
Du er en brav Dreng, du siger din Mening uden S k y ;
bliv saadan ved, saa kan du med Tiden blive en god
danst M a n d !" „J a saadan bar jeg mig rigtignok ikke
ad", sagde Leereren, „jeg gav Drcngen en paa Hovcdct".

Kold kom en Gang ind til en Skrcrder i Ryslinge.
Denne sad paa Bordet og syede paa en meget sin Best,
der var indrettet til et stört aabent Bryst. Kold blcv
nysgerrig og vilde vide, hvcm der stulde have den fine
Best. Da Skrcrderen havdc ncrvnt en Bondekarl der paa
Egnen, udbrod Kold: „Den arme Karl, som stal have
den Best paa! Naar Han gaar henad Vcjen, saa vil
Vesten raabe: Ser I , her kommcr en Herrcmand! Lcrg
vcl Mcrrke, her kommcr en Herrcmand! Men i Karlcns
indre vil der vcere en Stemme, som siger: Ja men du
er jo da alligevel en Bondckarl!"
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Da Kold cn Dag stod i en Kobmandsbutik i
Odense, kom der ind ad Deren en megct svcrr Gaardmand. „Hvem stulde tro, at den Mand ejer 100,000 Rd. ?"
blev der sagt. „J a jeg tro r det ikke", bemoerkcdc Kold,
„jcg tro r snarerc, at 100,000 Rd. ejer Ham".

En Gang undcrhandledc Kold mcd cn FriskolckrcdS
angaaendc et Loercrbytte. Han vildc skaffc dem en ny
Leerer, og den de havde, stulde saa hen et andct Stcd.
Da kom cn af Mcendene mcd den U ttin g : „J a det künde
maaste lade sig göre; men soet nu, at den ny Leerer snart
rejSer fra os. saa er det ikke saa godt for vor Skolc".
„ J a ", sagde Kold, „soet nu, at Himlen faldt ned paa
Jorden, saa laa vi net i det allesammen".

En megct myndig Proest cksamincrcdc cn Gang nogct
starpt en ung Frifloleleercr, som nylig Var kommen der
t i l Sognet for at ovcrtage Ledelsen af en ny Fristolc.
I Samtalens Lob ytrcdc Precstcn: De maa ikkc gerne i
den forste Tros-Artikel sige „G ud Fader almocgtigstc".
men De bor sige „Himlens og Jordcns almoegtige
Skaber". Da dcttc blev Kold fortalt. sagde Han: „Aa
ja, det kan voere rimeligt nok, Precstcn vildc vcl helft
selv veere den almocgtigstc."

Kold fik en Gang det Sporgsmaal, hvorfor Han
aldrig satte nvgen Kundgorclse i Avisernc angaaendc
sin Skolc. „N e j", sagde Han, „det bchoves ikke; den
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Nand, som har den Bcstilling at passe min Skale, v il
nok sorge for, at jcg saar de Karle*), jeg fla l have."

Om cn hojtstaacndc gcjstlig Mand sagde K o ld : ^Han
er cn lillc bitte Mand, der talcr nagle smaa bitte Ord,
som falder lige ned paa Hans Best-.

En Prcrst, som Kold cn Gang bcsogtc, sagde blandt
andet i Samtalcns Lob: „Folkeligheden bor lcdc os bort
fra den dumme Standsforstel, vi bor alle fole os som
6t Folk, ön Familje, Skillemurene imellem hoj og lav,
rig og sättig bor falde". „D et dar et sandt O rd ", sagde
Kold, „men sig mig en Gang, naar De nu har den
Mening, hvorfor bod De saa mig ind i Deres egen Sine
i Dag, medcns min K a rl maa nojes mcd at siddc i
Borgestuen?" Hvordan Prccstcn klaredc sig ud af denne
Forlcgcnhcd, det vides ikkc.

En meget sin og, efter Kolds Mening, vcl vigtig
Skolelcrrcr kom cn Gang til Skalen i Hjallcsc paa et
lille Besog. Han laa der om Natten, og nceste Morgen
spurgtc Han Kold, hvor Han künde vaste sig. „A a ",
sagde Kold, „ude i Gaarden er der vist Band i Trüget
vcd Posten, og saa vidt jcg vcd, er der i Karlekammeret
en Sm ulc Kam og cn Stump S p c jl". Sammc N at laa

14
en Husmand paa Skalen, men i hanS Kammer dar Band
mcd alt Tilbehor. Kold vilde pillc lid t ved Lcrrercns
fine Nykker.

En Kobmand sagde en Gang til Kold: „K a n De
tcenke Dem, Hr. Kold! i Gaar ved Modet fik jcg L)jc
paa Forfatteren
1^.; jcg flyndte mig hen ester min
Kone og mine B orn, og vi fik alle den Fornojelse at
Hilfe paa Ham og samtalc lid t med Ham". „ J a " , sagde
Kold, „der sker mange mcerkelige Ting i dennc Verden;
forleden Dag saa jeg en Flok Faar, som gik hen imod
en Hund, og jeg toenkte: Hvad mon Hunden v il göre?
Men, forundcrligt nok, den blev siddenbe ganske ro lig t
og lod Faarenc gaa forbi". — A t Kobmanden paa en
nogct opskruet Maade gjorde saa störe Ophcrvelser oder
denne lillc Bcgivenhed, det var dctte, Kold vilde rcvse.

Paa en lille Udflugt til Skovcn, blev Kold en
Gang opfordret til at holde en Tale. N u var det ikkc
Hans Sag at tale ved enhvcr Lcjlighcd. og navnlig —
i Forbigaaende sagt — taltc Han sjoeldcnt om Aftenen;
„Troldenc", sagde Han, „arbcjder bedst om Natten, men
jeg har det modsat, om Aftenen duer jeg ikke meget, da
kan jcg ikkc tale". Ved dennc Lcjlighcd vilde Han Heller
ikke tale, men da man blev ved at trcrngc ind paa Ham,
sagde Han tilsidst: „N uvcl, saa skal jcg da holde en T a le :
Det er bleven sagt, at naar et Mcnncskc fodeS t il Verden,
saa er det Menncskes Liv som en Bog med lütter hvidc.
ubcskrcvne Blade; skal der skrivcs meget ellcr lid t i
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Bogen? B live r det dhgtigt ellcr daarligt, ondt cllcr
godt, hvad der kommcr t il at staa? J a det maaFrcmtiden vise. En saadan Bog med ubeskrcvne Blade, er
min Tale i Dag. Dcrmcd er jcg fa rb ig ."

Ved Begyndelsen af et Vinterhalvaar, stod Kold
en Dag oppe paa Lostet og samtalede med nogle af L a rlingcne; da lod der fra den andcn Ende af Lostet cn
temmclig stark Latter, og denne gav Sold Anledning til
at sige: „Den Latter var ikke god, den Var for raa, vi
maa se at faa den til at lyde bedre, og det naar sig
nok. V i maa larc, som Digtcrcn siger, med Aand at
le og med H ja rtct at grade".

Nogle faa A ar for Kold dode, spurgtc cn af Hans
gamle Venner Ham, hvordan det gik med Skolcn. „A a
jo", var Svaret, „det gaar helt godt, det var en Skam
at klage; men der er alligevcl cn Forstel paa for og
nu: for havde jeg ikke faa mange i Skolen, da künde
jcg bedre lare den enkclte at kendc, jeg künde tage Del
i Hans smaa og störe Sorger ogG lader, jcg kundc givc
Raad og hjalpe Ham til Rette, nu har jcg faa mange,
nu kan jeg ikke saadan som for levc med den cnkcltc;
nu har jeg det som gamle M ads: Han havde cn Kiste
fuld af gamle Klude, faa en Gang imcüem tog Han en
K ap og rorte omkring i bisse Klude, for at de ikke
skulde mugnc".
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En K a rl, som var paa Kolds Skolc, sagdc cn Dag
t il Ham: „Jeg er saa glad ved at höre Deres Foredrag;
men naar der er gaaet nagle Dage, saa kan jeg ikkc
huske, hvad det var, De sagdc, og det er jeg tit saa kcd
oder". „D e t skal De ikke vcere saa ked oder", sagdc
Kold, „naar vi lcrgger Drcrnror ncd i Jordcn, saa maa
vi scrtte Moerkepcrle, for at vide, hvor de ligger, hvis
vi en anden Gang v il tage dem op; saadan gaar det
ogsaa med dode Ord og Ord, der bloter ta lttilH o vcd e t,
t il Forstanden; v il vi gemmc dem, saa maa vi scette
Moerkepcrle, det v il sige, vi maa fcrstnc dem i vor Hukommelse. Men lcrgger vi Korn ned i Jordcn, saa bchover vi ikke at scrtte Moerkepcrle, det kommcr jo op;
saadan gaar det ogsaa med levcndc Ord, der er ta lt til
Hjcrrtet, de gror deres stille Voekst. Vcrr De kun rolig!
De gode Jndtryk, De har faaet her paa Skolcn, skal De
nok saa Udbytte af; og er der bcstcmtc Ord af dem,
De har Hort, som De siden i Livet faar B rug for, ja
saa v il de komme op hos Dem, naar den T id kommcr".

En M and sagdc cn Gang til Kold: „ N i har det
ikke godt paa vor Egn nu; for nogle Aar siden havde
vi vore B ylav og fornojelige Sammcnkomster, vi var saa
enige og levcdc saa frcdcligt og godt, nu stridcs vi om
Fristolc, Hojstolc. Sogncbaandslosning og alt dctte ny.
Nogle v il i Syd og andre i Nord , for havde vi Frcd, nu
har vi Ufrcd, og det er ncrrmest Dcm, der har voldt alt
dctte". „H vis der ved min Virksomhcd", svaredc Kold,
„er stet cn saadan Forandring paa deres Egn, saa bnrdc

17
De ikkc skccnde paa mig, men saa burdc De takke mig;
De Lager nemlig mcget fcjl, naar De mcner, at der for
dar Fred paa Dcrcs Egn, dct Var der stet ikke, nej der
Var KirkcgaardSro, og den er da saa mcget usund for
vi Mcnncskcr".

Kold tra f en Gang cn sättig, troendc Kone, som
grcrd og var bcdrovet, fordi FamiljenS encste Ko Var mcget
syg. Da sagde Han t il hcndc: „J a De maa jo söge
Hjcrlp og sc at faa gjort, hvad gorcs kan; men glcm
ikke ogsaa at bcdc Vorhcrrc om Hjcelp". „J a ", sagde
Konen, „a t Vorhcrrc v il hjcrlpe os Mcnncskcr i det hclc
og störe, og navnlig da i vor Salighedssag, det tro r jcg;
men at Han tager sig af saadanne Smaaling som vor
shge Ko. det har jeg svcrrt ved at tro ". „H ör ved De
hvad", svarcde Kold. „Vorhcrrc Lager Del i sine Venncrs
smaa og störe Sorgcr og Glcrder, Han Hörer vorc Bon
ner baadc om dct smaa og dct störe, og alt dct godc,
vi kan taalc, dct giver Han os; kan vi ikke tro, at Han
v il hjcclpe os i dct smaa, saa kan vi egcntlig Heller ikke
rigtig tro, at Han v il hjcclpe os i det störe".

En M and sagde cn Gang til Kold: „D er er for
lid t Kcrrlighcd hoS de kristnc, Kold, der burdc f. Eks.
virkcs ganskc andcrledcS for Hcdningc-Missioncn". „J a " ,
svarcdc Kold, „dct kan vocre smaat nok med Kcrrlighcdcn;
men De burdc ikkc komme med den Bebrcjdelse ; dct er jo
3
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nemlig saa, at naar Dercs Kone bedcr Dem om at heute
cn Spand Band, saa siger De gnavent ncj". „M e n",
udbrod Manden, „hvor v il De dog hen, Kold? Naar
Talen er om den störe Sag, Missionen, saa taler De
om en saadan Smaating som cn Spand Band!" „Det
er stet ikke nogen Smaating, jeg taler om", sagde Kold,
„det er en let Sag at tale i hoje Toner om vor Kcerlighed t il Hottentottcrne, for de er saa langt horte, vi
kan da noses med at snakkc og maaske en enkclt Gang
imellcm give cn Rd. ellcr to; men naar vi v il tale om
Koerlighed t il dem, der er os nccr, saa maa Handling
folge Ordet, ellers bliver vi til Lattcr. Kocrlighcdcn
maa begynde indefra og hjemmcfra, vi maa ove os i at
vise Koerlighed imod dem, der stddcr vcd vor Sidc, dem
vi er i daglig Beroring med, Ord og Handling maa
folges ad; vor Koerlighed maa vise sig i K ra ft og ikke
i Snak. S c cn saadan Koerlighed er der Hold og Sandhed i, den kan vokse og lid t efter lid t omfatte slerc og
flere, den kan blive virkelig stör".

Paa en Rcjse i Jylland kom Kold en Gang t il cn
By, hvor Han Var ukendt. Han spurgtc da, om der ikke
i Bycn boede nogle af „de helligc", og Han blev vist
hen t il en smuk ny Gaard.
Konen var enc hjcmme,
men hun tog vcnligt imod Ham og bod Ham vclkommcn.
„H vor kommcr De ellers sra?" spurgte hun. „Jegkommer sra Bjcrregaard", var Svaret. „N aa ", sagde hun,
„naar De har voeret der, saa har De ikke voeret hos de
rette helligc". „Hvcm er da de rette helligc?" spurgte
Kold. „D et er de Folk", var Svaret, „som har erkläret
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den gamle Adam K rig og gor alt for at odeloegge Ham;
det er de Folk, som afholder sig fra og advarer andre
imod Logn, Banden, Svoermeri og Drukkenskab, Dans,
Kortenspil og alle andre Laster". „J a ", sagde Kold,
„D e tager nok mere med imellem Lüsterne, end De
strcrngt taget har Lov til, men det v il vi nu lade ligge.
Ellers v il jeg göre Dem opmcrrksom paa, at De
vistnok forer den K rig paa en fejlM aade; naar jeg v il
tage Livct af et Menneste, saa er det ikke nok, at jeg
stoerer Haar og Regle af Ham, Han lever endda; men
saadan bcerer jeg mig ad imod den gamle Adam, naar
jeg ser paa det ydre og glemmer det indre, naar jeg ser
Paa andres Fejl og glemmer mine egne. Den gamle
Adam maa gribes an, hvor Han har sit Soede, og det
er i vort inderste indre, i vort Hjcerte. V i kan ikke fore
Krigen, men vi kan lade Vorherre fore den for os; og
at bede Ham hjcrlpe det gode frem hos os, det er den
bedste Maade at fore Krigen paa; jo mere dettc gode
vokser i vort indre, jo mindre Plads bliver der t il den
gamle Adam, og tilsidst maa Han vige; men hclt fr i for
Ham bliver vi dog aldrig i denne Verden".

En Gang blev der sagt til Kold: „D e er ikke
saa haard og strocng, som De h a r vcrret; De tager nu
mere m ildt paa Folk og kan sc mere godt hos dem end
for nogle A ar siden". „N a a ", sagde Kold, „har De
lagt Menke dcrtil? Ja det er rigtig t nok; et O rd af
Grundtvig har bidraget mcgct til denne Forandring. Jeg
fad cn Gang i Grundtvigs Stue tilligcmcd flcrc; vi
havdc faact fat paa at tale om andres Fejl, det har vi

Mennefler jo saadan en underlig Lyst til. Den gamlc
sad loenge tavs og syntcs ncrsten at sovc; mcn pludselig
rettede Han fig, stod Sjcnbrynene opad og sagde: „N aa
hvad godt faar vi nu ud af a lt dcttc? Jkkc cn Smule!
Lad os Heller se, om der ikkc er nogct godt hos de M en
nester, og lad os saa tale dcrom, det er mcget bedre!"
Disse Ord flog mig saalcdes, at jeg aldrig glemmcr dem.
Men ellers er den Forandring stet hos mig lid t eftcr
lidt, eftcrhaandcn som jeg har faaet mcd mange Menncster og mange S lags Mennefler at göre; jeg har da
T id eftcr andcn lcert at indse, at v il vi hjcelpe vore
Medmennester til rette i aandelig Hcnseende, saa maa vi
ikke have saa tra vlt med at se paa det daarlige hos dem
og stoende derpaa, men vi fla l helft holde os til det
bedste, elste, tale og syngc det frcm; kommer der forst
rigtig Voekst i det godc hos et Menneste, saa falder det
daarlige lid t efter lid t".

Kold fik en Gang det Spsrgsmaal: „Hvad stal
vi göre ved de Mennefler, der ikke kan forstaa vore
Ord, naar vi taler om aandelige Sporgsmaal?" „D et
stal jeg sige Dem", sagde Kold, „jeg soetter nu, at jeg
var forclstct i en Pige,*) det er jeg nu ikkc, men jeg
soetter, at jeg var det. Saa gaar jeg t il hendc og siger:
Jeg elfler dig M aren! Elster du mig? — Ja, siger
hun, jeg kan hclt godt lide dig. — Ja dcttc er mig
ikkc nok, siger jeg, du maa holde mere af mig, end af
alle andre, du maa elste mig, som jeg clster dig. —
*) Dette skete. f»r Kold bltv forlovet og gift.
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Hvad er der i Vcjen? svarer hun igen, vi har jo aldrig
havt noget ondt tilsammen, jcg siger jo, at jcg kan helt
godt lide big. — Vidcre kan vi ikke komme; Sagen er
den: M aren har ikke den Folclse overfor mig, som
jcg har overfor hcndc, dcrfor kan hun ikke forstaa minc
Ord. Hvad fla l jcg da göre? Ja jcg fla l göre, hvad
cnhvcr fornuftig Bcjler vildc göre: mangler hun Band
i Kokkenet, saa henter jcg Band, mangler hun Brcrndc,
saa henter jcg Brccndc, tabcr hun en Strikkepind, saa
tager jeg den op; kort sagt, jeg er opmcerksom imod
hcnde, jcg gor hende alle de Tjencster, jeg kan finde paa,
jcg soger ved min Omgcrngelsc at vinde hendes Kcerlighcd, og er jeg forst naaet saa vidt, ja saa behover jeg
ikke at bruge mangc Ord, saa forstaar hun halvkvcrden
Visc. — Saadan fla l vi boere os ad overfor dem, der
ikke forstaar vore O rd : vi fla l lade dem forstaa, at vi
elfter dem, at vi v il dercs Vel, vi fla l söge ved vor
Omgcengelse at vinde dcres T illid og Kcerlighed; er vi
forst naaet saa vidt, saa er vi kommen et godt Stykkc
frcmad imod Maalet, saa lytter de til vore Ord og tror,
hvad vi siger".

Ved samme Lejlighed fik Kold det Sporgsmaal:
„Hvad siger De om et Krav, der har bcgyndt at komme
noget stcrrkt frem i vore Dagc, ncmlig Kravct om Kvindcns Frigorelse, naar man gaar saa vidt, at Kvinden
fla l havc alle de P ligtcr og Rettighcder, som Manden
har, og at hun fla l tage Del i det offentlige Livs
Kampe ligc saa fuldt som M anden?" „D et fla l jcg
sigc Dem", sagde Kold, „ i min Barndom saa jcg en

Gang mcd stör Forundring paa en KaruSscl; jcg saa,
at Hefte og Vogne gik rundt, men hvem tra t dem
rundt? ja det künde jcg slct ikke faa regnet ud. Paa
mine Sporgsmaal fik jeg saa det S var, at inde i M idien
bagved et Toeppc gik et AEsel, som Irak det hele rundt.
S c naar TEsclet gik ganskc sagte omkring derinde i
Midten, saa fik Hefte og Vogne stcrrk F a rt der udenfor;
men havde man nu taget Wsclct frem af Skjulct og sat
det ud ved Hestcne og Vognene, saa vildc man have
faact det S hn at se, at Karussellen gik mcget langsomt
og tilsidst aldeles i staa. — N u v il jeg ikke ligne
Kvinden ved ALfclct, men ellers Passer Billedet. Kvinden
har, ifolgc sin N atur og Bestemmelse, sin egentlige
Gerning i det stille, det skjulte, i Hjemmet; hendes
Gerning d cr er cn megct stör og vigtig Gerning, ti paa
Fam iljelivct hvilcr hele Samfundslivet; det er i Gründen
hende, der soetter det hele i Gang. Men tagcs hun
Hort fra denne stille og skjulte Huslivsgerning, soettcs
hun i Sogncraadct, i Amtsraadct og i Rigsdagen,
kort sagt, gives Mandcns Gerning til Kvinden, da
bliver Kvinden, som nu har cn stör Gerning i Sam 
fundslivet, borte, og det hele v il lid t efter lid t gaa sorgelig t i staa".

En M and sagde en Gang t il Kold: „Jeg er uhcldigt gift, Kold, min Kone v il ikke t il den Side jcg v il;
jeg v il gerne til Livets Side, men det v il hun ikke; jeg
indscr nu, at jeg gjordc en Fejl, da jcg tog hende til
Kone". „ J a ", sagde Kold, „tab nu ikke Modct saa snart,
hun kan jo komme siden; men forresten v il jcg sige Dcm,
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at De har ikkc tzlget Dem cn Kone, Vorherre har givet
Dem hende; og De skal nok en Gang komme t il at
indsc, at det alligevcl Var til Deres Gavn, tjcnte til
Dercs Udvikling imod Maalct, at De fik netop hende;
om De ikke kommer til at se dette i denne Verden, saa
kan det sie i den anden".

I cn Samtale vcd Middagsbordct paa Skolcn i
Hjallcsc, faldt en Gang fra en Lcrrling den W rin g :
„D et kan undertiden falde mig ind, at vi i Himlen v il
komme t il at savne noget, som vi her i al Uskyldighcd
glcrdcs ved, f. Eks. Familjclivct, M ad og D ritte, Fuglesang, en Koretur i en smuk N atur, o. s. v ." Da sagde
Kold: „D c rtil har jcg kun den körte Bemcerkning at
göre: I Himlen er der slet intet Savn, det kan vi vcrre
helt sikre paa".

En Fynbo sagde en Gang til Kold: „Jeg v il ikke
blande mig i Striden mellem Grundtvigianerne og deres
Modstanderc, jcg v il vcrre n o jtra l; jeg v il ligcsom bo
Paa Groensen og vcrre Ven med bcgge S id cr: er der
Moder hos Grundtvigianerne, saa gaar jeg t i l den Side,
men er der en anden Gang Sammcnkomster hos de
andre, som kan more mig, saa gaar jeg t i l den Side.
Saadan v il jeg nu bcrre mig ad". „J a ", sagde Kold,
„det har De jo Lov t il; men dcrsom De Venter at blive
glad ved den S tillin g , saa forregner De Dem, detmenneskelige Hjcrrte v il ncmlig ikkc lade sig dele".
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En andcn Fynbo, som i lcrngerc^Tid havdc ivret
stcrrkt imod Kold og Hans Virksomhcd, udcn rigtig t at
kunne sc Frugter af sil Arbcjde, sagde en Gang i et
trcrt Ojcblik: „N ej vcd I hvad! dcrsom vi var kloge, saa
lod vi Fristolc, Hojstole, Sognebaandslosning, Grundtvigianisme og alt bette vcrre, hvad bet er, og saa slagtede
og stegte vi en feb Gaas, dyppede den godt i Sovs og
spiste den, for det vcd vi dog hvad er". Dcnnc Udtalclse drog Kold frem en Gang imellem, og den morcde
Ham ikke saa lidt.

Den Gang, de tcologiste Kandidatcr begyndte at melde
sig som Leerere vcd Hojstolerne, havdc Kold ingcn rigtig
T ro t il bisse Hjcrlpere; „hvad stal det blivc til med de
Folk", sagde Han, „jcg frygtcr for, at de kun kan give
Ungdommcn en vis ydrc Kandidatur". T il to af dem,
som bcsogtc Ham, forcnd de rejstc hen, hvor de stuldc
virke, sagde Han vcd Afstcdcn: „J a nu sigcr jeg Dem
Farvel og onskcr Dem Lykke paa Rcjsen! Jcg har da
faact det In d tryk af Dem, at De ikke v il komme til at
göre megcn Fortrcrd; det cncste skuldc vcrre, om De kom
t i l at tage noglc af de Karle, som stuldc her til, for
jcg stal havc de bcdste." Med dcnne Trost maatte de
lade dem noje. De to ungc Mcrnd kom alligcvel til
at göre megcn Gavn, det Var nemlig L. Schröder og
Nutzhorn. Men sencrc fik Kold ogsaa bedrc Tanker om
Kandidaterne; „det gaar bedre med de Folk, cnd jcg
havdc ventct", bcmcrrkede Han en Gang, og lid t cftcr
tilfojcde Han: „Jeg ved ikke, hvordan T rie r i Vallckildc
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boerer sig ad, mcn Karlene blivcr gjort godt i Stand
hoS Ham, dct har jeg mocrket".

Kold havdc cn ganske moerkvoerdig Evne t il at se
ind iF o lk ; Han künde sidde og rede op i et andetMenneskcs Hjoerte, som man blader i en Bog, og sige, hvordan der saa ud, og de, der ncermere kendte de vedkommcndc, som blev bedomte, maatte saa godt som altid
mcd Undren indromme, at dct vistnok Var fuldkommen
rigtigt, hvad der blev sagt. En Gang bedomte Han paa
denne Maade tre Piger, som Var paa Hans Skole; en
Friskolelcercr, som havde havt Pigerne i sin Skole, medcns de Var B orn, og senere havde havt god Lejlighed
til at leere dem endnu mere at kende, studsede i hoj
Grad, da Dommen efter Hans Mening var rigtig, og
Pigerne kun havde voeret 14 Dage paa Hojskolen og i
den T id ikke vekslet flere Ord med Kold end et „Goddag", da de kom. As de mange Fortoellinger, der künde
levcres angaaendc denne moerkelige Evne, skal endnu kun
mcddeles cn: En Pige, som Var kommen paa Skalen i
Hjallese, gik i den forste Ugestid og groed af og t il hver
Dag. Ingen vidstc, hvad der Var i Vejen; mcn senere
fortalte hun, at hun groed, fordi hun syntes, at naar
Kold saa paa hende, saa künde Han se ligc helt igcnnem hende, og dct künde hun ikke taale.

Hvcm der tit har havt Lejlighed t il at höre Kold,
v il vist kunne mindes, at der var to Ord, som Han
4

brugte meget hyppigt, og som Han satte i uadskillelig For
bindclse med Hinanden, dct Var Ordcne „Sandhcd" og
„Koerlighed". Ligeledes v il de kunnc mindes, at Han
ikke saa sjceldent brugte Vendingen „som hun sagde
Frederik Larscns Kone i Ryslinge". Og cndelig v il de
kunne mindes, at Han tit ncrvnte sin Moder og anvcndte
Scetninger, hun havde udtalt, ligesom Han ogsaa med
Glcrde dvcelede ved Aaret 1848. Han har sagt en Gang:
„D e r gaar maaske ingcn Dag hen, ndcn at jcg tcrnker
paa min Moder og paa Aarct 1848". Dette er forstaaeligt: Hans Moder havde sagt Ham saa meget godt,
og i det ncevnte A ar fik vi Folkcfrihed og Bcsog af Folkeaanden; men Folkcfrihed og Kolds Virksomhcd horte
sammen, og Aanden fra 48 vilde Han saa gerne skulde
vedblivende bo hos os.

Naar Kvld havde holdt et Forcdrag, saa var Han
i Reglen troet og mat ovenpaa, og Han troengte da til
at hvile sig lidt ncde i sin Stue. Her künde Han saa
sidde i sin Loenestol med Hovcdct ncd imod Brystct og
med matte Sjnc; Aanden havde brugt Ham som sitRedskab, men det svage Legcme Var bageftcr blcvcn trcrt, og
dct Var gerne saa, at jo mere livlig og kräftig Han
havde vceret paa Skolen, jo mere trcrt Var Han dcrncde.
Men stete det saa, at noglc Lcrrlingc cllcr fremmcdc kom
ind til Ham, saa künde det lct hcrnde, at der kom et
Sporgsmaal for, der ligesom med et Tryllcslag vaktc
Ham af Dvalen, og Han künde da igcn vcrrc den samme
livligc og kräftige Mand, som Han var for lidt sidcn
deroppc paa Skolen. Mange har undret sig ovcr, at
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den svageligc Mand saadan künde holde ud at tale og
scuntalc undertidcn den mestc T id af Dagcn, og Samtalcrne drejede stg dog ikke om V e jr cller Vind, nej dct
Var gerne Livcts dhbeste Sporgsmaal, der var for.
Mange og vccgtigc er de Ord, Han har sagt ogsaa i sin
Stuc og vcd Middagsbordet. Enkelte Gange künde det
ske, at Han maattc affige Forcdraget, „fo rd i Han ikke
künde i D ag", men det var ikke tit. En Gang kom Han
ind i Skalen, satte sig ncd imellem Lcrrlingcnc og sagdc:
..Jeg stulde jo holde Forcdrag, men jeg er syg, jeg kan
ikke i D ag; jeg v il dog alligcvel sidde her lid t og sige
Dem saamcget, at hvis der er en cller anden, som har
et Sporgsmaal at rette t il mig, saa kom kun med det,
og jeg stal da prove paa, om jeg kan svare". En as
Lwrlingene kom da med et Sporgsmaal, og Kold tog
straks fat paa Besvarclsen. I Forstningcn sad Han ned,
og det gik kun smaat, men cfter nogle MinutterS Forlob
rcjstc Han sig op, der kom Glans i Hans Vjne og Liv i
Hans Trcrk, og Svaret blcv til et langt Forcdrag; men
alle, baade Loerlingenc og de fremmede, var cnige om,
at de aldrig cndnu havde Hort saa godt et Forcdrag af
Kold.
Skont Kold brugte Verdenshistorien som UdgangsPunkt for sine Forcdrag og Heller ikke glemte at visc,
hvorledes Mennestcsloegten maa betragtes som et samlct
hclc, og hvorledes Vorhcrrc i Tidernes Lob har brugt
snart et, snart et andct Folk, ogsaa de smaa, i sin Gcr"ing med denne faldne Menneskcslocgt, som er, at forc
den sremad imod det fuldkomne Sandheds- og KocrligHcds-Maal, cller, om man vil, tilbage til den oprindclige
UskyldighcdS-Tilstand, — skont Kold, som sagt, ikke
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glcmte dette, saa Var det dog saa, at Hans Tale vistnok
Liest kom til at dreje sig om Nutidssporgsmaal, om Brhdningerne imellem Liv og Dod, Lys og Merke i vore
Dage, og scrrligt da i dort Folk og i det cnkeltc Mcnnefle. Han brod sig ikke saa noje om at folge cn be
sternt Orden i Foredragene, men hvad der kom til at
liggc Ham stcerkest paa Sinde i det Ojcblik, Han skulde
tale, det tog Han op. T it talte Han om et Sporgsmaal,
der Havde trcrngt sig frem i Forgrnnden hos Ham „vcd
Samtalen ncde i Stuen", som Han udtryktc sig, „ i Sengen
i Morges, i Formiddags. da jeg pillcde Stcn ude i
Marken, for etOjeblik siden, da jeg gik op ad Trappen,
da vi nu sang vor Morgensang", ellcr lignende; og
undertiden skete det, at Han pludsclig standscde lid t efter
at Han havde beghndt sit Foredrag, saa' lid t ned i Snusdaasen og sagde derpaa: „J a nu lader vi det ligge til
cn anden Gang, jeg faar en Tanke, som jeg Heller v il
fore frem i D ag". Han havde ikke det mindstc imod,
at en af Tilhorerne standsede Ham midt i Forcdraget og
gav Ham et Sporgsmaal eller kom med en Jndvending,
som Forcdraget havde givet Anledning t il; dette künde
da give Kolds Tanker en anden Rctning, og Besvarelsen
künde trcrffe at udfylde hele Resten af Foredragstimen.
„D e Tanker", sagde Han, „der saadan umiddelbart kommer til mig, uden at jeg har sat mig hen for at
„studere", de giver mig gerne S to f t il de bedste Fore
drag". Endnu skal tilfojes, at naar Kold fik et Sporgs
maal, saa künde Han i Rcglcn svarc straks, uden nogcnsomhelst Betoenkningstid, selv om det var et vanskeligt
Sporgsmaal.
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„ I Dag skal vi have et godt Foredrag, hviS min
svage Mave v il tillade dct", sagdc Kold cn Dag nede
ved Bordet. Da Han saa blcv spurgt, om Hans svage
Hclbred ovcde mcgen Jndflydclse paa Hans Foredrag,
sagde Han: „J a til Tiber ikke saa lid t cndda. Ak ja,
vi mindes saa tit om, at bette vort Lcgcme er Stov og
Aste, ja Ormefode; men bet maa jo vcere godt, at vi af
og t il mindes dcrom. Jcg har undertiden dromt, at jeg
holdt Foredrag, men saadan som Ordcnc da stod t il min
Raadighcd og saa tankeklar jeg Var, ja noget lignendc
har jeg aldrig provet i vaagcn Tilstand. Naar jeg nn
tcrnker paa bisse Drommc, og jeg tillige tcrnker paa, hvor
meget mit svage Lcgeme af og til hindrcr mig i mine
Foredrag, saa faar jeg den Mening ud deras, at i den
anden Verden, hvor et strobeligt Legeme ikke forplumrer
Tanken eller hindrer AandenS Flugt, der skal vi ganste
anderledcs kunne tale cnd her paa Jo rde n ; det v il blive
cn Fryd baade at tale og at höre".

Kold lod sig ikke lct strcrmme, men et rigtig koldt
Ansigt, som Vantro og aandelig Dod havde stemplet, det
künde ove cn stör Jndflydclse paa Ham i den Nctning.
Han har sagt cn Gang: „A f alle de Mcrnd, jeg har
modt paa min Vcj. er der sikkerlig ingen, der saadan
har kunnet forbloffc mig som Provst
lis. Ordcnc,
Han sagdc, gjordc mig ingen Fortrcrd, men dct, der
virkede saa stcerkt ind paa mig, dct Var den sircrkkelige
Dod og isnendc Kulde, som Hans Ansigt udtrykte". —
En Gang stuldc Kold holde Foredrag paa en Egn, hvor
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Han ikke for havde vcrret, og hvorLivct cndnu kun ganstc smaat havde bcghndt at rore sig. Men da Han skulde
begyndc at täte, künde Han ikke, dct blev kun t il cn Samtalc, der ikke Var stört vcd. Om Aftenen derimod kom
Han til at siddc i cn lille Vcnnckrcds, og da kom Han
op, ja dct blev cn ualmindelig fornojclig og frugtbar
Asten. Han forklarede scnere, hvorfor Han ikke knnde
tale ved Modct. „Jeg vildc jo talc om Bornene", sagde
Han, „men Kvindcrnc, som foler mcst for de smaa, var
ikke modt, og desuden Var der saa mange klogc og kolde
Ojne, som saa paa mig, derfor künde jeg ikke tale".

Den Gang dct blev bestcmmet, at Folketingsmand
P . E. Olsens Blad „Dannebrog" sknldc vcrrc Organ for
Friskolen, sagde Kold til cn Mand, som kendtc Olsen:
„ E r nu Olsen sikkcr paa, at Han kan magte den Opgave?" „J a dct ved Han vcl ikke saa ligc", blev der
svaret, „dct maa jo Fremtidcn viSe". „D c t bor Han
vide", sagde Kold, „da jeg begyndte at holde Skolc, da
Var jeg sikkcr paa, at jeg künde holde Skole".

„K old er jo dcrindc", sagde cn Langclcrndcr cn
Gang, „jeg knnde havc Lyst til at komme i Lag med
Ham; jeg Hörer at Han anbcfalcr cn stvrre Frihed i
Borneopdragclscn, og dct gaar jo ikke". Han gik da saa
ind i Stucn, hvor Kold var, og cftcr at havc Hilst, sagde
Han: „3eg Hörer, at De anbcfalcr en storre Frihed i
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Borneopdragclscn, men det gaar stet ikkc, hvor blivcr
saa Respekten af? Ieg paastaar, at P ry g l Hörer nodvcndigt mcd til Borneopdragclscn". „N aa det gor D e",
sagde Kold, „men sig mig en Gang, naar De nu har
slaaet cn Djcevel ud, og der kommer shv andre i Siedet
for, hvad gor De saa?" Dette Sporgsmaal, den cjcndommclige Maade det blcv fremsat paa og de gcnncmtrcrngende Ojne, alt dette virkedc saaledcs paa Monden,
at Hans M nnd gik i Baglaas, og Han gik nd af Stucn.
Da Han var kommen nd, sagde Han: „N ej det er en
farlig Mand at snakke mcd, jeg skal ikke komme ticre til
Ham paa den Maade".

En crldre troende M and paa Fyn sagde en Gang:
„D er er gaact tre aandelige Stromninger hen oder Fyn
i min Tid, og jeg har verret mcd i dem alle tre. Forst
kom Pietismen mcd Forsamlingcrnc, og der Var A lvor
i Roret den Gang; mange Folk blcv ogsaa vakt op af
Sovncn; men stört mere künde den Retning ikke, den
künde ikkc opbyggc og fore videre. Da kom de grundtvigske Prcrstcr hcrtil, og det Var nodvendigt, at vi fik
dem, ellcrs vildc det vakte Liv have sygnct hen igen,
men nu blcv det fort videre; ja det Var cn Guds Vclsignclse at de kom. Men sidst kom Kold. Ved Ham kom
Livet os mere ncrr, kom ind i vore Huse og blev vor
Geest ogsaa de sognc Dage. Han leerte os, bedrc end
Prerstcrne, at se jervnt paa det hojc; ja hvordan fla l
jeg udtrykke mig? — Det Var godt, at Han kom".
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I Sm yrna havdc Kold cn Gang nccr sat Livet til
sordi Han ynkedcs over en saarct Kat og kastede den i
Vandet, for at göre Ende paa dens Pine. En Thrk,
som saa det, og som ansaa Kalten for et hclligt D yr,
kastede Kold til Jordcn og hcrvede cn Kniv for at drcrbc
Ham. Han blev freist derved, at der i dette farligeVjeblik blev raabt til Tyrken fra et Hns i Ncerhedcn. —
Kattene künde Kold godt lide. Ved Middagsbordet paa
Hojskolen havde Han tit en Kat ved Siden af stg, paa
sttSkod, cller paa sinc Skuldrc, og Han fad da ikke saa
sjcrldcnt og holdt Smaataler t il M is , f. Eks.: „Jeg ved
godt, hvad forte M is vil, forte M is v il have et Stykke
Kod; naar blot forte M is faar noget i Mavcn, saa er
Han ligegyldig ved alt andct i Verden. Men forte M is
har en mcgct slem F e jl: Naar blot Han faar noget, saa
bryder Han stg ikke cn Smule om de andre". Naar
Kold saalcdcs talte t il M is , saa smilte Hans Sterlinge til
hinanden, de forstod godt, at det var dem, Han talte til.

I Kolds Stuc fandt cn Gang folgende Samtale
Stcd. K old: „Saalcrnge Borncnc er i den egentligc
Barncalder, saa er der ikke det mindste i Vcjen for at
have Drcnge og Pigcr sammcn i Skolen; men naar de
naar op i 12— 14 Aars Aldercn, saa knibcr det. Det
var godt, om Fristolelcrrcrnes Koner cller andre Kvindcr künde og vilde tage stg af Pigcrnc i dcn Aldcr, saa
Drengcne künde blivc underviste for sig sclv. DiSse
störe Drcnge har bcgyndt at vandre ind i den underlige
Ndergangstid mellem B arn og Vokscn; de Fortcrllinger
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der nu Passer for dem, Passer ikke saa godt for Pigerne,
og omvcndt. Dcsudcn v il disse Tampe gerne drille
Pigerne og göre dem Fortrccd. Og endelig har jeg cn
trcdjc Grund, dct er den, at Bornenc i den Aldcr kan
blive forelskcdc, men dct er ikke godt".
En Frue: „Vcd at höre Dcrcs sidste Grund kom
met jeg til at tcrnkc paa Kristjansfelt. Der har man
holdt Drcngc og Pigcr mcrc strccngt adskiltc, end de
flcstc andre Stcdcr, og dctte har man for en stör Del
gjort for at forhindre disse Bornc-Forclsiclser. Men
hdad har saa Bornenc fandet paa? De har i Smug
skrcvet Smaabrcvc t il hvcrandre".
Kold: „N aa har de dct; ja der skal man se, det er
ikke saa lct at Passe paa den Ungdom! Men jeg tro r
nn cllcrs, at hvad Forceldrenc paa cn skikkelig Maadc
kan göre for at forhindre disse Borne-Forclskelscr, det
skal de helft göre. Dct er ncmlig for tidlig for Menncftcne at blioe forclftcdc, det er ikke sundt; de ftal helft
dcnte mcd den Ting, ind til de kommcr ind i Ungdomsaarcne''.
Frncn: „De kan altsaa dog nok lidc, at de ungc
forlovcr sig?"
Kold: „Javist kan jeg saa. Ganskc vist, naar jeg
ser den ungc forelskcdc K a rl vimse om sit Hjcrrtes udkaarede, saa gor jeg en bitte N ar ved mig sclv; men jeg
kan cllcrs nok lidc det; saadan skal dct jo vcrre, og dct
er i sin Orden. Ja Mand og Kvinde ftal finde hinandeu og modcs i Kccrlighed; men de ftal helft finde
Hinanden i Ungdomsaarenc, mcdens Hjcrrtet er varmt
og Syncrne hojc; skcr det forst i Manddomsaarcne, saa
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kommer der let for megen Forstand og Beregning mcd i
S p ille t".
Fruen: „J a men De var jo ovcr de halvtrcds, da
De giftede Dem!"
K old: „J a jeg! — men jeg skal Heller ikke stilles op
som Monster for en -Egtemand".

Kold kom engang ind til cn Kone, som var saa
mcgct glad ved sin lille Son, fvrdi Han, eftcr hcndcs
Sigendc, var saa dygtig i Skolen. „Han er dog endnu
kun lille ", sagde hun, „og aüigevel kan Han BibelHistorien fra Ende til andcn". „D ct var jo bravt", sagde
Kold, og idet Han vendte sig imod Drengen, tilfojcde
Han: „S a a kan du vel fortcrllc mig lid t om Abraham?"
Ncj det künde Drcngcn ikke. „J o ", sagde Kold, „naar
du kan Bibelhistoricn fra Ende t il andcn, saa maa du
kende Abraham". Ncj, hvad dct var for cn M and, dct
vidstc Drcngcn ikke dct mindste om. Men da kom M o 
deren sin Son t il Hjcrlp og sagde: „D u tcrnker dig ilkc
rig tig t om, du kan jo nok den ottendc Historie".
„J a "
sagde Drengen, og saa begyndte Han at lcrsc som Kcrp
i et H ju l og i den bckcndtc syngende Tone: Abrahams
L ydighed-------- o. s. v. Historien künde Han lcrse, men
at der havde vcrret en M and i Verden, som hed Abra
ham, det havde Han ingen Anelse om. Dcttc Trcrk drog
Kold frem, blandt andre, naar Han vilde vise det taabelige og skadeligc ved Ramscvcrsenct.
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Det blev
sin Hojskole
ikke", sagde
Murstcn v il

en Gang sagt tilK o ld , a t'h a n burdc bygge
paa Almucflolens Grund. „N ej det to r jcg
Han, „saa frygter jeg for, at mine mange
ramle sammen, for den Grund er raadden".

En Prcrst sagde cn Gang t il K old: „De burde ikke
vcrre saa haard vcd den offenligc Skolc, Kold; den kan
jo nok have sine Brost og Mangler, men naar der rcttes lid t hist og her, saa er den jo ellcrs mcget god".
„N aa", sagde Kold, „De siger altsaa ligcsom Tystercn,
men jcg v il svare Dem ligesom Jydcn. Der var cn
Gang, eftcr en gammel Fortcelling, cn Jyde, som kom
til Helvcdc, og lid t eftcr kom der cn Tysker. Da den
sidste kom indcnfor, flog Han Hcrnderne sammen og raabtc:
„J h G o tt!"*) — „Kaldcr du dcttc godt", sagde Jydcn,
,,saa er du god at nojc!" Saadan siger jcg ogsaa til
Dem: Kaldcr De Almueskolcn god, saa er De god at
noje, ja alt for god".

Da ffriskolclcrrer NasmuS Hansen i Bejstrup flulde
begyndc sin Skolcgerning, sagde Kold t il Ham: „D et
Passer saa godt, at De nu kommer t il at holde Skole
for Dcreö Byesborn; de sidder saa i Skalen i dcres
Bondeoragt, Börnene tor sige „D u " til Dem, og De kan
talc vejstrupfl med dem".

')

Paa Dansk: „Jh Gud!'
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Da en af Kolds celdre Lcrrlinge en Dag kom til Ham
og fortalte, at Han skulde til Langeland for at scrtte
den forste Friskole i Gang dcrovrc, da blcv Kold meget
glad. „D et glceder mig scrrdcles meget at höre", sagdc
Han, „jeg har aldrig vceret paa Langeland, men jeg
har en Anelsc om, at der gaar noglc sjcelden vakrc
B orn derovre; vi maa imidlertid havc dem fat, de maa
rives ud som en Brand af Jlden". Under den Samtalc, fom dcrefter paafulgte, sagdc Han til en Sjcellcrnder, som fad i S tn cn : „D er fkal De se, for hver en
Elcv, jeg scnder ud fra min Skolc, da sendcr jeg en
Missioncer ud i Verden". L idt feuere hen i Samtalen
sagdc Han til den samme M a nd : „D er fla l De se, vi
spckulerer paa intet mindre cnd at crobre helc Danmark".

Paa en Egn, hvor aandeligt Livsrorc var saa godt
som helt ukendt, horte man, medens Kold var i Hjallese,
Tale om Friskolc-Bevcrgelscn; og da Egncns V orn havde
en lang Skolcvej, begyndte noglc saa Mcrnd at samtale
om, hvor godt det künde vcrrc, om de nu fik en Friflole.
Den Mand, som syntes at vcrrc den ivrigste, og som
havde tilbudt at göre et temmeligt stört Offer, rcjste saa
over t il K o ld ; men da Han kom hjcm fra Ncjsen, VarHan blcvcn en Modstander af Friskolerne. „Jeg trocde",
sagde Han, „a t Fristolerne var Skoler ligesom de andre,
men det var en stör Fejltagclsc; ncj Friskolerne er en
Hel ny S lags Skoler, der kommcr som en Modscctning
til de gamlc, og de lcrrer Bornene en andcn Religion,*)
') En ltvende^TilkENtlse af Kristindommen ansaa Manden for

37
og da det hccnger saadan sammen, saa v il jeg ikke vcere
med". Det blev senere fo rta lt Kold, at denne Maud
havde trukket sig tilbage, og der blev tilfojet, at nu fik
de Folk vcl ingen Skole sat i Gang. „ I o " , sagde Kold,
„det gaar nok aüigevel; men den Mand, som Var her,
kan ikke blive Bindeleddet mellem Himmel og Jord paa
den Egn, dertil har Han for meget af Icctternes N atur i
sig. Nej der er en anden Mand, som sial scette Sagen
i Gang. Jeg har Hort om den Mand, at Han har en
Gang vccrct i enFriskole, og dettc, at Bornenc der saa
glade ud, det flog Ham saaledes, at Han i flere Ncetter
ikke fik nogen vidcrc Sovn. Han havde aldrig for tcenkt
sig den Mulighed, at Borncne künde sc glade ud i en
Skole, og Han laa i sin Seng og tcenkte paa, hvor me
get det vilde glcede Ham, om Hans B orn künde komme
i en saadan Skole. Se jeg kender ikke den Mand, men
Ham skal det vcere; jeg ved, at Han ikke er kirkelig vakt,
og at Han ikke har det klare Friskolesyn, men paa en
saadan stcerk, naturlig Kcrrlighed t il sine B orn, kan der
bhgges meget godt op". Hvad Kold her havde udtalt,
flog til, vedkommende Mand tog sat og satte Friskolen i

En forhcnvccrendc Provst sagde en Gang til Kold:
„Jeg har som Provst tit havt med den Sag at bcstille,
at kalvc Leerere; men jeg var altid ved en saadan Lejlighcd oengstelig og urolig, ja jeg har havt vaagne Ncetter i den Anledning. Jeg undersogtc med stör Omhu
Anbcfalinger og Karakterlistcr, jeg spurgtc mig for og
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var saa tit bange for, atjeg stulde gribe fejl. M cn naar
De taler om, at ansccttc Fristolelcrrere, saa Lager De saa
underligt rolig t paa den T in g ; jeg forstaar ikke, at De
kan voere saa ro lig ". „J o ", sagde Kold, „Dcres S tillin g
Var i denne Henseende meget forstellig fra min, dcraf
kommer Forstellen. De havde fcde Embeder at give
bort, og De künde da let komme paa den Tanke, at
Embedet med sine Jndtccgtcr var N r. 1 for Ansogcrne
medens Gcrningcn kun var N r. 2 ; men kommer en
Lcrrer af denne Stags til mig, og jeg saa siger Ham,
at jeg kcnder cn Fristolcplads, hvor der kan tjcnes Fodcn t il Ham alcne og ligc de notwendige Klccdcr til R a
den, men ikke en Smulc mcre, saa blivcr Han lang i
Ansigtet og gaar sin Vej. Trceffcr jeg dcrimod cn Leerer,
som Lager imod cn saadan Plads, saa kan jeg voere
saa temmelig sikker paa, at Gcrningcn for Ham er
Hovcdsagcn. Saa forresten bcder jeg til Borherrc ved
cn saadan Lcjlighed og stolcr saa paa, at Han v il lade
dct rette ste; men dctte gjordc De vcl ogsaa". „Der
er noget i dct. De siger, H r. K o ld !" var Provstens
körte S va r.

Nogle Ma'nd kom cn Gang til Kold sor at sporge,
om Han künde staffe dem cn Fristolelcrrcr. I Samtalcns
Lob kom fra cn af dem den U trin g :
N ., som siddcr der, v il blivc cn god Stotte for vor Skole, naar
Hans crldstc B a rn blivcr syv A a r". „Hvad er dog det,
jcg Hörer?" sagde Kold, „v il De ikke stotte Skolcn, for
Dcres ocldste Barn cr blcven syv Aar ? dct havde jcg ikke
ventct. De bor ikke se alenc paa Dem selv og Dercs

egnc B orn, men De bor tcenke ogsaa paa de andres
B orn og paa Egnen i det hele taget; vi maa bctragtc
Friskolen som cn Samfunds-Opgavc".

D a Kold fik den Tanke, at ville holde Pigestolc,
sagde Han til en af sine Venner: „ V i maa ogsaa have
Pigcrnc paa Hojskole, cllers faar vi sor lid t ud as det
hele Vcrrk. Det nyttcr ikke megct, at den halve Del af
Menncskcstcrgten forcs frcmad tilO p lysn in g ogSamsundsfolclsc, naar den andcn Halvdcl blivcr tilbagc".

Dcling i HwZcnc mellem Hcrfkab og Tyende künde
Kold ikke lidc. Han krcrvcde, at alle i Husct skulde
leve som sn Familje. Hcrom sagde Han cn Gang:
„Noglc Bonder bcgyndcr i vore Dagc at indrcttc sig en
Borgcstue; i den skal Tjcncstcfolkcnc opholde sig, mcdcns
..de scrlc" bor i Dagligstucn. Dissc Borgestucr er nogle
slcmmc Jndretningcr".

Den gammeldags, torre, kcdclige og aandsforladtc
Namscn og Katclisation i Skolcrnc Var Kold, som berort,cn
Hader af. I sine Foredrag revscdc Han tit den Undervisningsmaade. Han betegncde den som en Uret baade imod
Bornenc og Kristcndommcn. En Gang, da Han var vcd
dette Sporgsmaal, fortalte Han: „Jeg kom paa en ah
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mine Vandringcr til cn gammcl flink Prcrst, som jeg
holdt mcgct af. Han skuldc den Dag nndcrvisc Konfirmandcrnc, men Var ikke rigtig rask, og Han bad da
mig om at trecdc i hans Stcd. Dcttc var jeg b illig til;
men da Borncne Var gaact, savncde Prcrstcn noglc
Sandtoppe paa Gulvct, som Smaafyrcnc plcjedc at
samlc sammcn mcd Foddcrnc undcr UndcrviSningcn.
Jeg havdc fortalt nogct, som laa indcnfor Borncncs
Tankckreds, og dcrfor glcmtc de Sandtoppcnc.
En andcn Gang, htrcdc Kold: Naar Borncne faar
dct Sporg4maal: Hvad viöer Ersaring? saa svarcr
noglc af de flinkcste: AtMcnncflenc er ikke — dcrcftcr
istcmmcr flcrc: saa godc som de b n rd c -------- og tilsidst
raaber hcle Köret, som om Skalen sknldc faldc: vcrre —
vcrrc — vcrre. Men vöd nu Bornenc hvad dcrcs
M und sagdc? Ncj, Munden plaprcde, men dct Var kun
cn Namsc. S igcr De til cn lille Pog, som har vcrrct
mcd at give dct raste S v a r: Naa saa du har gjort
den Ersaring! E r din Fader da flcm? E r din Moder
flcm? E r din Brodcr flcm? saa v il Han svarc: Ncj de
er godc! Barnct har paa sin körte Livsvcj cndnn
ikke gjort den Ersaring, at Verden liggcr i dct onde".

I cn Friskolekreds var der en Gang koncmcn baade
Rorc og Vaklcn, paa Grund af, at Leereren, som sclv
cjcdc Skalen, bilde rcjse dort fra Egncn, og cn Del i
Krcdsen ikke trocde, at de künde magte sclv at scrttc
cn Skole i Gang. Paa sammc T id var der Embcdslcdighcd i den offenligc Skole der i Bycn, og noglc
af Friflolens Venncr virkede da for, at en grundtvigiansk

41
Lcrrer skuldc anscrttcs, medcns Modstanderne kcrmpedc
for at faa ansat cn M and af cn andcn Farve. Under
Noret modtcs Kold cn Gang med bisse vaklcndc FriskoleVenncr, og Han sagdc da t il dem: „Hvad er dog bet, De
tagcr Dem for i bisse Dage? hvor kommer den Jvcr
fra? De har jo Friskolcn her, som De sagtens kan faa
fortsat. og saa bor De ovcrlade t il dem, der bcnyttcr
Almucskolcn, at virkc lid t cllcr megct', som de selv vil,
for at faa sig cn Lcrrer, der er eftcr dcrcs S ind. De
bor ikkc lcrggc dem nogcn Hindring i Vcjcn; cn saadan
S tillin g bor De indtagc, den er rigtig og frisindct". „J a ",
blcv der sagt, „men dct er noget godt, vi v il staffedem,
den Lcrrer, vi virkcr for, er cn god M and ". „D ct kan
gerne vcrre", sagdc Kold, „dct har jcg forrestcn ogsaa
Hort; men om Han faa er den bedste Lcrrer i Danmark,
saa gor De dog Urct i at villc tvinge de andre, imod
dercs V ilje , t il at tage Ham, det godc skal ikkc nodes
Paa Folk. Og hvad skal den M and forrcsten kunne udrettc derncde i Almucskolcn, om De nu künde naa at
scjrc? Han kommer jo straks i cn skcrv S tillin g : Forcrldrcne, som Han skal arbcjde sammen med, er Ham paa
Forhaand imod, da Han er kommen imod dcrcs V ilje ;
de hilser ikke Hans Komme som et Gode. H ar De tcrnkt
oder bette?" Da lod det fra Forsamlingen, om cnd noget
sagte: „J a men hvis nu den Lcrrer blivcr kalbet, som
di onsker, saa künde vi maaskc vcrre tjcnt med at bcnhttc Almucskolcn, dcrsom vi ikke kan faa Friskolcn
fortsat". „N aa slap dct dcrud?" svarcde Kold, „nu
forstaar jcg Jvercn! Den A ttin g forbavser mig i aller
hojestc Grad. De har dog havt Friskolcn her i ikkc saa
faa Aar, og endnu ser De ikke bcdre Forskcllen paa de
«
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to Skoler! Jeg skal sigc Dem lid t dcrom: JAlm ucftolen
er dct Avtoriteternc, der raadcr; men i Friskolcn er
Forcrldrene Herrer, og dct bor de vcere. Skolcn er
FadcrS og Moders Bihjcelp og ikkc andct; cn Sag af
den Vigtighcd bor Forcrldrene sclv tage i dcres Haand
og ikke overlade t il Staten cller Kommunen. — I Almucskolen har Leereren Statens og Avtoriteternes Baand
paa sig; men i Friskolcn staar Han frit, Han kan undcrvise
eftcr sit Hjcrrtcs Ovcrbcvisning, og forst da kan Undervisningcn blive rigtig frugtbar. — T il Almucskolcn
tvinges Bornene hen vcd M ulkter; men t il Friskolcn
kommcr de friv illig t; dettc har mere at sigc cnd de flcste
tro r. — Almucskolcn stal tage imod og beholdc alle de
B orn, der efter Loven Hörer Distriktct til, hvordan de
saa end er; men Friskolcn kan vragc, baade naar dct
gccldcr om at tage imod og at beholdc. Denne Rct har
Friskolcn, og aldrig nogensinde maa den give S lip dcrpaa,
skont dct har vlst sig, og nok frcmdcles v il visc sig, at
den ikkc lit bchovcr at göre B ru g dcraf. Dct er jo
nemlig saa, at dct i Ncglcn er de bcd.stc, fremmeligste
og livligstc Hjcm paa en Egn, der scnder dcres B orn
t il Friskolcn; og derncrst kan Friskolclcrrercn lcrgge den
gamlc pinagtigc og urimeligc Undervisningsmaadc paa
Hhldcn og göre Undcrvisningcn tiltalcndc og fattclig,
saa Bornene blivcr fri og glade, folcr sig hjcmme i Skolcn
og vcndcs med dcres Tanke bort fra virkclige Skarnsstrcger; ligcsom der ogsaa, vcd denne Maadc at tage Sagen
paa, kommcr i Stand et vclgorcndc Karlighcds- og T illid s Forhold mcllem Lcrrcr og B orn. Heraf folgcr saa, at
cn god Tone blivcr hcrskendc i Friskolcn; men stc kau
dct, at et cnkelt B a rn ikke v il boje sig for denne gode
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Tone, og at dct gor alle de andre B o rn Fortroed ved
at ovc en afgjort uhcldig Indflydclse paa Samfundslivet
i Skalen; da maa Friskolen benytte denRet, jeg noevnte,
da maa dettc enkclte B arn, for de mange andre Borns
Skhld, vises dort. Ja her er jeg ved naget hojst vigtigt
naget, som De vist ikke har lagt tilstrcrkkcligt Marke t il:
jeg noevnte Ordet „Sam fundslivet". Det cr visselig ikke
nok, at Locreren er cn dansk og kristelig M and, at Han
er en Borncven og undcrviser paa cn god Maade, skont
alt dette nodvcndigt maa til; ncj Forcrldre, som v il have
et B a rn i Skale, maa gaa videre og sporgc: Hvad er
det nu for ct Selskab, vi sendcr vort B a rn hen i? Hvordan er Tonen, Aandcn, Samfundslivet mellem Bornenc,
i Skalen, paa Legepladscn og paa Hjemvejen? Sidder
dct raa og daarlige t il Hojbords mcd H at paa, og maa
det gode skjulc sig i Krogene, ja maaskc gaa Spidsrod,
cllcr er det omvendt? — Ja saalcdes skal Forcrldrcne
mcd A lvor sporge, her drcjer dcres Tale sig ikke om
Sm aating; Samfundsaandcn i Skalen har ligesaa stör
Bctydning som Loercrcns Person og Undcrvisningsmaadc,
ja maaskc merc. P rov De nu at sporge saalcdes mcd
Almucskolcn her nede for Oje! Jeg sigcr Dem: Tonen
der nede er ikke god. Bctocnk nojc, hvad De gor! V i
crldrc ved jo dog saa godt, at Samfundsaandcn i dct
Sclskab, hvori vi i längere T id bcvcrgcr os, ovcr mcr
eller mindrc Indflhdelsc paa os; men hvad fkal vi saa
sigc om Bornenc, der cndnu er som Rorct, lct modtagclige for dct gode. men ogsaa for dct ondc! H ar De lagt
Mocrke til den lille M . og den lille T .? H ar De sct
hvor fr it og hjcmligt, hvor barnligt og troskyldigt de
bcvcrgcr dem her i Friskolcn? Send dem ncd i Almuc^
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skolen og lceg Mcrrkc til dem om cn Maaucd; v il De
da lukkc Dcrcs Ojnc op, saa skal De finde, at dcres
Barnlighed og Trostyldighcd allercdc har faaet et Kncek.
J a hör, hvad jcg t il S lu tn in g v il sige: Om saa en Engel
med fire Vingcr staar der nedc i Almucflolen, saa stal
De dog ikke sende Dcrcs B o rn der ned!« — Endnu
kan tilfojes, at Friskolcn blcv fortsat og gaar godt den
Dag i Dag.

En Friflolelcrrcr sagdc cn Gang t il K o ld : „Jeg
har ikke endnu vcrret i dct Tilfcrlde, at jeg maattc vise
nogct B a rn b o rtfra minSkole, og jcg v il ikke onske, at
dct Tilfcrlde stal indtrcrffc, men det künde jo stc. Jeg
har Lyst til at höre Deres Mening om den Ting. Jeg
har tcrnkt mig, at naar et B a rn stet ikke v il höre cfter
og vcere med i dct, der fortcrlles, og altsaa Heller ikke
faar Udbytte deraf. og naar dct tillige leerer de andre
B o rn flette Ord og Streger og forstyrrer den gode Tonc
i Skolen, saa bor jeg vise dct dort". „Den forste Grund
gcrldcr ikke", svarcde Kold, „v i kan nok mene, at et
B a rn ikke Hörer cfter, men cnkeltc O rd kan alligcvel
trcrffe at finde Vej igennem O ret; og dissc Ord kan
saa sidcn komme frem hos Barnet og göre dcrcs godc
Virkning, maaste om et A ar cller to, maaste om ti cller
tyve, maaste paa Gravcns Bred, ellcr i den andcn Ver
den. V i tor ikke sige med Sikkerhcd, at et B a rn intet
Udbytte faar af dct, der fortcrlles. Den andcn Grund
derimod, den er gyldig. Samfundsaandcn i Skolen har
saa grumme mcgct at sige for de smaa. E r der et B a rn
i Flokken, som har M a gt til at ove cn absolut uhcldig
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Jndflhdclse i dcnnc Nctning — og der er cnkelte Born,
som har en underlig M a gi i saa Hcnseende— ja da maa
dct B a rn udelukkes. Det folger af sig selv, at forcnd
vi gaar saa vidt, da arbcjdcr vi cn D cl mcd Barnet, og
tilligc forvisscr vi os om, at dct virkclig gor de andre
B orn Urct i sjcclclig Hcnsccndc".

En ccldrc trocndc M and paa Fycn, som tillige er
megct hjcrrtelig og dybttcenkcndc, har fo rta lt folgende:
„F o r vi sik vor Fristolc i Gang, Var jeg tit megct bedrovct, naar jeg tocnkte paa mine Borns Skolegang; jeg
saa, at det Var galt, som dct gik, men jeg vidste intet
Raad. Mange Gange fulgte jcg Borncne ct Stykkc paa
Vej, naar de skulde i Skolc; tit sagdc de til mig, naar
jeg vilde gaa tilbage: „Fader! vi faar Hug i Dag, for
vi kan ikke Leksicn", og saa grccd de; jeg grcrd da mcd,
men jeg vcndte mig om, for at de ikke skulde se dct.
M ine B orn var godc Born, og ellers Var de ikke saa
ringe t il at lcrrc, men dct laa ikke godt for dem at loere
udcnad; de pintes dcrvcd, og jeg pintcS mcd. Da kom
Kold cn Dag ind i min S tu c; vi kcndte ikke hinandcn,
men en Kone havdc anbcfalct Ham at bcsogc mig. Da
jeg havdc samtalct nogle faa M in u tcr mcd Ham, flog
den Tanke mig som et Lyn: Der er Mandcn, som skal
hjcrlpc os! Bcd Hans Raad og godc Bistand, fik vi vor
Skolc i Gang. M in K a rl kom paa Hans Hojskolc for
at uddannc sig t il Friskolclocrer hos os, og medcns Han
Var der, blcv mit Huggchus indrcttet til Skolcstue, og
en Stcn blcv vccltct dort fra mit Hjcrrte". — Saa vidt
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Fortoclleren. — Ja af den Slags Stcnc blcv der ved
Kold vcrltet mange dort.
Kaalunds Sang „Paa dct jcrvne" bilde sikkcrt habe
tilta lt Kold megct, hvis den havdc vocrct kendt i Hans
T id. Det dar nemlig saa, at Han gerne vilde vcndc
sine Tilhoreres Tanker og Ojne opad, gerne vilde sc
dem hcrvcde op over dct lave og smaaligc; men ikkc
saalcdes, at de paa cn unaturlig Maadc groedc dort fra
Jorden og dercs daglige Gerning; ikkc saalcdes at de
blev opskrucde og kom t il at gaa paa S th lte r. T ra f
Han et Menncstc, der eftcr Hans Mening Var vcl Höst
oppe, der ligesom svoevcde mcllcm Skherne, »den at havc
Fodfcrste paa Jorden, da künde dct trcrffc, at Han kom
med den körte, men hvasse Bemccrkning: „H ö r, bliv helft
ved Jorden med den enc Ende!"
Det stete en Gang, at en Fristolelcrrcr kom paa
Kant med de crldrc i Skolekrcdscn, og eftcr adflillige
B rydericr rcjstc Han. Noget eftcr sagdc Kold: „D et
vilde saa ikkc gaa for
paa den Egn; Han tog
paa de Folk med alt for megcn Fantast, grummc lid t
Folclse og stet ingcn Forstand".
Der er strevct cn Del om, at Kold, mcdens Han Var
i Sm yrna, bar paa Kcrrlighcd t il cn ung Pigc, den
lillc Maren, som ikkc kllndc lcrse udenad; men saa vidt
jcg ved, er dct cndnu ikkc blcvcn offenligt frcmdragct,
at Han i Aldcrcn omkring ved de tyvc, for Han kcndtc
Maren, Var forlovct med cn Pigc, som imidlcrtid hocvede
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Forbindclscn, fordi Han ikkc vildc vcrre som de andre»
ikkc vilde boje sig for Tidcns og Mhndighcderncs
Fordringcr, saa Han künde faa Skolckald. Jcg har Hort
Ham fortcrllc, at Han i dcnnc sin Forlovclscstid strcv
mangc og lange Breve, to Postark sulde to Gange vm
Ugcn. En Fristolelcrrer har mcddclt mig, at Han har
Hort Kold fortccllc om den Tid, og Han mindes knap, at
havc sct Ham saa bcvcrgct, hverkcn for cllcr sidcn, som
da Han, eftcr de mangc AarS Forlob, fortaltc om dcnnc
sin Nngdomskcrrlighcd og Ungdomssorg. V i forstaar
altsaa, at Han virkclighar holdt af Pigcn; mcn saa for
staar vi ogsaa, at her har Han lagt sit forste störe Oster
Paa den fr i Skolcs Alter. Jcg har ment, at dctte Trcrk
burde tages med; det bidrager til Forstaaclscn af dcnnc
mccrkcligc Mands Ungdoms-Udvikling.
Som S lutn in g paa dissc Smaalrcck skal cndvidcre folg
ende medtagcs: Naar mangc er gladc ved Kvld og Hans
Virksomhed og takkcr Ham i Hans Grav, som man sigcr, saa
bor det ikkc glcmmes, at vi ogsaa staar i Taknemlighcdsgcrld t il Hans Hjcrlpcre i Skolcn, til Hans Enke
og Hans Soster, M a rie ; mcn scrrligt maa dog vist nccvnes Hans Soster og Povlscn D al. Dissc to stod Ham
saa trofast bi, nctop i de trange Tidcr, da det i mcre
cnd en Rctning tit kncb alvorligt med at komme igcnnemI mange Aar arbcjdedc Povlscn for cn megct lillcL o n ,
cndskont Han sikkcrlig, med sin störe Dygtighcd, künde
havc faaet mcre cnd en ganskc andcrlcdcs vellonnct
Plads; mcn Han arbcjdcde alligcvcl med Lyst og Jvcr.
Ved sin dygtigc og trofaste Wirken, samt ved sin stille,
bramfri og venlige Fccrdcn, vandt Han mangcs Kcrrlighcd.
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og endnu flcrcs Agtclsc, og meget har Han og Kolds
Taster bidraget til, at de unge falte sig hjemmc og
glade i Skolen. — Naar frcmmcdc kom til Hojstolen,
saa vilde Kold, at de skuldc folc sig som hjemmc, de
skulde vcerc saa fri, at de uden Opfordring hcrngtc Rejsctojet op og satte sig i Skalen og ved Middagsbordct;
men det Var ikke alle, der künde göre dctte. Naar da
en nyankommen Lcrrling cller en frcmmcd, der vilde
besage Skolen, stod nogct forlegcn og nndsclig, saa
künde Povlscn og M arie Kold saa godt hjcrlpc t il rette
og saa det forlcgnc jaget paa Daren. — I ikke saa saa
A ar maattc Kold overladc de cgenligc Kundsiabsfag til sine
Hjcrlpere, Han havde nok at gare forudcn. I disse Fag,
som jo nodvendigt maa mcd paa en Hojskolc, sied Povlsen med en sjcrldcn Jhocrdighed. Navnlig paa Hindsholm havdc Han meget travlt, fra tidlig Morgen til
silde Asten Var Han ncrsten uafbrudt bcskceftiget, snart i
Hajstolen og snart i Borncskolcn, og flere af de Ting,
Han forcdrog, maattc endda nodvendigt krcrvc Forbcrcdelsc,
f. Eks. Fysik og Kenn. — Naar Kold, navnlig i de
forste Aar, var nogct haard og strccng og undertiden
tra f at stade Folk, ogsaa Vcnner, for Hovedet og gare
dem vrcdc, saa künde Povlscn saa godt, uden at krcrnke
Sandhedcn, og vist undertiden uden at vidc det selv,
gare alt godt igen og lcrge Saarct; dette har Han gjort
mere end en Gang. N aar jeg tcenker paa Kolds og
Povlscns Samvirkcn, saa maa jeg mindes, hvad Grundtvig
strev, da Jngemann var dad:
„H er jcrvnsides Labcbancr
har mcd Äser altid Vancr".
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s. Malelser af Lold.
Der er Folk, som med halv ellcr Hel Foragt scr
ned paa det lcgcmlige Arbejde og paa dem, der har med
dct at göre; det er Hovmod og Dumhcd i Forcning.
der giver saadanne Sjne. Det legcmlige Arbejde bor
hccdres og ikke haanes, dct er sundt for Legcme og Sjocl,
og det maa jo nodvendigt gores, ellers saa dct nok galt
ud for os alle sammcn, ogsaa for dem, der i Uforstand
ser ned derpaa. Dersom vore Bogmcend künde komme
oder at arbejde med Hcrnderne i den fr i og friske Luft,
blot lid t hvcr Dag, saa er jeg sikker Paa, at vi bilde
faa ganske anderledcs friske og dygtige Videnskabsmccnd,
Politikers Procster, Leerere o. s. v. D ct sammc gcrldcr
naturligvis Kvinderne; dersom jeg fik Oje paacnFrokcn
med cn Moelkcbottc paa Hovedct, saa bilde dct for mig
bcrre et mcget smukt S yn . I o mcrc vi brugcr vore
Krocfter, jo flere faar v i; det er saa godt at arbejde sig
troet, spise sig mcrt og sove sig let.

7
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H vis jeg Var Hcrrcmand, og jcg saa havdc den
Mening, som mange Hcrrcmand har, at jcg gerne vilde
holde Bonden nede, saa vilde jcg forcrrc enhvcr af minc
Bonder cn blöd Sofa, et P a r fine brodcrcdc Morgensto
og cn lang Pibc. Kunde jcg saa dem bort fra Arbejdsomhcd og Nojsomhed, künde jcg saa dem til at blivc
dovnc Sofabonder, saa havdc jeg Magien, saa skulde jeg
nok naa at holde dem nede.

Der er en Skolc i Kokken og i Kalder, i Stalden
og i Marken, den maa vi cndelig ikkc lade vore B orn
forsommc; vi gor da Urct baadc imod dem og imod
Samfundet. Hvorfor er den tyske Arbejder saa snild i
mange Retninger? Jo jeg har paa minRejse i Tyskland
opdagct Gründen: Det er meget almindeligt, at Bornene
der leger med cn lille Skovl, Spadc, B or, o. s. v.; men
idet de saadan leger Arbejdc, faar de lid t cfter lid t et
lct og godt Haandclag, det kommer ligesom af sig selv.
V i gor vel imod Bornene, naar vi hjcelper dem t il et
saadant Haandelag, det gavncr dem i deres Arbejdc
siden, ikke at talc om det sjcrlelige Udbyttc de faar vcd
at foerdes i den Skole, jcg ncrvnte.

Vore Friskolclcrrere skulde gerne have saa mcgen Jord,
at de künde holde cn Ko. Det er jo den halve Fodc
at have en Ko; og det er saa legemligt sundt og aandelig t forfriskcndc for dem at saa fat i nogct LcgcmsArbcjdc cfter Skolctidcn. Ja jeg har en Grund t i l : Naar
Friskolelccrerne saadan bliver Husmcrnd, saa kan de bcdrc
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holde dem paa det jcrvnc og blive ved at skikke sig lige
med den Befolkning, de arbejder imellem. De maa ikke
blive fine Hcrrer, der spadserer i Bycn cfter Skoletid
med stive Flipper og lang Pibe.

Forleden Dag var der en Lojtnant i Odense, som
sagde: „D et er et dejligt V ejr i D a g !" „J a ", blev der
svaret, „men Bonderne onskcr dog Rcgn". Da komLojtnanten med den vise Bemccrkning: „ V i skuldc da vel ikke
onsie Rcgn sor de forbandcdc Bonders S kyld !" Sc
dcnne Udtalclse Var ukcrrlig, hovmodig og mcgct dum.

V i havde i Halvtredsernc nogle gode A ar her i
Danmark; her blev avlct godt, og Prisernc var hojc.
Dissc gode A ar künde mange Fynboere ikke taale, og det
gik vel sagtcns ikke bcdrc andre Stcder. Paa mange
Egne i Fyn kam man til at kappes om, hvcm der künde
skafse sig det fincstc Stuchus, det finestc Korctoj og de
fineste Klccder; man kappedcs om, hvem der künde göre
de flotteste G ildcr og lignendc; man var ved at blive
bortc i alt dettc. Jcg fik den Opfattelsc, at Folk ikke
künde taale mange saadannc gode Aar, og jcg bad dcrfor
om et daarligt A a r; mange tramgte til en lillc StandsHing, og til at faa Ojnenc op. Det er stet ikke saa let
sor vi Mennesker at taale gode Tider. og at bruge det
Gods, der er os betroct. paa rette Maadc. S clv sor
Uvsvaktc Folk kan det knibe streckt, men i Ncglcn kan de
bog bcdst, og hvis de ikke kan, saa bor de stamme dem.
Jeg sigcr dcrfor, og har sagt det sammc sor: naar Vel-
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stand kommer til en Egn for Livet, saa er der Fare paa
Focrde; gib Livet alle Vcgne maaite komme forst!

Den Deling af cn Familjc, som Borgestucrne volder,
er unaturlig og i aller hojestc Grad urigtig. Borgestuerne er ikkc de gode Aanders Voerk; hvor mcget ondt
og daarligt, der vcd dem avles i et Folks Liv, det kan
ingen af os afgore, men det er sikkerlig ikke lidt.

Det er i mange Maader cn omvendt Verden, vi
lever i : Der siddcr Skolelcrreren mcllem Bornenc og har
saa tra vlt mcd at horeog sporgc; og der siddcr Bornenc
og har saa tra vlt mcd at fortcelle og svarc. M cn B o rn ene, som vöd mindst, burde höre og sporge, og Skole
loereren, som vöd mest, burde fortcelle og svarc. Endvidere: Der gaar Husbond og Madmodcr og Passer saa
noje paa, at Tjenernc bestiller dygtlg mcget; og der gaar
Tjenerne og Passer paa, at dc faar god Lon, god Kost
og tilbo rlig Frihed. Mcn disse T ing burde Husbond og
Madmoder scrrligt tage sig af, og dctte, at der blivcr
bestilt noget, og at det gaar godt mcd Husbonds og
Madmoders Säger, burde scrrligt ligge Tjenerne paa
Sinde.

Alle Menneskcr fristes mer cllcr mindre til at spille
Komcdic, til at gaa ud af deres gode Skind, til at
forstille sig overfor andre, t il at sige et og mene et
andet; og de slestc giver mer eller mindre efter for F ri-
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steifen. Fine Folk forstiller sig paa dcres V is, og naar
alt kommer t il alt, saa er dct dog nok dem, der spiller
mest Komedic. Men ogsaa jcevne Folk er mcd: De
skammer dem f. Eks. vcd dcres jcevne Sceder og v il skrue
sig op og voerc „dannede", naar de kommer t il fine Folk;
de forestiller mere fromme, end de i Virkeligheden er,
naar de kommer til Prcrstcn, o. s. v. Del gaar ikke
sjcrldent saaledes, at naar en Bonde skal ind t il cn
Prcest, saa blivcr Bonden i Forstuen, og kun et Spogelse
kommer ind til Prcesten. Men alt dette er ikke i sin
Orden; vi maa opdragcs t il at vccre fände og naturlige,
til at vise os akkurat, som vi er, og ikke en Smule anderledes. De gamle sagdc: „Kend dig selv!" og dct Var
et godt Raad; men der bor fojes t il: „V crr dig selv!"
det er ligc saa vigtigt.

Karlenc paa en Hojskole stulde helft jage den Forcstilling paa Dorcn, at de er Clever, ellcrs kan de let
blivc opblceste og komme til at bilde sig noget stört ind.
Jeg v il raade Dem til at tcrnle som saa: „ V i er nogle
Bondcrkarle, som opholdcr os i nogle Maancder hos
Bonden Kristen Mikkelscn Kold i Hjallcse. V i hjcrlper
Ham lid t mcd Hans Bedrift, vi samtalcr inde og ude, vi
Hörer Forcdrag, vi over os i Skrivning, Rcgning og
slige T in g ; og naar dissc Maancder er forbi, saa drager
vi hvcr til sit, Lager fat paa vor Gerning og er de
sammc jcevne Karle som fo r".

Mange Forceldre har saa tra vlt med at givc dcres
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B orn cn vis udvortcs Dannelse; men de glemmer alt
for tit, at den Dannclse, der ikke kommer indefra, der
ikke er fand og naturlig, den fortjencr ikke Navnct, den
boerer. Giver jeg et lillc B a rn en Gave, saa har jeg
Tak nok, naar jeg ser, at Gaven gloedcr Barnet, og jeg
onsker ikke, at höre dctte kedelige: „Hvad siger du?
stgcr du Tak!" Den Tak, der saadan skal prcsses af
Barnct, scrttcr jeg ingcn P ris paa. Naar den lille
bliver lid t storre, saa kommer Ordct „Tak" ligesom af
sig selv, og forst da har det Va:rdi; men husk paa, at
det har ingcn Hast; vi skal ikke lccre vore B orn at spille
Komcdic for at tilfredsstillc de ufornuftige blandt de
celdre. — Kommer et B arn til mig i et ALrinde, og
Ordenc, der lydcr, er Barncts egnc, selv om de maaske
er sammcnsattc cn Smulc fejlagtigt og klodset, saa bliver
jeg mcget merc glad, end naar et andet B a rn kommer og
diskcr op med en pyntelig lillc Tale, som tydeligt nok er
cn tillccrt Lcksic fra Hjemmet. — Forceldre, som i Hjemmet holder mangc Forelcesningcr for deres Born, for
at saa dem til at vcrre pccne og danncdc, naar de kom
mer ud, kan forrcstcn lct trcrffe at blivc til Lattcr. Det
er jo nemlig saa, at B orn er Born, og at Naturen let
gaar ovcr Optugtelscn. Saaledes var der, f. Eks., cn
Kone, som brugte at slikke sin lille Pigcs Fingre efter
M aaltidet; men en Dag skuldc de til Gilde, og da sagdc
Moderen: „ I Dag skal vi spise imellcm saa mange
Folk; lad mig saa sc, at du er cn pcen Pigc og ikke
bedcr mig om at slikke dinc Fingre". Den lillc lovedc
godt; men da hun havde afspist, rakle hnn alle ti Fingre
i Bcjret og raabtc hojt: „M oder! hvem skal saa slikke
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mine Fingre i Dag?"
blcv flov.

Alle i Stuen lo, men Konen

Naar B orn bliver forknyttc, saa er det ikke rigtig t
at stoppe dem med Sukker og LEblcskivcr, for at saa dem
gladc; det er megct bcdre at täte med dem, synge og
fortcrllc for dem. Ordct kan bcdst faa os til at glemmc
Hjcrrtcts Suk og Sorg, Ordct formaar bcdst at glcrdc ct
Mcnncste; og at det er saa, det har det lillc B arn godt
af at lcrre. — Det gcrldcr om at ledc det bedrovede
BarnS Tanker bort fra Sorgens Gcnstand og hen til
noget andct, der kan glcrde. I dennc Rctning har forrcsten de flcste Modre et godt Grcb, maaskc det for
mangc af dem er ubcvidst; „sc", sigcr de, „der er lille
M is ! sc Heften ude i Gaarden! sc dog den könne Blomst!"
o. s. o. Dcnne Fremgangsmaade er rigtig. og at M odrcne saa lct finder paa at bruge den, det er godt.

E r min Kone bcdrovct, saa vil feg sigc til hendc:
„H vorfor er du bcdrovct? sc dig vm, du er jo omgivct
af tusinde og alter tusindc Bidneübyrd om GndS Kcrrlighcd!" Men er mit B arn bcdrovct, saa vil jcg sige:
„Kom, saa skal jcg fortcrllc dig cn Historie!"

Det er noget forundcrlig godt, ja en stör Vclsignclsc
for et Mcnneskc at have Born.
Da jcg var ugist,
havdc jcg nok cn Smulc Bcgrcb dcrom ; men forst nu,
rftcr at jeg selv har faaet Born, kan jcg tilsuldc fo ri
staa det.
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N aar vi fortceller for B orn, saa danner de dem et
Billede af de Pcrsoner, der optrcrder i Historien; og af
de gode Skikkclser danner de dem et smukt Billede. V il
vi saa, naar Fortcellingcn er cndt, visc dem f. Eks. et
bibelsk eller fcedrelandft Billede, da maa dctte vcere smukt,
cllcrs maa vi helft lade dem nojcs med dercs eget
Fantasibillcdc. Jeg har cn Gang vist en lille Drcng et
daarligt Trcrsnit, der forestillede Frclscren;
men
jeg ftulde helft have ladet det vcere; den lille flog nemlig Hcenderne sammen og udbrod i stör Forbavselsc:
„N ej, var Han ikke konnere!'* Sidcn den T id har jeg
ikke kunnct lide at vise B orn daarligc Billeder.

Barnct v il have Verden bcsolket; de levende Skabninger, som vandrer synligt omkring, er ikke nok; nej
Lüften, Havet og Hojenc maa befolkes med. Lad kun
de smaa i den skonnc troftyldigc Alder lcve i dcnForcstilling; de kan da bcdrc i en scncre Aldcc holde den
T ro fast, at der er en usynlig Verden, og at cn Hel
Hcrrskarc af gode og ondc ?lander omgiver os ved Dag
og ved Nat.

Barnc-Fantasicn kan synes at vcere grusom; de smaa
klapper jo i Hcrndcrnc, jubler og fryder sig under Fortcrllingcn, naar den fcelc Hcks kommer i Spigcrtondcn,
i Ormchullct, i den kogendc Kcddel, blivcr revet ihjcl
af vildc Hefte, eller ligncndc; jo vccrrc jo bcdrc. Men
lad os sc nojcre til. Det er det ondc, Barnet Hader.
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Lad os ikke le ad dc smaa; dct Var godt, om vi aldre
hadcdc dct onde mcre, end vi gor.

M ind rc B o rn har kun to Slags Mennestcr i dcres
Forestilling, det er onde og gode; de kcnder ikke nogen
Mcllcmslags. Men i dette Barncsyn er et Fingcrpcg,
som dct nok kan könne sig at lagge Marke t il: I Bcgyndclscn, da Adam og Eva Var hell gode, da Var der
nogle andre, som var helt onde, nemlig Djavlenc. Det
onde og det gode, som nu saa unaturligt er blandet
sammcn i Mcnncskelivct, dct garer ud fra Hinanden
under Udviklingen; og Enden blivcr den, at der alter
er to S la g s : De fordomte, som er helt onde, og de
saligc, som er helt gode.

Lad kun den raske Drcng fantascrc! Lad Ham kun
satte M aalct hojl! Menneflclivcts M a a l er jo dog i
Virkclighcdcn et hojt M a al. Den Dreng, der ikke naar
vidcrc mcd sin Fantasi, end til Forcstillingcn om at staa
bag ved cn Disk, spisc nogle Rosiner ag salgc Resten,
Han bliver nappe til noget i Verden.

N aa r Drcngcn er i den saakaldtc Lommclaldcr, naar
Han slaar sig for Grystct og siger: Ic g stikker ikke op
for en raaddcn K artoffel!" saa har Han godt af at arbcjdc mcd Handernc og slidc i Kundskabsfagenc; men
H ja rtc t er i den Tid mindrc modtagcligt sor aandcligc
8
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Jndtryk, end det var i Barnealderen og senere kan ventes
at blive igen.

De fleste B orn leerer at loese a lt for tidlig. Maatte
bare de smaa höre i nagle Aar, forcnd de bcgyndtc at
loese, saa stuldc De se en Sloegt vokse op, der künde
tro og handle.

Borneopdragelsen er Foroeldrenes Sag. Dctte A u 
svar maa Staten ikke tage fra rette vedkommende, og
Fader og Moder maa ikke skyde det fra sig. Det er jo
her i Danmark blevet cn meget almindelig M cning, at
naar Forocldrene blot sorger for Klceder og M ad til
Borncne, saa har de ikke stört mere at göre som Opdragere;
den aandelige Side af Opdragelsen Lager
S taten sig af, og herfra maa Forceldrene helft holde
deres Fingrc. Men denne Opfattelse er saa forkert som
noget i Verden kan vccre. Nej danstc Forcrldre maa
leere at sige, ja sigc med hclc Hjoertcts A lvor og V a rm c:
„Den vigtigste Side af vore Borns Opdragclsc v il vi
ikke overlade t i l en fremmcd M agt, der ikke elfter og ikke
kan elfte de smaa, som er os bctroct. V i holder af dem
og derfor kan vi bedst opelskc dem; i cn saa vigtig Sag
v il vi ikke troede t il Side og blot nojes med at ss til.
V i ovcrtager det hele og fulde Ansvar for vore B o rns
Opdragelse; og troenger vi t il Hjoelp, saa v il vi sclv
skaffe denne Hjoelp, Staten maa helft holde sine Fingrc
derfra". Se, i en saadan Tale er der M ening; naar
blot nogle faa Fam iljer i ethvert Sogn i Danmark leerer
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at sigc saaledcS, saa cr vi i Sandhcd inde paa O plysniiigens Vcj.

Staten tog vcd sin Skole Bornenc bort fra F o r
crldrene; Friftolen skal fore dem tilbage t il Forcrldrene
igen. Ja jcg, som har virket en Del for at faa BorncFriskolen i Gang, jcg siger om dcnnc Skole, at den kun
bor vcrre et Overgangsled. D ct naturlige og rigtige cr,
at Bornenc i den cgenlige Barnealder, opdrages ogoplcrrcs af Fader og Moder. De smaa ligner mcget S ivet
og Roret, der lct bojer sig for alle Binde; derfor maa
de helft voksc op i Ly af Hjemmct.
N aar de siden
kommer til skels Aar og Alder, som man siger, saa maa
de ud af Reden, de har godt af at komme ud og se sig
om i Verden; saa skal de ogsaa i Skole, Ungdomstiden
cr cgenlig den rigtige Skoletid. Jcg har dct Haab, a t
adskillige af de mcre udviklede Forcrldre snart v il beghnde sclv at holde Skole for deres B o rn i Hjemmct.
Den Sag er ikke saa fa rlig , som mange tro r. Gerningen
kan nok Passes alligevel; der holdes Skole undcr A rbejdet i Marken, i Vcrrkstcdet og i Kokkcnct, Karlen,
Pigen, gamle Bcdstefader og Bcdstemodcr hjcelper t il;
der holdes Skole vcd Bordet og i Morkningen, iR cg n vejr, om Sondagcn o. s. v. N aar blot der tages ganske
jcrvnt og naturligt paa Tingcnc, saa v il dct gaa ligcsom
af sig selv, og Forcrldrene v il finde, at de faar et langt
storre personligt Udbytte, end de havde vcntet. D ct er
muligt, at selv temmclig udviklede Forcrldre v il folc Trang
til cn Skole, hvvr de storre Born, i 11— 14 Aars A l 
beren, kan gaa hcn for at faa nogle flere Kundskabcr,
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cnd Tiden i Hjcmmet v il tillade at give; men dcttc kan
ogsaa nok gaa an, naar der t il denne Hjcrlp tages en
M and eller Kvinde, som kan give disse Kundstaber,
uden at göre Bornene sjcelelig Fortroed. Se, hvad jeg
her har paapeget, det er et M aal, som der bor stiles
imod; men endnu har vi kun saa smaat begyndt at
vandre paa Vejen, og Verden er jo meget ufuldkommen;
vi maa derfor endnu i mange A ar have Börnestoler,
og nogle Foroeldre bliver der maaste altid, som ikke kan
undvoere dem. Hvad vi forelobig har at göre, det er,
at saa saa mange Fristoler i Gang som muligt.

De gamle Romere manglede Kvindcr i dcres nybyggede Stad. De soranstaltede da en Kampleg, og
under denne tog de Kvinderne, som Var Tilstuere, lob
ind i Byen med dem og lukkede Portene.
Saaledes
har Almuestolen her hos os taget Bornene med M agt
fra Foroeldrene. — Men da Kvinderne havdc vcrret i
nogen T id hos Romerne, saa fik de Frihed t i l at gaa, om
de vilde; da viste sig det Scersyn, at de helft vilde blivc.
En saadan Frihed tor Almuestolen ikke give; den tor
ikke stole paa, at Bornene v il blive, saaledes som Kvindcrne i Rom; snarere frygtcr den for, at de gaar allcsammen.

N aar man taler om at reformere, saa er jo Meningen
den, at noget daarligt og urigtigt, som i Tidernes Lob
har hcrftet sig t i l noget godt og rigtig t, maa ryddes
t i l Side, for at dette oprindcligc gode kan komme frcm.
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Saaledcs kan man tale om kirkclig Reformation; der
er noget oprindclig godt at drage frem, nemlig Sakramenterne med Livsordenc fra Herren. Men prov paa,
at reformere Almuestolen; dct v il gaa Dem, som naar
man piller et Log: Naar et Lag er taget dort, saa er
der nok et, og naar alle Lag er taget dort, saa er der
— intet tilbage.

Paa minc Vandringcr omkring i Danmark, har det
tit slaaet mig, at den gamle i Kakkelovnskrogen, som
aldrig havde gaaet i Almuestolen, i Regien Var mere
liv lig og frist, hjcertelig og troende, aandsbcrort og
poetifl anlagt, mere aabenhjoertet og mindre mistcrnksom,
end den midaldrende, der havde gaaet i Almuestolen og
Var bleven steint tor, udmarvet og aandsforladt i denne
kedelige Troedemolle.

Skalen maa vcrre hjcmlig for Bornene, saa de kan
sole dem fr i og vcrre naturlige. Ogsaa den ydre Udstyrelse har en Del at sige i denne Retning. Det er ikke
heldigt, naar det lille B a rn kommer i Skole og straks
folcr sig sat ligesom ind i cn Hel anden Verden, idet
der ikke er et eneste Stykke M öbel, der ligner Faders
og Moders der hjemmc. Skolestuen bor saa meget som
m uligt ligne cn almindelig Dagligstue.

D ct er jo den grundtvigstc Retning, der har bcgyndt
Paa Fristolerne; men naar de andre Retninger faar set
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lid t paa os, saa tagerde ogsaa fat paa d ere s Vis, og
v i faar da Fristoler af forstcllig Slags. Dette er i sin
gode Orden; men en Fordcl er det for os, at vi kom
forst, vi faar ncmlig dcrved den bcdstc Del af Folkct
paa vor Sidc.

Det gor ikkc nogct, at vi overhorer Bornen» i Rcgning, Locsning, Landkort og füge T in g ; men de Ord,
der talcs t il Hjcertelivet, maa ikke Pumpes op igen vcd
den utidigc Ovcrhoring. Barnet skal havc samme Ret
som de celdrc t il at höre og gemme; Eksamcn i Hjcertesagcr er en strcekkelig Uting.

Leererstifte i en Skole kan jo nok trcrffe at fore
Ulemper med sig; men det er ikke saa flcmt, som mange
tro r; ja tit kan det vcrre gavnligt. Den ny Leerer har
ny Historier, Han forterllcr og fantaserer paa sin Maade,
og Bornene retter sig og lytter. Hvad den aandeligc
Side af Undervisningcn angaar, da tabes der vist ikke
nogct ved at stifte, naar da den ny Leerer er en flink
M and og underviscr i samme Aand som den gamle.
Dcrimod bliver der en Smule Standsning med Hcnsyn
t il Kundflaberne, in d til den ny Leerer og Bornene har
leert Hinanden at kcndc; og hvad det angaar med at
samle Ungdommcn, da v il det vcl nok i Neglcn vcrre det
hcldigstc, at en Leerer bliver i lcengere T id paa en Egn.
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De unge Mcnncstcr, som v il vcere Fristolclccrerc,
bor ikkc söge dcres Uddannclsc paa vorc Scm inaricr;
EksamenS-Aandcn, som der erraadcndc, kan ikkc forligcs
med Friskolcns Aand. Nej de fla l helft ty t il en god
Folke Hojstole, hvor Friskolcns Aand er raadendc. N aar
de da der har rüstet sig til at tage fat, saa ser de ind
til oeldrc Friskolelccrere, som er i Gang med Sagcrne,
lccrcr noget af dem, og dcrcftcr begyndcr de. Men saa
eftcr nogle saa Aars Forlob, v il de sole Trang til at
komme nok en Gang paa Hojstole; de ved da, hvad de
manglcr, og dctte sidstc Hojstolcbcsog kan blivc megct
frugtbart sor dem.

G rundtvig har en Gang sagt t il mig: „J a K o ld !
den T id v il komme, og den har jo begyndt, da dette
Sammensurium, vi nu har i Folkekirkcn, sor en Del v il
höre op; Folk v il stilles og samlcs igcn, som de crtro scnigc til. En saadan Bcvcrgclsc er rigtig og god. Men
naar dcnne Adsiillelsc kommer i Kirken, saa maa vi
sorge sor, at ikkc en ligncnde sinder Stcd ogsaa i Folkelivct; navnlig bor vi göre megct sor, at vi i Skolcn kan
holde Forbindelscn vcdligc med det ovrigc danstcFolk".
Dcnne Udtalclsc af G rundtvig bor vi vistnok lcrgge noje
Mcrrke til.

G rundtvig har sagt om Fynboerne, at de er Danmarks Fantasifolk, om Jydernc, at de er vorc Forstandsfolk, og om Sjcrllocnderne, at de er vorc Hjcertefolk.
Dcnne Dom er rigtig. Fynboerne er aabcnbart de h ur'
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tigste t il at gribe de ny Tanker, de er Aandcns Banebrydere i dort Folk. D erfor maatte jcg, stont jeg er
en Jydc, have min Virkeplads paa Fyn, d etva rjo n em lig noget nyt, jeg vilde have frem. A t Sjcellcrndexne
er vore Hjcrrtefolk, det har jeg saa let vcd at gaa md
paa, naar jeg, forudcn mit ovrigc Kendflab t il dem,
toenker paa cn sjcrllandst Pigc, som jeg paa cn af mine
Vandringcr derovrc kom t il at folges med cn Morgcnstund. Hun havde tjcnt i flcrc A ar hos Jngemann i
S o ro ; men der var ganskc vist en forunderlig Varmc
og Hjcrrtelighed i de simple og jcrvne Ord, hvormed
hun tolkede for mig sin störe Koerlighed t il og Hojagtelsc
for Jngemann og Hans Kone.

Det er blevcn sagt, at Kvinden er Livet i Husct,
og det er et sandt O rd. Kvinden, men da navnlig Ko
nen i Husct, har en meget stör M a g t oder Aanden og
Tonen i Familjekredscn. E r Konen i Huset cn from
og glad Kvinde, saa skinner Solen i Stucn, og der er
godt at vcrre; men er hun det modsatte af from og glad,
saa fljules Solen af graa og morke Skyer, Lüften blivcr
tung og trykkende derinde. Derfor maa vore ungc
Piger paa Hojskole; naar mange af dem blivcr fromme
og glade, da v il det med Tiden kendes, saa det har
noget at sige, baade i vore Hjem og i dort Folkeliv.
En Pige-Hojskole er noget af det stonneste, man kan
faa at sc, og af disse Skoler Venter jcg mig meget.

Io

mere vi Mennesker kan saa Lykke t i l at give
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vs hm i barnlig T ro paa Gud Fader, jo mere vi kan
komme afstcd med at stole paa Halls Belsignelse, ogsaa i
det smna og timeligc, stole paa, at Han v il göre M clct
i Kassen drojt, at „stabte Han Mullde, saa staber Han
M a d ;" — jo mere vi kan komme ind paa bette, jo mere
Glccdc og Frcjdighed faar vi. T o r vi stet ikkc tro os
frem, men v il vi for hvert et Skridt, vi gor, regne og
kun regne, da ojncr vi Skygge og atter Skygge paa vor
Vej, vi bliver modlosc, og Daadskraftcn svindcr bort.

T rc Ting lcrrte jeg i Smyrna, og jeg fik megen
Nytte deraf som Hojstolemand. Jeg lcrrte at hjcclpe
mig lgcnnem med lid t; den Lccrdom var mcgct nodvcndig for mig. Jeg lcrrte at bctragte Mennestchcdcn
som en stör Slcrgt, der har et fcclles M a a l; jeg fik et
mere udvidct S yn i denne Nctning; her hjemme kan
Synet trcrffc at blivc vel sncrvert. Og endclig lcrrte
jeg at tie stille. H vis jeg Var blcvcn ved med at talc,
som jeg havde beghndt, for jeg rejste bort, da Var jeg
blevcn fuldstcrndig tom paa nogle faa Aar, og saa havde
jeg dermed vcrret fccrdig. Men i Sm yrna kom jeg i cn
god Skole; i de fcm A ar talte jeg ikke mange Ord om
aandcligc Sporgsmaal, og saadan at tie, tcrnke og gcmnie
i nogle Aar, det var godt, ja nodvendigt for mig.

Det er vistnok saa, at ikke saa saa unge Mennester
har hostet et godt aandcligt Udbytte paa cn Nejse i
fremmede Lande; men at vcnde sit Fcrdreland Nyggcn
for bestandigt, det har sine meget störe Farer. Det kan

9
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endda trccffc nt gaa ganskc godt for de voksne, der
vandrcr ud, f. Eks. t il Amerika. De Lager nemlig mcd
sig Mindcrne fra Folkc- og Menighedslivct i dcrcs
Fcedrcs Land, og disse Minder har en stör K ra ft til at
bcrrc oppc; men Bornene, - - ja de staar Fare for at
blivc noglc Kroblingcr i aandelig Hensecnde.*)

Der talcs saa megct om Frihcd og Frisind, men der
talcs ogsaa mangc utilborlige Ord dcrom. D cnFrihcdsrctning, der er blind og dov ovcrfor Aandens Gerning
i Folket og kun v il timelig, ja maaste kodelig Frihcd,
den har ikkc Guds Velsignelsc med sig, og der er ikke
Grode i den. En crgte Frihcdsmand v il ikkc alenc havc
de bundne Krcrftcr frigjortc i timelig Hcnscende; men
Frihcd i Aandens Verden liggcr Ham megct stcerkt paa
S ind e ; Han scr, at denne Frihcd er cn nodvcndig Bctingclsc for, at Folket kan blive dygtigt og lykkeligt.
Han cr frig jo rt i sit indrc; Han undcr andre den sammc
Frihcd, svm Han sclv onster at nydc; Han er frisindct
ovcrfor dem, der har en andcn Mcning cnd han, ovcrfor
sine undcrgivne og sine Husfcrller. Ja disse Ting, jcg
sidst ncrvntc, maa ogsaa tagcs med; Hörer jcg om cn
Mand, som har Ord for at vcrre Frihcdsmand, at Han
er cn H ustyran, saa siger jcg : „ I Lager fejl, Godtfolk,
Han er ikke cn srisindct M a nd !"
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V i har mange Mandfolk, men kun faa Mcrnd. En
M and er en Personlighcd; Han er hvcrkcn Ekko cller
Abe, Han ved, hvad Han vil, og vil, hvad Han ved.

E t Raad v il jcg give Dem, dct er kun kort, men
dct er godt; det skal lyde saaledcs: S ig aldrig jamcd
Munden, naar Hjccrtct siger nej! — Mcgct i Verden
vilde se andcrlcdcs og bedre ud, hvis alle fulgtc den ne
godc Regel.

E t liv lig t og begavet Mcnneske kan ikke nojcs med
at crde og drikke, arbejdc, sove og tilsidst do. Faar Han
ikke fat paa Livct, saa staar Han Farc for at lade sig
gribe af Svcrrmcriet, og navnlig fristes Han af Flaskcn;
derfor taler vi saa tit om, at den eller den er et forfaldcnt Geni.

Naar cn Slcrgt lcvcr ubcrort af Livct, og dct saa
sker, at der gaar H nl i dcnne Slcrgt, at nogle vendcr
sig til den godc Sidc, da hcrndcr dct ikke saa sjccldent,
at de, der ikke v il med, blivcr de ivrigste Modstandcre.

Mere end ön har beklaget for sig sclv og andre,
at Han ikke kan tale saa liv lig t og godt om aandcligc
Sporgsmaal t il sine ncrrc paarorcnde, som til andre-,
og jcg maa tilstaa, at dct gaar ikke mig et Haar bedre.
En af Grundcnc t il dcttc Scrrsyn er dog vistuok den,
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at noere Slocgtningc er saa lid t forstellige i dcres NaturAnlocg, de er ncmlig mindrc forstellige, cnd man stnlde
tro. Naar to Mennester, som bcgge v il dct liebste, er cn
Del forstelligt anlagte, naar bet cne har, hvad bet
anbei mangler, og omvendt, saa kan der i Neglcn komme
cn ganste lio lig og frugtbar Samtale og Lanke-Udvcksling i Gang. D erfor er bet meget godt, naar Mand og
Kone er nogct forstellige i dercs Natur-Anlccg.

B i leerte i vor Varndom, at et Mcnncste har fcm
Sanser. Det er nu egcnlig ikke rig tig t; Lngtcn og
Smagcn er cn Folelse, og saaledcs faar vi kun tre
Sanser, hvormed vi gribcr den legcmligc Verden, ncm
lig Synct, Horelsen og Folclsen. I lige Maabe har
vi tre sjoelelige Sanser, hvormed vi gribcr Aandcns
Verden, det er Fantast, Folclsc og Forstand.

Jeg synes ikke saa godt om de Proester, der kastcr
Tilhorerne hojt op i Lüften om Sondagcn; der maa
ncmlig komme et slemt Dump bagcftcr, og det er ikke
godt. Bedst synes jeg om den S lags Procstcr, der har
Evne t i l at lette Tilhorerne en litte bitte Smule opad,
men paa en saadan Maade, at der hvor de kommcr op,
der bliver de staaendc. As vore Proester er der isocr to,
som kan göre bette ved mig, og derfor v il jeg saa gerne
höre dem; dct er Grundtvig og Bistop Kierkegaard.

V i har hist og her i Landet nogle Embedsmocnd,
ogsaa Proester og Skoleloercrc, der sidder med Anstuclscr
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fra Frcdcrik den sjettcs T id . Disse Folk kan man
nccstcn komme til at ynke. Hvad fia l de arme Mcnncstcr
göre? Sogerde at boje afog finde dem til rette i Tiden
med fit Frihedsrorc, saa er det jo strcrngt for dem;
men gor de ikkc dettc, saa maa de finde dem i at gaa
imcllcm os som Spogelscr, som Gcngangcrc fra cn
svundcn Tid.

Naar F c jl hos Mcnncskene drageS frem og rcvses
i cn Bog, i et Skucspil, i et Forcdrag cller i en Proediken,
saa har Folk saa lct ved at skydc fra sig og mene, at
Nabo og Genbo kan havc godt af en saadan Tugtelse,
t il dem Passer den udmccrket, men ikkc t il sn selv. „Jd ag
fik de!" sagde cn Mand en Gang udenfor Kirkedoren.
„Hvem fik?" blev der spurgt. „De vantro", svaredc
Manden, idet Han af Glcede gned sine Hcendcr. En
Kone sagde en Gang t i l mig: „D e skulde rigtignok höre
vor Prccst, Han kan talc de störe til, saa det har noget
at sige, Han kan gi'e dem". „J a men det er jo galt",
bemccrkcdc jeg, „de störe kommcr ilke i Kirkcn, og altsaa
gaar det saalcdcs, at de, der ikkc modcr, de faar, og de,
der modcr. faar ikkc".

Naar vi kan nojcs med at göre godt i Fantasien,
saa er der ingcn Ende paa vor Godgorcnhcd; men naar
der skal handlcs, naar Haand og M und skal folgcs ad,
saa kniber det. Dette gccldcr allcvcgnc, t il alle Tider,
og mcr ellcr mindrc alle Mcnncster. Men vcrrst gaar
det maaskc dog med de Forscrtter om Dyd og gode Ger-
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ningcr, der kommcr frcm i ct Tealcr. E t rig tig t TcaterMcnnestc kommcr lct t il at opfatte Livct vcl meget som
et Skuespil. Hvis H. C. Andersens smukke Historie:
„Den kille Pige med Svovlstikkerne", bliver opfert paa
det kongelige Teater, saa v il mere end ön fin Frue grcedc
ti Lommetorklcrder vaadc, og det v il lyde med graadkvalt Stemme: „Den stakkcls sättige Pige, som maatte
sidde udcnfor paa Trappen og fryse ihjcl, medens de rige
havde det saa varmt og godt i deres hyggelige S tu e !
HviS jeg tra f saadan et stakkels B a rn udcnfor mit Hjcm,
saa vilde jeg tage det ind i min Stue, det skuldc varmes,
have M ad, Klcrder og smukke Forcrringer". Men naar
de samme Fruer Dagcn efter modcr nogle faltige Born
paa Ostergade, saa kan det godt faldc dem ind at sigc:
„Uh, det er rcrdsomt, at man stak mode de pjaltcde
Tigger-Unger i dcnne Gadc, som er for Honoratiores!
P olitict gor ikke sin P lig t!"

A t levc for sig selv alenc og ikke brhdc sig cn Smule
om andre, det er et clendigt Liv; Lykkcn og Glccden
slygter da dort, men Mismod og Kcdsommclighed mclder
sig som Folgesvendc. Jo merc vi kan glcmme os selv
og leve for andre, jo merc vokser vi og ncrrmcr os det
fuldkomne, jo merc Gloede kommer der ind i vort Liv.

Det er blevcn sagt om mig, at jeg roser mig selv;
men dctte beror paa cn Misforstaaelse. Falsk Bestedenhcd kan jeg ikke lide, den Hörer jo Lognens Verden til;
derfor siger jeg rcnt ud, hvad jeg mcncr om mig selv
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og min Virksomhed, og i mangc Tilfcrlde kan jeg bcdre
cnd andre fceldc en rigtig Dom i bette Stykke. — Ogsaa er det blcvcn sagt, at jeg stolcr for mcget paa egen
K ra ft; men atter her dommer man for strcrngt. Jeg
vcd saa godt, at det er Gud, der bruger mig som fit
Nedstab, og at jeg intet er og intet kan, uden Hans
Hjoelp; men jeg holder ikke af at sige bette ved enhver
rim clig og urimelig Lcjlighcd, som enkelte har for Skik
at göre; det bliver let til Pjank, og der maa ikke pjankes
i alvorlige Säger.

Det kan vcrre baadc gavnligt og fornojeligt at se
sig om i Naturen, naar vi da ikke scr med saadannc
B rille r. som en Kone gjorde. Hun körte ud en Sommerdag, og da hun kom forbi en frodig Havrcmark, sagde
hun: „D et Var da en dejlig M a rk! desvocrre, jeg har
ingen H avre!" L idt eftcr kom hun forbi en smuk Ko,
og hun udbrod da: „N c j sc dog! det Var da cn ra r K o !
dcsvcerrc, jeg har ingen K o !" Dennc Visc blev hun
vcd at kvcrde, men Glcede af Koreturcn fik hun ikke.
T il at fryde sig vcd Naturen Hörer bette, at vl kan
glcrdc os over, at andre har nogct.

S ta a r De ovcrfor et Vendepunkt i Livct, skal De
tage cn vigtig Beslutning angaaende en Tanke, der har
meldt sig, om noget, De skal göre, og ved De ikke, om
denne Tanke er rigtig eller forkert, da bor De forst og
frcmmcst bcde Vorherre om at givc Klarhcd. Men dcrncrst skal De beere Dem ad med Tanken som de gamle
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bar dem ad, naar der blcv banket paaDorcn, de sagde:
„G aa din Vej, og kom igcn, hvis du er et Mcnneske!"
E t Spogclse bankede ikke tierc, men etMcnneflc bankcdc
igen. Saaledcs skal De provc, at drivc Tanken bort;
men v il den ikke lade sig drive bvrt, kornmer den alter
og atter igcn, saa er der megen Udsigt til, at den er
rigtig. Endelig er dct ogsaa gvdt, at lccggc Marke til,
hvad det er i dcrcs Jndre, der bifalder Tanken. Hvis
det bedste i Dem er mcd, og det daarlige imod, saa er
den god; men den ducr ikke, hvis det modsatte er T ilfoeldet.

A f onde og gode Länder er der baade storrc og
mindre. Den mindste af de gode Lander sigcr saaledcs:
„Jeg v il bcholde mit, men du skal ogsaa have Lov at
bcholde d it".

E l Trcr, som vvkscr op undcr megen Mvdgang,
stärkt udsat for Stormene,
blivcr fast og kan taalc
haardc Vindstod, uden at rokkcs. Men et andct Trcr,
som vokser op i frodig Io rd , i Ly og i La, dct bliver
flankt og ikke saa fast; kommcr det t il at staa ene, og
bliver det rigtig udsat for Stormene, saa kniber det. I
Menneflelivet gaar det ligcsaa. D ct kan vcrre strängt
nok at mode Modgang paa sin Vej, tit krymper vi os,
naar Tornene stikkcr, tit blöder Saarenc, og undcrtidcn
blöder de lange; men vi skal alligevcl ikke knurre cllcr
klage. Gud, som v il vort bedste, Han tilladcr, at M o d 
gang kommer, og at vi styrkes derved, det er sikkert nok.
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Saadan stal vi ogsaa se og toenke, naar en god Sag,
som vi elfter, moder Modgang, den luttres og Heerdes
derved.

Mcnnestet er stabt i Guds Billede; men vedSyndcsaldct blev dette Billede sondcrrevet og forkludret. Noget
godt blev der dog tilbage, og denne Levning kalder vi
„det mennestelige". Dctonde, som kom ind i vor N atur,
benocvncs mcd flere Navne: „Kodet, den gamle Adam,
dct umcnnestelige, dct dyriste".
Udefra kommer to
Krocftcr t i l os; den ene K raft v il frclse os, den anden
drage os i Afgrundcn, det er: „D et guddommelige" og
„dct djoevclste". Vcd Daaben fodes det mennestelige
paany, det guddommelige indpodes deri, saa det faar
K ra ft t il at sejrc. Det dyriste kan v i ikke forsage, det
v il sige: vende Ryg til, frasige os, sige nej t il; det er
os jo i Kodct baaret, det maa druknes og kues; det
djoevclste dcrimod, det kan vi, vcd GudsHjoelp, forsage.
Altsaa: Det guddommelige stal modtages; det djoevclste
stal forsages; dct dyriste stal ncdtrykkes, og dct mcnnestelige stal oprejses.

For at vi kan udviklcs i Kocrlighcd, maa vi lcve i
Samsund; vi troengcr t il at levc sammcn med nogle, som
vi kan elfte, og som clster os igen. Der er sorget saa
godt for, at vi kan blivc modtaget af et Samfund, naar
vi fodcs t il Verden, ncmlig Hjcmmcts Samfund. Her
udviklcs Kccrlighedsspirernc hos dct lillc B a rn, dct har
let vcd at finde sig t il Rette i dette lille Samfund, men
10
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et storre kan det endnu ikke magte. Siden, naar Udviklingen bliver storre, kan Kcerlighcden omfatte Folkesamfundet og Kristen-Menighedcn; men der maa bcgyndes
i det smaa og i Hjcmmet. Jo mere vor Kocrlighcd
vokser, og vor Egenkccrlighcd tager af, jo storre bliver
vor Gloede. Hvem, der har crfaret dcttc, v il kunncforstaa, at der i de saliges Hjcm skal vccre en Gloede, som
har noget at sige; der har jo nemlig Kccrlighedcn faaet
fuldstoendig Raaderum, og Egcnkcerligheden er helt
borte. Men de v il ogsaa kunne forstaa, at hos de fordomte v il der voere forfoerdeligt at vccre; der har nemlig
Egenkoerligheden aldeles og fu ldt ud taget Magien, og
af Koerligheden er der ikke det mindste Spor, men altsaa
Heller ikke af Gloeden. De kan faa et svagt Billede af
S tillin ge n der ved at tcenke paa en Flok arrigc, snccrrcnde Binde-Hunde, der viscr Tccndcr, knurrer og halser
imod Hinanden, idet hvcr vogtcr noje paa sit, men staar
med den storste Lyst t il at tage a lt fra de andre.

Der bliver ingcn Mennester fordomt; det v il sige:
De Mcnnester, som det gaar saa ulykkcligt, de er bleven
Djoevlene lig og er saaledes ikke Mcnnester lccngcr. De
har Hort med Aandens Drc, og de har sct de to Veje;
de har med fuld Bevidsthed trodset og forhcerdet sig;
de har sagt ncj t il Frelsen, og Gud v il ingcn tvingc; de
har gjort sig styldigc i den strcckkelige Synd, som Frclseren omtaler, og om hvilken Han siger, at den ikke kan
forladcs, hverken i bette eller i det tilkommcndc L iv ; der
er ikke en eneste lys eller varm P let mere i deres Hjcertc,
kun Morke og Kulde bor dcrinde; Gudsbilledet er aldeles
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borte, der er ikkc den mindste Sm ulc Menncflelighed
tilbagc. S c saa vidt kan det gaa! Lad os bede Gud
bevare os! Men lad os tillige drage os det t il M inde,
at vi ikke skal vcere for raste t il at bryde Staven oder
vore Medmenncster og t il at domme dem, ja at vi overhovcdct stet ikke stal domme, det er ikke vor Sag. N aar
den heilige Gud ikke har opgivet et Menneste, saa bor
vi Synderc endnu mindrc göre det; og det er saa, at
saalcrnge der er en Rest tilbage af Gudsbilledet i et
Mcnncstehjcrrte, selv om den er nok saa lille, da er der
Mulighcd for Frelse, og da venter Gud og arbejdcr for
at drage det Mcnncstc t i l sig.

Der er Proester, som sluttcr dcres Prcediken saaledcs:
„N n har I Hort, og dctte Ord stal domme jer paa den
ydcrstcDag, om J ikke v il tro ". DenneTale er utilborlig. Forst maa der lcrggeS Mcerkc til, om det er et letz
ende O rd, Prcestcn talcr, er Ordct dodt, saa gor det
ingen Virkning, og den strccnge T ilta lc Passer da paa
ingcn Maade. Men dcrnocst maa man ikke glemme, at
selv om det er et lcvcndc Ord, der tales, saa kan det
let hcrndc, at de flestc af Tilhorcrne kun Hörer mcd
Kodorct; og Tilta lcn Passer kun t il den, der Hörer det
lcvcndc Ord mcd Hjcrrtets L)rc, der foler for fu ldt A lvo r,
at dctte Ord er ta lt til Ham, at nu cller aldrig maa
det godc V alg gores.

Det kan jo vcrre strcrngt nok at tcrnke paa Doden,
og det ligger os alle ncrr at gyse og grue noget for
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denne undcrligc Ovcrgang. Men for et trocndc Mcnneste er Overgangen nu ellcrs ikke saa sarlig cn Sag.
N aar en Udvandrer kommcr t il Amerika, saa omringcS
Han jo af en Hel Skare Bedragere, som ncestcn gor Ham
or i Hovedct ved dcres mange T ilra a b : „H vor agtcr
De Dem hen? Hvad mangler De? Kam t il mig, jcg
stal hjoclpe Dem!" o. s. v. Men troeffer Han saa i
Stimmelen en trofast og paalidelig Landsmand, som Han
er anbefalet til, saa bliver Han glad og rolig. Saalcdes
tro r jcg ogsaa, at falske Aander v il söge at kalde og
vinke os t il sig, naar vi har udaandet; men imellcm de
forsteilige Röster, v il der lyde en Rost, som den troende
straks og mcd Sikkerhed kender; det er Frclseren, der
kalder, og Han v il fore sin Ven t il etSted, hvor derer
meget bedre at voere end her. E t Guds B a rn kan vccre
ganske rolig og hclt srejdig. Overgangcn er ikke saa
strocng, den er uden Fare, og der er ikke Tale om at
gaa vild, om at tage fejl af Vejen. — N aar vi saa
kommer over t il det godc Sted, hvor vi stal voere, saa
opsoger vi vore Sloegtninge og gode Venncr, og dcttc
Mode v il voere soerdcles fornojeligt. Jcg v il nu straks
sporge efter Morten Luther og Grundtvig,*) de to Moend
kan jeg saa godt lide. — N aar De kommer over paa
den anden Eide, saa sporg kun efter mig; og vi modcs
da igen, v i synger, samtaler og holder Foredrag, ligesom
her; men vi er meget merc glade, og vi kan langt bedre
baadc höre og tale.

*) Saaledes gik det imidlerttd ikke; Kold dsde jo nemUg for
Grundtvig.
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V i lcvcr nu i Aandcns Rige. Baade her paa Jordcn
og i dc dodcs Rigc gor Aandcn sin Gerning i Menneskc-Hjoerterne; der kaldcs paa dem, som sover, og de
troende udvikles. Men Tusindaarsrigct, som Apostelen
Johannes omtaler, det er Sonnens Rige. N aar den
T id kommer, skal dc troende afdode staa op af Gravene,
— „saligc er de, der faar D el i den forste Opstandclse"
sigcr Johannes; — Frelsercn v il da samlc sine Venner,
baade disse opstandne og de, der da lever, og i tusinde
Aar v il Han bo hos dem; men i den T id skal Udviklingen gaa for sig med Kcrmpestridt. Sidst kommer
Faderens Rigc, som varer vcd nden nogen Ende. Dctte
Rige begynder paa den störe Adskillelsens Dag, som vi
kalder Dommens Dag eller Herrens Dag. N aar den
störe Dag kommer, saa har alle Mennesier Hort Evangelict,
cnten her eller paa det Sied, hvor Aandcn opholder sig,
mcdcns Lcgemet hviler i Gravcn; de har virkelig Hort,
ikke med Kodorct alcne, og dc har havt Lejlighed t il at
göre deres V a lg ; Herren har gjort for vor Frelse hvad
Han künde, Han v il jo ikke tvinge, og ingcn skal havc
nogen Undskyldning at mode frem med. Men de tro 
ende har da udviklet sig, baade her paa Jorden, i dc
dodes Rige og i Tusindaarsrigct, — udviklet sig i
Sandhed og Kcerlighed, fra Klarhcd t il Klarhed, udvik
let sig saaledes, at de kan nyde Salighedsglceden i
Faderhuset. Denne saligc Glccde er ncmlig saa uendelig
rig og stör, at vi cndnu flet ikke kan satte og nyde den,
vi maa forst udvikles dertil. Men naar den Dag kom
mer, saa kan vi vcrre med; det v il blive en Frhd uden
lige.
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3. Tillirg.
Kolds Tale ved Vermemodet i Kodeuhavu
de» 11. Septbr 1866
(Her efter „Blade i Mindekransen oder Hsjffoleforstander
Kristen Mikkelsen Kold", udgivet af Kl. Berntsen).

Ved „D et kirkelige Vcnncmode iKobenhavn den U te
September 1866" sluttede Bistop Grundtvig sin Tale
med folgende O rd : — jeg har derfor bedt Kold, den
mcnnesteligc og folkelige Oplysnings Hovcdmand i Fyn,
vcrre saa god at fortocllc os, hvorlcdes Han kom ind paa
sin frugtbare Lobebane, og hvorledes Han bctragtcr Skolcsagcn i det hcle, baadc Bornestolen og Skolcn for de
voksnc, og jeg v il da kun foje en Bcgcering til, som jeg
cllers aldrig gor til nogen Taler, den nemlig, at Han
ikke v il satte sig for kort; ti dcnne Mand har tict saa
loengc, at Han vistnok har en god Del at sige os, og vi
har, tro r jeg, ogsaa godc Stunder at höre".
Dereftcr talte Kold saaledes:
N u har De allcsammen Hort, at jeg stal t i l at talc,
og De har ogsaa Hort, at jeg har faaet det Emnc op-
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gibet, som jcg stal talc om, mm om jeg kan det, er en
Hel anden Sag, og om jeg kan det her, er igen cn Hel
andcn Sag, ti vcl er jcg ikke saa bange for Mcnnestenc
her, men jcg künde vcrrc bange for Stcdet, ti jcg er ikke
hjcm m c. Dersom jcg var hjemmc og havde Lov til at
dele dette Emne i 8 Afsnit og holde 8 Taler om det i
8 Dage, saa vilde jcg ikke vcrre bange; men dcls fordi
jeg ikke er hjcmme, og dcls fordi jcg skal sigc A lting nn
i dette L)jcblik, faa ec det, jeg er bange for, at det stal
gaa med mig, som der siges om de smaa Hunde, at de
er hjcmme starke, og ude er de ikke t il stört, men naar
jcg s k a l probe paa at tale, saa stal jeg, og dersom det
biscr sig, at jcg ikke kan, saa maa De derfor ikke tro,
at jeg ikke kan det hjcmme.
Det forste Sporgsmaal, hvorledes jcg er kommen t il
folkclig Oplysning. kan jcg cgenlig ikke besvare, da jeg
ikke har lobet om ved locrdc Skoler, og langt mindre
gaact cn igcnnem, som G rundtvig sagde. At jeg er
kleben Folkeoplyscr, er ogsaa en socr T in g i vore Dage,
men den Tid , der nu er, har Heller aldrig boeret for,
saa det er ikke saa scert, at der ster ny T in g i ny Tider.
HborlcdcS det da er gaact til, at jeg er blcven en
Folkeoplyscr, kan jcg grummc nemt besvare dcrmed, at
jcg er so d t d e r t i l , men dette er jo dog ikke nok, det
skulde jo ogsaa kaldcs frcm og udviklcs hos mig, og det
bar det, jcg bilde fortcrlle, hvorledes det kom sig, at det
blcv kaldt frcm hos mig. A t jcg er sodt med det, har
jeg Gud at takkc for, maaste ogsaa min Moder, ti hun
bar den forste, der bcgyndte at fremkalde det hos mig.
De maa derfor undstylde, at jcg bcgyndcr saa langt
borte som med min Moder, men der er saa mangc uovedc
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Talere, der bcgynder med Adam og Eva, og De maa
derfor stonne paa, at jeg har sparet Dem en lang Vcj.
Jeg kan sige om min Moder, at hun var en aparte,
en soer en; ingen af dem, der omgikkcd hendc, forstod
hendc, og jeg ved ikkc, om hun forstod dem, men hun
forstod dog temmelig godt, hvorledes de stuldc hjcrlpcs,
naar de fejlede nogct. Forovrigt tro r jeg. at hun brod
sig ikke om Mcnncfler, undtagcn nctop i den Rctning at
hjcrlpe dem, naar de fcjlcde noget. Hun sogte ikkc Omgang med nogcn, og jeg ved ikkc, at hun har elskct nogct
andct Menneske end Pastor Agcrbck; Ham holdt hun saa
meget af, at det var en Hel ualmindclig Kcerlighed.
Hun grcrd, flog i Bordet og stoendte paa alle andre
Prcrster og Oplyscrc, naar hun kom i Tanker om Agerbek; som Han var, fluide de andre vcrre. Hun var den
forste, der begyndte at fremkalde en folkclig Oplysning
hos mig, at göre mig t il folkclig Oplyscr, og det gjorde
hun, udcn at hun vidste det, ti hun var ikkc nccr saa
klog som jeg, og jeg er ikke noer klog nok. M in Moder
var overordenlig dygtig baade t il aandelig og legemlig
Gerning; hun havdc uafladelig tra v lt med at arbcjde,
og hun var nodt dcrtil, ti minc Forcrldre var fra Bcgyndelsen af sättige Folk, men arbejdcdc sig cftcrhaandcn
op til at blive, hvad man kaldcr, vclhavende. N aar vi
B o rn skulde lege, og vi ikke havde noget at lege med, saa
laantc hun os sit Fingcrbol, og saa lavcdc vi Oste af
Sand, og det blcv vi ved med. saa lccngc, til det ikke lcrngcrc
var morsomt. Saa var der en og anden, og det var
ofte mig, der var saa skarnagtig at ville more sig med
at flaa de andres Oste om, og saa stete det ofte, at min
Moder gav mig cn Orcfigen og sagdc: „D u er en grim
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Dreng", men dct var ogsaa mange Gange Tilfoeldet —
og det Var det, som hjalp t il at frcmkalde min lld vikling — at hun sagde: „Kom, Born, lad mig fortcrlle
Jer en Historie", og naar hun saa havde fo rta lt den,
saa kom der Liv og Munterhed igen, saa künde vi igen
begynde paa den opbyggende Virksomhed med at lavc
Sandoste og forglcmme den nedrivende. Jeg forstod
den Gang ikkc, hvorledeS dct künde have en saadan Virkning, at vi havde faact en Historie at höre om störe
og lillc Per cllcr hvem det nu var; min Moder havde
en ni, ti Historicr, og dem fortaltc hun saa oste, at vi
künde dem udenad, saa at vi künde rette hcnde, naar
hun sagde et O rd fest, men vist er det, at naar vi havde
Hort Historien, kom der altid en saadan Livlighcd tilstcde igen, at vi künde begynde at lege. Derved gik det
siden op for mig, hvad Virkning noget saadant künde
have paa B orn, og derved kom jeg t il at toenke paa, at
dct, jeg egenlig skulde komme til, for at blive Folkcoplyser, det var, at jeg forst skulde leere at kende O rd cts
M a g t t il attale til Hjertet og gor Mcnnefkene skikkeligc,
glade, fr i og lykkclige; vi skulde ikke have Lyst t il at
rive ned og göre Fortrccd, men Lyst og Kocrlighed t il
at byggc op. Jeg skulde forst lcerc at kcnde OrdetS
M a gt t il dette B rug, og dcrnoest skulde jcg crfare hos
mig selv, om ogsaa jcg künde dct Slags Ord, som künde
göre den Virkning. Saasnart jeg var kommen dertil,
künde jcg straks begynde at oplyse, og saa vilde Tiden
visc, hvor oplyst jeg selv og de andre künde blive.
Senerc horte jcg selv Pastor A g e rb e k i Skalen, og
jeg blev saa glad ved at höre Ham, at jcg, da jcg kom
hjem, sagde t il min Moder: „maa jeg ikke gaa op at
ti

besoge Proesten?" „N e j", sagde hun, „det er ikke voerd,
hvad v il du Ham?" „Jo , jeg v il derop", sagde jeg. „N ej
det kan ikke gaa an", sagde hun. „Ja , men jeg gaar
dog saa oste op t i l Provstcn", svarede jeg. „J a det er
en anden S a g ", sagde min Moder, „ ti Provst Karsten
sen har jeg tjcnt i 10 A ar, men t il Agerbek maa du ikke
gaa op". „J a M oder", sagde jeg, „jeg tror, at jeg
gaar derop alligevel". „Hvad v il du da sige til Ham?"
spurgtc hun. „Jeg v il sige, at jeg v il tale med Prcrsten".
D a jeg gik hen t il Ham, Var det akkurat med samme
Folelse som den, hvormed jeg kom herop i Dag. Da jeg
kom ind i Gangen, saa jeg saa mange Dore, jeg vidste
ikke, hvilken jeg stulde banke paa, og saa frygtede jeg
for, at jeg stulde banke paa den feste. Da jeg imidlertid var kommen ind i Prcrstens Forstue, turde jeg ikke
gaa ud igen, ti saa vilde man tro, at det var cn T y v ;
jeg bankcde paa, og saa var det saa heldigt, at Agerbek
selv lukkede op. Han sparede mig den Ulejlighed at
begynde en Samtale, ti Han begyndte selv at tale med
mig, og det stal man altid göre, naarsomhclst B o rn kommer t i l en, ti det var forflroekkeligt, hvor den Tanke
Pinte mig, at jeg stulde begynde. „Jeg har set dig i
Skolen", sagde Agerbek, og derpaa gjorde Han mig
noglc Sporgsmaal, som jeg besvarede Ham, blandt andet
hvorledeS min Moder havde det. Saa forocrede Han
m ig4B oger, hvoraf den enc hed: Den fromme Landsbhpige, som jeg lceste med stör Fornojelsc. Jeg var saa
glad over m it Besog hos Agerbek, og er glad derved
endnu den Dag i D ag; Han fortalte rigtignok ikkeALventy r, men Han sagde alligevel noget, som mit Hjcrrte blev
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glad vcd, og bet var just ikke Tilfocldct mcd det, man
t i l daglig B ru g horte i Skolen.
Saaledes gik min Barndomstid hen; der va re n h a lv
Snes gamle Koner og Mcrnd i min Fodeby, Thisted,
hvoraf et P a r fortalte Spogelsehistorier, en anden fo r
talte forflrcrkkelig lange LEventyr, og min gamle Fader
fortaltc Legender. Det var for mig, som om Solen
stinnede meget klarere i disse Huse, end i andre, det
forekom mig, som om Kaffen, jeg fik der, var meget
bedre end den, jeg fik andetsteds. Jeg syntes, at der
var saa varmt og hyggeligt i de Huse, hvor disse H istorier blev fortaltc, mcdens der derimod i de andre
var saa fo rt og koldt.
Jeg var lid t vver tretten Aar, da min Moder formaaede gamle Amtsprovst Karstensen til, at Han skulde
skaffe mig en Plads som Leerer. I m it ellcvte A a r var
jeg besternt t il at vcere Skomager ligcsom mine Focdrc,
men min Fader fandt, at mine Fingre sad saa daarligt
Paa mig, og at jeg havde saa daarligt Anlccg, at Han
blev helt vrcd og fortroedelig derovcr. Han sogde: „D a
jeg var elleveAar, künde jeg sy Tobaksdaaser ogTegneboger ligesaa smukt som nu". Han künde ikke huste,
hvorledcs Han selv var, da Han var Barn, men det v il
jeg bede Dem om at huste paa, ti cllers kommcr De til
at göre baade Dem selv og Dcrcs B orn megcn Urct.
Jeg havde som B a rn den Skik, at naar jeg skulde knappe
min Best op. saa tog jeg og rcv den rast op, men derover blev min Fader vrcd og fortroedelig og sagde: „D u
bliver t il Jngenting i Verden; naar jeg gaar forbi et
Gadehjorne. hvor det blcescr, saa ncrnner jeg ikke cngang
at knappe min Frakkc, for ikke at spolcrc Knaphullernc".
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Jeg toenker oftc paa, at dcrsom Han havdc vidst, at naar
jcg blev ligesaa gammel, som Han var, den Gang Han ikke
knappedc sin Frakke for at flaane Knaphullerne. vildc
jeg göre akkurat det selvsammc, saa künde Han havc
sparet sin Fortrocdelighed. Det var forflrockkeligt for
mig bestandigt at höre, at jcg flulde blive saadan et
solle Skrog. Jeg gik t il min Moder og sagdc: „er det
dog sandt, at jeg blivcr saa solle, jeg syncs dog, at jcg
er den dygtigstc i S kolcn"; hun fvarede mig: „D u er
god nok, min D rcng", men det var en daarlig Trost.
D a jeg havde vcrret i Skomagerlcrre 1*/z Dag, kom min
M oder om Estermiddagen K l. 3 og tog mig stilticndc
vcd Haandcn og Irak mig op fra Bcenken, som jeg sad
paa, og sagde blot disse O rd : „Kom du, min Drcng,
du skal ikke voere Skomager". F ra den T id af var der
ikke Tale om andet, end at jeg stulde voere Skolemestcr,
skondt Degnene var de foragteligste Folk, min Moder
vidste af at sige. Jeg maatte beständig höre: „D u ducr
ikke t i l andet, derfor skal du voere det. Det er det bcdstc,
udueligc Mennester kan komme til, ti naar Degnene
bliver gamle, saa bliver der slaact Melgrod op paa
Vcrggene med Som, saa at de kan gaa og slikke den
a f".
Derpaa talte min Moder med Provst Karstenscn, om
Han vilde lede mig ind paa denne Lobebane, og Han
forte mig da ud t il en Skole en halv M il fra min
Fodcby. Jeg stulde katekisere oder det Sted af Balles
Loerebog, der lyder: „Erfaringen viser, at Menneflcnc
er ikke saa gode, som de burde voere", og hvorledcs jcg
fik det forklaret eller fordunklet, skal jeg ikke kunnc sige,
men saameget er vist, at den gamle Amtsprovst fandt
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dct ovcrordcnlig godt, og dcrmcd var Hcnsigtcn opnaact.
Bondcrnc saa paa mig og sagde: „J a det er jo en
KobstadSdreng"; der var allercde dengang en lille S m u le
M isnoje mcllcm Kobstad og Land. De troedc, at jeg
vilde sige: „D et er noglc Bonder fra Landet", ogdcrfor
Var de allerede vredc paa mig, fkondt der Var ingcn
Menneskcr, som min Moder syntcs bedrc om, ncrst eftcr
Agcrbek, cnd den Del af vorc Künder, der var Bonder
fra Landet, og dct var ogsaa Tilfcrldct mcd mig, men
det künde ikke hjcrlpe. Hvad der cndnu var vcrrrc, dct
var, at en Del af Borncnc var mcget storre end jeg;
jeg har altid vccret lillc af Vcekst og er det cndnu. Det
gos i mig ved at tccnkc paa, at jeg skulde vcrre dercs
Leerer, men saa faldt dct mig ind, at jeg skulde holde
en Tale, og det var den forste, jeg har holdt. Jeg
sagde da baade t il Bornene og Forcrldrene og alle de
tilstcdevcrrcndc: „ I er mcget storre end jeg, og skal det
komme an paa at slaas, saa kan I banke mig, men jeg
har ikke t il Hcnsigt at villc slaa Eder, og dersor haabcr
jeg ogsaa, at I ikke v il slaa mig, men snart v il I crfare,
at jeg er klogcre end I — det var ogsaa sandt — men
hvis I er kloge, saa sogcr I at lcrrc noget af m ig".
Dctte, sandt Bondcrne, var et O r d i rette T id , og baade
dercs og Bornencs Ansigter opklarcdcs.
Saa holdt jeg Skolc for dem, og der forefaldt blandt
andet en lille mccrkelig Bcgivcnhcd, som jeg i Korthcd
v il sortccllc, fordi den er saa kon. Det blev sagt mig,
at jeg ikke maatte spillc Kegler med Bornene, for saa
tabtc jeg min Respekt, men Naturen gik over Optugtclsen, og en Middagsstund gik jeg ncd paa Gaden med
Bornene for at spillc Kegler. Der boede ligeovcrfor en

stikkelig M and, i hvis Hus jeg ogsaa syntes, at
Solen stinnede klarere end andre Steder, ti dengang
künde jeg dog endnu kcndc Forstel derpaa. Han saa
mig fra sin P o rt og kom ned t i l mig, og jeg tcrnkte
da ved mig selv: nu sial jeg staa t il Skrifte. Jeg syn
tes ikke, det Var saa ra rt for en Skolemester at blive
taget i Skole for en saadan Barnagtighed og smcd derfor straks Kcglcrne fra mig, men da Han kom ned,
sagde Han blot: „Kristcn Kold, v il du ikke folge med
mig hjem", hvilkct jeg ogsaa gjorde, men Han sagde
ingen T in g undervejs. D a vi kom ind i Stucn satte Han
sig vcd Bordenden, og mig paa den overste Skammelende. S a a ! tcrnkte jeg, nu kommer det, men Han sagde
endnu intet til mig, Han bad blot sin Kone om at flcrnke
en Kop Kaffe t il Ham og en t il mig. Jeg bcgyndte at
blive lct om Hjcertet, og tcrnkte, at jeg ingen Skcrnd
stuldc havc, men da Kaffen Var stcrnkct, sagde Han t il
m ig: „D u stal ikke spille Kegler med Skolebornene, men
du maa komme op i min Gaard i Middagsstunden,
saa stal min Son, som er konfirmcret, spille med dig".
Jeg blev saa forundcrlig glad, at jeg svarede Ham: „det
gores saamcrn ikke Bchov, ti jeg kan godt lade vcere
at spille Kegler, naar det stal vcrre". „N ej saamcrn
kan du ikke, min D rcng", sagde Han, „det var ogsaa
Shnd at forlange af dig, og tro r du, at jeg v il tage
nogct fra dig, udcn at givc dig nogct bcdrc istcdet, tro r du
at jeg v il tage Keglespillct med Bornene fra dig. uden at
give dig min Son at spille med!" Sc, hvilken Kcrrlighed, og
jeg havde ncrr sagt Forstand, den M and Var i Bcsiddelsc af.
Scnere blev jeg Huslcrrcr paa en Herrcgaard. Om
Aftencn sad jeg i Folkestuen og lcrrtc Tjcnestefolkcnc
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Holbergs Komedier; den enc skulde vcrre Pernille, den
anden det og den tredje det. Jeg leerte enhver iscrr de
Ord, de skuldc sigc, og dct var uhyrc morsomt, cntcn
vedkommende sagdc dct rigtig t cller fcjl.
Endvidcrc
lcrstc jeg Holbcrgs Pedcr Paars, og fordi jeg er cn
Jyde, künde jeg fornojc mig vcd den satiriske Pocsi, ti
den har hjcmme hos minc Landsmcrnd, hos Thyboernc.
Saaledes gik dct t il jeg blev 18 Aar, da kom jeg
Paa Scminariet i S n e d s tc d , hvor Pastor B ra m m er
Var Forstander. Da jeg kom t il Optagelscscksamen,
spurgte Han mig, om jeg kcndte de messianste Spaadommc,
dertil svaredc jeg: „Spaadomme ved jeg nok hvad er,
men mcssiansk vcd jeg ikke, hvad er". Dette, syntes Han
nu, var noget forstrcrkkeligt. Saa sagde Han: „det er
Spaadommcne om Messias". „J a ", svaredc jeg, „saa
kendcr jeg nok nogle af dem". Jeg Log trc af de forste,
men saa vidste jeg ikke flcre. Dcrpaa spurgte Han m ig:
„har du lcrst noget i Biblcn? „J a ", svaredc jeg, „jeg
har en Gang lcrst noget i den for min Moder, da jeg
var lille ; men det var gcrrne Historierne om J n d it og
Holofernes". D ct var jo Heller ikke til Maadc. „M e n
hvad har du da ellers lcrst?" spurgte Han. „Jeg har
lcrst Holbcrgs Peder P a a rs", og det S va r gjorde det
ikke bedre, saa dct tcgnedc ikke til, at jeg kom ind, men
A lg r e e n sagde: „v i v il optagc Ham alligcvel, for dct
er en aparte F y r" , og jeg flap da ind paa Sem inarict
og kom t il at sidde allcrncdcrst, jeg tcrnkte: dct er
egenlig Urct, ti du er ligesaa klog som alle de andre.
Jm idlertid var jeg grulig forknyt i de to forste
Maaneder, saa forknyt, at min Fader fandt det nodvcndigt at kobe et Uhr t il 12 Rd. t il mig, for at oplive
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mit M od. Det Var imidlcrtid nogct andet, der stulde
oplive mig, og De kan aldrig tccnkc, hvad det Var, det
var P c d e r L a rs c n S k rc rp p c n b o rg . Jeg künde ikkc
forstaa, hvad det var, Lccrercn sagdc; jeg horte og horte,
men vidstc ikke, hvad det var, Han kalte om. Jeg var
meget forknyt, ti naar man er i Skole og ikkc kan for
staa, hvad der bliver sagt, saa er man aabenbart iKnibe.
En Dag holdt Brammcr cn Prcrdikcn og opkastedc det
Sporgsm aal t il de tilstcdevcrrcnde: er du cn Kristen?
og hvilken Bestcmmclse Han gav eller ikke, stal jeg lade
vccre usagt, men jeg sagde ved mig selv: D u er det da
ikke, og naar jeg nu var en daarlig Seminaricelev og
Heller ingen Kristen, saa kan De nok skonne, at Udsigterne var morke. Men en Dag gjorde Peder Larsen
Skrcrppcnborg mig opmccrksom paa, at V or Herrc clstcr
Mennestene, og det var forstrcckkcligt, at jeg ikke havde
faact det at vide al den T id , jeg havde vceret til. Hvad
entcn jeg im idlcrtid havde ovcrhort det for eller ikkc, saa
er det vist, at det var nogct nyt for mig, og da jeg
horte det, fo 'r dct igcnnem mig med cn OverbcvisningenS
og Folclsens K raft, at Gud clskede Mennestene, at Han
ogsaa clskede mig, og at Han kun levedc for at göre
Mennestene og ogsaa mig lykkclige, og at det aldrig
künde fejlc, at det vilde ste, naar Han havde taget sig
det Stykkc Arbejde sor. Tidligcrc trocde jeg, at Gud
var en Politimestcr, cn streng Skolemester, som passede
paa, naar vi gjorde ondt, for at Han künde give os en
god Drefigen, men nu gik det op for mig, at Gud elfter
Mennestene og mig, og saa fornam jeg, at jeg ogsaa
clskede Mennestene, det var vcl i cn ringere Grad, men
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jeg elskede dog mig selb og glcrdede mig ved, at Gud
elskede mig.
Jeg har aldrig kcndt Mage t il det Liv, den Lyst,
K ra ft og D rift, der da opstod hos mig; jeg Var faa
glad, at jeg ikke vidste, paa hvilket Ben jeg flulde staa,
oder dcnOpdagelsc, jeg havde gjort. Jeg gikud i Byen
til mine godc Nenner og fort?ltc dem dennc magelose
Nyhed; jeg vidste nceppe, hvad jeg sagde, men det fik
jeg dog sagt, at Gud elfledc mig og os alle, stont vi
varShndcrc. Paa nogle Stcdcr, hvor jeg kom, horte man
paa mig med Ro, paa andre Stcder sagde de: „det stakkels Menneskc! Han har mistet Forstandcn". Jm idlertid
h ja lp A lg r e c n mig saa mcgct tilrcttc, at Han sagde, at
jeg havdc ikke mistet Forstanden, men at det var de andre,
der ikke var komnc til Forstand. Alligcvcl gjvrde det
ct forundcrligt Jiidt-hk paa mig, at alle andre Mcnncsker, der ellers kcndtc mig, sagde. at jeg havde mistet
min Forstand, og jeg blev derfor saa glad, da jeg lcrste,
hvad man kaldcr Apostlenes Gcrninger, og saa, at det
var gaaet dem omtrcnt lige som mig. og da gif det op
for mig, at jeg var cn Kristcn, cfter som jeg havde det
lige som de. Dcrvcd fik jeg en Folclsc af Ordets M ö gt
til at göre Hjrrrternc gladc, og det var paa andenOmgang, ti forste Gang havdc min Moder bibragt mig
dennc Folclsc, og snart crfarcde jeg, at Gud havde givet
mine Ord K ra ft ellcr lagt mig de O rd i Munden, at
ogsaa jeg künde göre det, og saa besluttcdc jeg fra den
S tund af, at jeg skulde besaite mig med det, ikke forlade Scminariet, men gaa det igcnnem, men dog göre
det t il min egenligc Opgave i Verden at göre Hjcrrternc
glade med det Budskab, at Gud elskede os ved sin Son
12
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Jesus Kristus, uagtet vi Var Syndcre. F ra den Dag
af künde jeg forstaa, hvad de sagdc paa Seminariet, og
jeg künde huste og göre Rede derfor; jeg lceste ikke rct
megct, men horte blot cfter. Om Julen kom vi t il
S a lling , og jeg Var der saa heldig at troeffe Mennester,
som var glade ved det samme; vi sang og talte, bad
Bonner og sang igen, men Hovcdsagen var den, at jeg
havde fornummet Ordets Jndflydelsc paa mig.
Nogen T id cfter fik jeg Jngcmanns historistc Romaner ihcrnde, og saa laste jeg uafladelig i 3 Noetter og
3 Dage, „Valdemar S e jr" og „E rik Menveds Barndom ",
og jeg var ligesom om jeg var hcnrykt ovcr at se, at det
danste Folk havde voeret saa stört og saa lykkeligt, og at
der havde voeret saa stont i Danmark, og nu var her
dog saa solle. Jeg tocnktc ved mig sclv: det kan gocrne
voere, at du ogsaa er i Besiddclse af den Slags Ord,
der behoves t il at fremme dette, men det kom jeg dog
ikke t il for adstillige A a r eftcr. Jeg var just ikke saa
megct pietistist, jeg havde ikke forstaaet stört andet, end
at Gud elstedc os.
S aa blev jeg forslhttct derfra, som vcl var, ti ellers
havde jeg ta lt og sunget mig tom, og saa kom jeg t il
Sonderjylland for at voere Husloerer hos den rigc Knud
Knudsen i Forballum. De Folk, jeg der tra f paa, var
kristelige nok, de var ikke saa uvidende som Thyboerne,
de var vidcnde, men der var intet L iv i dem. Men
hvorledes det var cllcr ikke, saa faldt det mig ikke ind
at staffe L iv i dem i dcnne Retning. Derimod foltc jeg,
at de ikke var danste, og saa tankte jeg, at nu stal du
tage fat paa det. Jeg gav mig t il at loese Jngemanns Romaner for dem, dem havde jeg sclv faaet godt
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af, og dct mcnte jcg ogsaa de andre stulde, og det lykkcdes fortroeffeligt. Saa gjorde jeg Bekendtstab med
„Valdemar den störe og Hans Moend", og de O rd, der
staar deri: „hvad Danmark Var, skal det alter blive,
endnu er Foedrenes Aand ilive !" Jeg syntes ikke, jeg
künde have Ro, forend vi fik begyndt paa at faa D an
mark t i l at blive hvad dct en Gang havde vcrret. Der
Var en M and ovre fra et andet Sogn, for hvem jeg
loeste noget af „Valdemar den störe og hanS M crnd", og
jeg vilde have, at Han stulde hjcrlpc mig t il at satte det
i B ark, ti det stulde jo goreS, men Han svarede m ig:
„jeg sorstaar ikke, hvad det er, du lcrser". „D et er sorstrcrkkcligt", sagde jeg, „saa stal De idetmindste leere at
sorstaa dct, jeg v il komme t i l Dem to Aftener om Ugen,
og vi v il da sammcnkalde de unge Mcrnd, og sc, om vi
kan faa dem t i l at sorstaa dct". Den Gang havde man
allercdc „Danste Sam fund" i Kobcnhavn, og vi fik
„Danste Samfund "S Sange sendte t i l os, og dem sang
v i; dct var i Kristjan den ottendcs T id . Det varede
Heller ikke lange, forend de unge Mcnnester blev beaandede, og hvis man bcsogcr den Egn, v il man finde tydcligc S por af den Virksomhed, som den Gang blev udovet.
I den T id var dct, at dct gik op for mig, hvorlcdes
man stulde holde Skolc for B orn, for at naa det M a a l
at faa dem saaledcs oplivedc og givc dem en saadan
Lyst, D r ift og K ra ft, at man künde faa dem t i l at tro
Paa Guds Karlighcd og Danmarks Lykkc, og t il at arbejde derfor saa godt, som man cftcr fattig Lcjlighcd
künde. Da jcg var H uslarcr, stulde jcg sclv sorge for,
at Borncnc leerte dercs Udcnadslckticr, og naar det var

flet, gik vi ud for at lege; vi fisiede, sejlede, körte i Kilker
og morede os, mcn Udenadslocsningen tog altid saa
grummc lang T id . B lan d t Bornene var der iscrr en
lillc Pige, som jeg holdt mcget af, mcn hun Var tungnem; de andre B orn blev snart fcerdige med dercs Lckticr,
men de syntcs ikke, at de vilde gaa ud at lege, forend
de künde faa hendc med. Hun lceste og grced, lccste igcn
og grccd, og saaledes havde jeg ogsaa gjort, da jeg Var
hjemme hos min Moder, mcn saa sagde hun til m ig:
„n u skal du ikke lcese loenger, for cllers tyggcr du dct
i dig igen", og det sammc sagde jeg til den lille M aren.
Saa tcenktc jeg: mon det dog ogsaa virkelig er Guds
V ilje, at B o rn skal pincs med cn saadan Udenadslcrsning? Jeg kan ikke sorstaa det, da Han dog clsker
Menncskene; mon da dctte, at lcrre en Bog udenad, kan
forc t il at clste Ham? Nej, syntcs mig. det kan det ikke.
Ja, men hvad N yttc er det da til? Det er, for at de
skal kunne blive konfirmercdc. Wien, tcrnkte jeg, künde
vi ikke indrette det saaledes, at de blev konfirmerede paa
en anden Maade, dct er dog en forskrcrkkclig Maade,
man nu bcrrer sig ad paa. D et var dette, som jeg
grundede allermcst over; mcn nu er det jo saaledes, at
naar vi er i den storstc Nod og sporger Aandcn for
ramme A lvor, saa svarer Han os, og Han sagde da ogsaa
t il m ig: du kan jo fortcellc Bornene dct, som de skal
lcerc udenad; du kan jo fortcellc dem dct, som du sortccller W ventyr! A ldrig saa snart var dctte gaaet op
for mig. forend der kom en saadan Lyst og D r ift hos
mig, at jeg ikke havde T id t il at vcntc, jeg syntcs dct
var en ucndclig lang T id, forst om Astcnen, og saa hcle
Natten, in d til ncestc Dags Morgen, da jeg künde be-
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gynde at prove det, og jeg vilde havc givct meget til,
at der ingen N at havdc vcrret, saa at di straks künde
have provet det. Jeg syntes, at dersom det künde lade
sig göre, saa havde vi vundct Verdens Guld og gronne
Skove, og jeg havde ncer sprunget ud paa Gaden, lige
som Arkimedcs gjorde, og raabt: nu har jeg fundct!
men det gjorde jeg ikke, ti jeg var en Jyde og ingen
Grocker. Om Morgenen begyndte jeg straks at fortcelle
Bornene et Stykke af Vibclhistoricn, og det vilde de
gerne höre, men Sporgsmaalct var nu, om de künde
huste det, naar de flulde til Konfirmation og Eksamen.
Saa blev jeg vcd en fjorten Dages T id at fortcelle dem
nogct af Bibclhistorien, det var nctop Historien om Josef,
den, sandt jeg, var den bcdste at begynde mcd. Dcrpaa
provede jeg, om Bornene künde huste det, og t il min
störe Forundring künde de fortcelle det o r d r c t , men
naar man leerer at kcnde B orn, kan man nok forstaa
hvorfor. V i andre kan ikke fortcelle ordrct, ti vi optagcr
det, vi Hörer, i vort Hjccrte, gor det lid t om efter dort
eget Hjcrrte, og saa lcvcrcr vi det fra os; men naar
B o rn optager nogct, saa givcr de det fra sig, akkurat
som de har faact det. Jeg tcrnktc altsaa, nu har vi
fundet det, nu stuldc vi have alle danste V o rn undcrviste paa den Maade, det er det bedste M iddel t il at
saa Danmark t il at blive, hvad det tidligerc var. Naa,
sagde Folk, det er da et forstrcekkcligt Hovmod at tcenkc
saaledes, men det sagde de, fordi de vidste ikke, hvad
Hovmod var, og de vidste Heller ikke, hvad dctte var.
N u gik det fortrccffeligt mcd Skolcn; der var en lillc
Drcng — Han er da t i l endnu — en lillc udmcrrket
Fyr, som jeg traf, da Han havdc Hort Historien om
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Abraham, staaende i en lille Have ved et Trce; Han saa
opad og sagde: hör, lille Abraham, du skal ikke vcere
bange for at gaa hen at ofre bin Son, V o r Herre giver
dig Ham med hjem igen, dct ved jeg, t i jeg har lccst
videre. D a Han Var kommen hjem fra Skolen, havde
Han nemlig taget sin Bog og lcrst videre, og faaet det
at vide, hvormcd Han vildc tröste Abraham. N u vildc
jeg for alt i Verden gerne have oprettct en fr i Borneskole af den Slags, men det künde jeg ikke, ti alle Love
og Forordningcr var derimod. Jeg kom ikke en Gang
t i l at sporge mig for hos Provsten og Bistoppen, ti
naar Loven var derimod, saa künde det jo ikke nytte.
Jeg maatte i en saadan Fristole ikke have mindre end
feks og ikke flere end atten B orn, og jeg künde da ikke
tcrnke, at de faa F am iljcr, der var der, künde fore dct
igennem. Saa sogte jeg et Degnckald, men da var dct
allerede dagedes, at jeg havde opfundet en ny Maade
at lcrrc Bornene Balles Lcrrebog paa, og Provsten stulde
vcrre tilstede ved Eksamen, fordi det var rygtedes, at
vi havde opfundet noget nyt derovre. Han katekiserede
mcd Borncnc frem og tilbage, op og ned, og de svarede
mcget godt, men da Han var fcrrdig dermed, siger Han
til den storstc af Pigerne: „kan du nu loese mig det tredje
Stykke i fjcrdc Kapitel?" „ J a " , siger hun, „ i hvilkcn
B og?" ti dct havde jo Provsten glcmt at sige. „ I Balles
Loerebog", svarede Provsten; „ja , men den lcrrcr vi ikke
her", siger hun, „det har vi ophort med". „H vad ",
siger Han t il mig, „lcrrcr de ikke Balles Lcerebog?" „N cj,
Bornenc lcerer den ikke saa ganstc udcnad, men de er
ikke ubekcndte med den, det har jo Provsten crfarct, ti
cllers künde de umnligt have svaret saa godt, som de
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har gjort, wen jeg synes, det er Synd at ladcBorncne
lcrre den helt udcnad, det er a ltfor bcsvcrrligt og ingen
Nytte t il" . „Jeg sporger ikke, om det er t il Nyttc eller
ikke", svarcdc Provstcn, „men jeg sporger kun, om De
v il lade Borncnc lcrre udenad paa Rams; v il De eller
v il De ikke?" „ J a " , sigcr jeg, „da jeg Hörer, det er
overladt t il mig, saa svarcr jeg naturligvis, at jeg ikke
v il det". „G o d t", sigcr Han t il Prcrstcn, „skriv i P ro 
tokollen hvad der her er sagt;" saa blcv det indfort i
Protokollen, at jeg ikke vildc bruge denne Frcmgaugsmaade, og vi gik hjcm som sättig Per Erikscn.
Nogen T id efter kom der cn Skrivclse fra Biskoppcn
i Ribe S tift, gamle Tage M ülle r, med Foresporgsel om,
hvilken Undervisningsmaade der da blev brugt, der skulde
givcs en Forklaring derom. D e rtil svarcdc jeg, at jeg
fortaltc dem Bibclhistorien i Stedct for, men Balles
Lcrrebog lcrste jeg med dem indenad, og saa sammenlignede vi den med Bibelhistoricn, og sogte at forklare
öS Lcrrebogen vcd Hjcrlp af bibclske Historicr, som de
havde lcrrt igenncm Fortcrlling. Jeg skrev fire Punkter,
men jeg kan ikke huste merc end det cnc, der lod saalcdcs: „ t i dcrsom danstc B orn stal blivc vcd at lcrre
Balles Lcrrebog udcnad paa Rams, saa kommcr de aabcnbart t il at ligne den Slcrgt af Is ra e ls B orn, om hvilken
Herren sagde, at de Var ndueligc til at indgaa i Kanaans
Land; altsaa langt mindre blcv der nogct af DaumarkS
Lykke, som Jngcmann havde bcstrcvct i „Valdcm ar den
störe og Hans Mcrnd". Dcrpaa blcv jeg kaldt t il B istoppcn, og Han sagde t il mig: „ja , De er et begavct
og haabefuldt ungt Mcnneste, og jeg v il saa gerne tro,
at De künde undervisc B orn, ja jeg er vis dcrpaa, udcn
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at leere dem Balles Lcerebog udenad paa Rams, men
hvordan stal det saa gaa med alle andre Skolcmestre!"
D c rtil svarede jcg: „hvad kommcr dc mig vcd?" „J o ",
sagdc Han, „fo r det stal vcrrc cns". „D et er dog ogsaa
forstrcrkkcligt", sagde jcg, „a t det stal gorcs gcrldcndc:
altsaa hvis der er 99 Skomagcrc i cn B y, som laver
daarligc Stovler, saa stal den cne, der kan göre godc
Stovler, ogsaa göre daarligc, for at Arbejdct kan blivc
cns". Saa Irak Han paa Skuldrcne, den gamlc stikkeligc
M a n d ; ti Hans Hjcerte Var paa min Side, men Hans
Forstand paa Verdens Side, og Han sagde: „Hcrrcgud!
Loven er jo over os alle". „J a , men saa maa De se
at saa en saadan tosset Lov forandret". Han lovcde
da paany at göre Jndstilling t il det gamle Kancelli og
sc, om der ikkc künde givcs cn Sm ulc Tilladelse t il en
Smule Frihcd, i det mindstc saa lcrnge jcg var i cn
tjcnendc S tillin g , og der kom da ogsaa cn Skrivclsc fra
Kancelliet, hvori det, som det altid gjordc, fircdc og
halede. Det hed dcri: at vel stulde Balles Lcerebog
lcrres udenad, men Ndenadslccsningcn af Lcerebogen
maatte dog ikkc staa den hojcrc NeligionsunderviSning i
Vejcn, og da jcg fik den Skrivclsc, syntcs jcg, at nu var
vi frclste, ti det var jo nctop cn hojcrc Religionsundcrvisning, som jcg gav mig af med. Da nu Provstcn kom
og spurgte mig, om jcg havdc set, at Lcrrebogen stulde
locres udenad, svarede jcg, at jeg nctop havdc set, at
den ikke stulde lcercs udenad, ti det var nctop den hojcrc
Religionsundcrvisning, som jcg vildc, og Udenadslcesningcn af Bogen maatte ikkc staa den ivejen.

Dermed blev der ikke talt viderc om den Sag, jeg
fortsatte min Undcrvisning i dcn Tid, jeg var der, men
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da jeg stnldc t il at söge Embede, fik jeg Afslag allevegnc;
naar jeg ikke vilde forpligte mig t il at lade Borncnc
lcrrc Balles Lcrrebog ndenad paa Rams, saa maatte jeg
ikke blive kaldct, men dertil svarede jeg: dct v il jeg ikke
og dct gor jeg ikke. „J a " , sagde Biskop Tage M ü lle r,
„det gor mig virkelig ondt for Dem!" „J a , saa saar jeg
tcrrskc, som mine Fcrdre har gjort, men maafle jeg ogsaa
kan komme t il at holde Skole, jeg kan vel nok hjcrlpc
mig igcnncm uden Embede". „J a dersom De künde det",
sagde Vistoppcn, „saa Var det dct allerbcdste".
Nu künde jeg ikke komme an nord for Kongeaacn,
ti der skulde Balles Lcrrebog lccres ndenad paa Rams,
og jeg sögte dcrfor senden for Aongeaaen, hvor man
ikke havde Balles Lcrrebog. Provst R e e h o f i Aabcnraa, som i mange Hcnscender Var cn fkikkelig Mand,
men i mcgct Var, som Han ikke burdc vcrre, cksamineredc
mig og spurgtc om jeg ikke Var en Hernhut, enKristjansfcldter, men dctte Sporgsmaal klarcde jeg godt, ti minc
Religionskundstabcr Var i den bedste Orden efter Hans
Smag. Jeg havde forklaret Ham noglc Steder af Skriftcn,
Han havde provet mig, og jeg tcrnkte da: nu opnaar jeg
det, jeg söger; men derefter spurgte Han mig, hvad jeg
saa mere vilde lcrre Borncnc, og dertil svarede jeg:
„jeg v il fortcrlle Danmarks Historie for dem, og lcrsc
Jngemanns Romaner for dem, det er noget, de kan havc
godt af", men saa Var hundrede og et ude. „D et kan
ikke gaa an", sagde Han, „v i har ingcn Folkeaand her".
„A a jo ", sagde jeg, „det har man dog vist, der er da
i al Fald et Folkehjcrrte, og naar vi beghnder at slaa
det an, saa kommer det nok". „N e j", sagde Han, „dct
maa ikke leeres, vi er ikkedanske, Gudbcvarcs". D ablev
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jcg virkelig saare nedflaaet og sagde med groedellde
Taarer: „det er da ogsaa forflrcekkeligt, jeg har h id til
kunnet komme igennem Verden ncrsten uantastet med alle
mine Lyder og Udyder, og de var mange, men jeg skal
netyp stoppes paa Grund af de to eneste Ting, der er
vcrrd at nyevne hos mig, nemlig Kcerlighed t il Gud og
t il m it Fcedreland". Det var, som Provsten sank i
Kncr, men saa sagde jeg aldrig et Ord mere og gik, og
Han sagde Heller aldrig et Ord.
Dcrpaa besluttede jeg at komme dort herfra og gcmme
mig et Sted, mten i Amerikas Skove ellcr et andet Sted,
in d til jcg fluide de, ti her i Verden syntes jeg ikke, at
jeg künde vcrre; naar jeg ikke künde faa Lov t il det
eneste, jeg künde, saa künde jeg ikke vcrre til. Saa tra f
det sig netop paa samme Tid , at Pastor Hass vildc rejse
t il S m yrna og sogte sig en Tjencr, og jeg tcrnkte da,
at jeg künde göre en Smule Nytte ved at rejse med Ham.
I fem A ar Var jeg i Smyrna, og tcrnkte beständig paa
de danfle Born, der lcrser udenad, iscrr naar jeg kom
forbi den tyrkiflc Skole, ti der lcrrer B o rn akkurat paa
samme Maade som her. Skolemesteren fremsagdc to
Soetninger af en Bon, og dem flulde alle Bornene gen
tage i Munden paa hvcrandre, saa for mig, der ikke
forstod T y rk ifl, var det akkurat den samme Brummen som
i en Landsbyflole hos os, naar Bornene lcrser over.
Jeg tcrnkte aldrig paa at komme hjem igcn, men jeg leerte
at elfle m it Fcrdreland ganflc anderledes där, end jeg
künde have kommet t il det her hjemme, ti jeg savnede
det saa sircekkeligt. N aar der kom en danfl Skipper, og
jeg saa det danfle Flag i Havnen, var jeg som nhfodt,
jeg grcrd som et B a rn og flyndte mig ombord, yg naar
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det saa Var en Holstener, der fo'runder det danfle Flag,
vendte jeg noget stukoret tilbage, men Var det enten et
danfl, n orfl eller tilnod svcnfl Skib, saa glcrdede jeg
mig, dog allermest ovcr de danfle. Men hvorledes det
nu end gik, da jeg havde vcrrct der i fem Aar, flulde
jeg hjem og kom ogsaa hjem. M a n kommer altid der,
hvor man fla l. Jeg kom hjem i 1847, dog med den
Tanke, at rcjse t il Amerika, men saa kom Krigcn i Foraarct 1848, og jeg tcrnkte da: du fla l dog göre dig selv
den Fornojelse at voere med og sc, hvad K rig er for
noget, jeg havde loest og Hort saa megct om den, men
aldrig set den i Noerheden. Jeg syntes, at jeg havde
alle de Folclser, der flulde t il for at voere cn dygtig
Krigsmand, og dem havde jeg faaet as Jngemanns
Romaner, men da det kom tilStykket, havde jeg den Mangel
paa Fingcrnemhed, som min Fader havde bebrejdet mig, og
jeg künde ikke lcere Gevocrgrebene, men kom altid en lille
Smule bagester.
Med det samme kom Friheden i
1848—49, og det gaar jo saaledes i Verden: befloegtede
kender Hinanden paa Rösten, paaFolelscn. Jeg fornam,
at nu var min T id kommen, flont jeg slct ikke künde
tcrnke, hvad jeg egcnlig flulde; im idlertid rcjste jeg ikke
t il Amerika, men blev hjcmme. Jeg blev da Husloerer
hos Prcrsten i Sonderfclding og flulde undervise Hans
Son. Der fik jeg fat paa Grundtvigs Verdenshistorie
i Ire Dcle, og det var moerkvoerdigt, hvilkct Jndtryk det
gjordc paa mig at sc, at Gud saaledes planmcrssig gennem Tiderne forte Mcnneflesloegtcn fra den enc Sandheds Erkcndclsc t il den anden, og den sikre Forvisning
flog mig, der saa ofte udtales i denne Bog, at Menncflcflccgtcn fla l ende med cn T riu m f over Dod, Msrke,
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Kedsommelighcd, Trcrthed, Tomhed og Ode. Det Var
noget ganste nyt for mig, men saa snart jeg havde loest
det, flog det mig straks, at saaledes er det, og ikke anderledes, og saa syntes jeg, at det var noget, Folk flulde
have at vide. Der Var allerede den Gang en Del opvalte Folk, og man havde ogsaa den Gang begyndt at
blive noget danste. „Danste Sam funds" Sange blev
sungne oder hele Landet, men naturligvis ikke af alle
Mennesker. Der var kommen en Hel Del Liv og Begejstring fra 1648, som efterlod stg en Del Spor, og
da gik det egenlig forst op for mig, hvorledes Nanden
virker i det störe. Tidligere havde jeg tun vidst, hvor
ledes Aanden virkede gennem Ordet, dels paa mig og
dels fra mig t il min Noeste, i det enkelte, men den Gang
fornam jeg, at alle Folk var blevne beaandede, og da
var det egenlig, at jeg forst gjorde Bekendtflab med den
danste Aand. Saa stk jeg ogsaa et tydeligere Bcgreb
om, hvad det var, jeg egenlig vilde frembringe, ncmlig
at Folelsen og Begejstringen fra 1846 og den Opvoekkelse,
som da fandt Sted, stulde vedblive og flaas fast. Jeg
vilde gennem S k a le n ved Ordet virke til, at alle danste
Folk künde blive varig begejstrede. I den T id, da jeg
lceste G rundtvigs Verdenshistorie, fattede jeg den Plan,
at jeg vilde voere Folkeoplyser gennem Skolen; jeg syntes,
at det ikke künde forslaa at rejse omkring og holde en
Tale hist og en anden her, jeg syntes, at det maatte
samlcs t il en Helhed, ti ellerS var jeg bange, at Jndtrhkkct flulde forsvinde. Jeg var den Gang ikke Taler,
hvad jeg Heller ikke nu er, men jeg havde provet, navnlig i Sonderjylland, at Begejstringen künde voekkcs hos
Folk, naar de loeste Ingemanns historifle Romaner. Det
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forekom mig imidlertid, at Folk ogsaa fluide lcese Grundtvigs Verdenshistorie, og det syntes jeg, at de ikke künde
komme til, udcn at de stk den i Skolen; men jeg havde
set Rodding Hojflole, som man sagde havde kostet 48,000
Rd., og jeg havde ikke mere end 500 Rd., som jeg havde
tjent i S m yrna ved at voere Bogbinder, da jeg syntes,
at jeg flulde göre noget godt med Hcrnderne i dette
Land, hvor jeg ikke künde göre det med Munden. Da
jeg havde voeret hos Pastor Hass saa lcrnge, t il Han künde
bruge Tjenestetyende af Landets Jndvaanere, saa Var
det ikke nodvendigt, at jeg blev loenger hos Ham. Han
fik sig da cn Tjenestepige, og hun künde jo meget bedre
udfore Arbejdet end jeg; ti om ogsaa Hans Kone sagde,
at hun aldrig havde faaet sine Tallerkener bedre vadflede,
end i den T id , da jeg Var Tjener hoS dem, saa opnaaede jeg dog ikke at saa nogen rigtig jSvelse deri, det
gik langsomt, men det blev godt gjort. Som sagt, da
jeg kom hjem, var min hele Kapital 500 Rd., men der
Var langt t il 48,000 Rd., som Rodding Hojflole havde
kostet. Ganfle vist behovede jeg ikke at have en saa
storartct Skole, men jeg syntes dog, der flulde lid t til,
jeg flulde dog have et Hus, der künde rummc idetmindste
14— 15 Mennefler, og saa haabede jeg, at de opvaktc
Folk, som jeg kendte, flulde vcrre saa flikkelige at sende
mig deres B o rn t il en Prove, for at vi künde komme
i Gang og saa bekendtgjort for Folk, hvad det var, vi
egenlig vilde udrette, nemlig at saa vakt baade den kristne
Aand og den danfle Aand og saa Folk til at tro paa
GudS Kcrrlighed og Danmarks Lykke.
D a jeg nu altsaa ikke havde tilstrcekkelige M ld le r til
at begynde min Virksomhed, flrev jeg til B ir k e d a l i
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Ryslinge, om jeg ikkc maatte komme t i l Ham i et A ar
og voere Huslcerer og tage en 3— 4 Bsnderkarle i Huset
for at prove, om det var m uligt at beaande dein,
ti hvis det ikke var muligt, saa künde det jo ikke hjcrlpe
noget. H vorfor det netop skulde voere i F y n , det vidste
jeg ikke den Gang, jeg tro r, det styldes P a u l Rasmussen i Sanderum, men nu ser jeg, at det var bedst at
begynde med Fynboerne, fordi de er nemmest at komme
af Sted med. Det er en moerkvoerdig indre Forbindelse,
som Aandcn danner mellem de Mennesker, der er dens
Redflaber, og som den holder af; Aanden forstaar at
lcde alt, in d til det skcr, som den vil. V i ved i Gründen
ikke af, hvor det er, vi ftal hen, men vi kommer dog den
Vcj, som Gud v il. Jeg sik da 3 Iyd e r og 3 Fynboer
at begynde med, og det lykkcdes efter m it Skon ganske
godt, i al Fald saa godt, at jeg syntcs, vi künde fortsoette. Der var paa samme T id et Hus ledigt i Ryslinge
paa 4 T d r. Land med en gammel ussel Bygning, som
slet ikkc var brugelig, og det skulde koste 1400 R d .; jeg
syntcs, at jeg vilde give 1000 Rd. dcrfor, men da jeg
ikke künde saa det for den P ris , lod jeg det drive over.
Jeg toenktc: det bliver ikke t i l noget med Skolen, det er
altfor bcsvoerligt, du kan blivc hos Birkcdal et Aar, og
se, hvorledes du kommer hjcm, men saa kom der et skrapt
Bud efter mig, at nu skulde jeg t il at saa begyndt.
Der havde nemlig vcrrct en Del saakaldte G rundtvigiancrc samledc i Kobenhavn for at raadslaa om^ hvad
der stulde goreS for at saa oplyst den danske Bonde
stand, saa at den künde benytte den borgerlige Frihed,
der var blevcn givet, og Aandcn havde vel den Gang
ogsaa sine Fingre med i S pillet, ti da man var bleven
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enige om, at der flulde gores noget, og der blev spurgt,
hvilken M and de vel flulde tage t il at udfore dcnnc
Virksomhcd, svaredc Ludvig Kristjan M ü l l e r : „jcgved
ingen anden cnd Kold". og de fandt alle, at det ogsaa
var den rette Mand. Det Var hojst mcrrkvcrrdigt, ti jeg
Var ikke meget flikkct dertil den Gang, nu er jeg meget
bedre flikket dertil, flondt jeg ikke er ncrr fuldkommen
cndnu. De flrev mig saa til, at jeg flulde komme ovcr
t il dem og raadslaa med dem om, hvad der künde gorcS
for FolkeoplySningen; de mente, at jeg künde rcjse omkring i Jylland og virke paa de unge Skolelcercre dör,
for at der künde blive indfort cn bedre Undervisning,
men jeg svaredc, at jeg vidste allercdc, hvad jeg vildc
göre, jeg vildc oprctte cn saakaldet hojerc Bondeflole,
hvortil de svaredc mig, at i saa Fald künde jeg göre
Regning paa dercs Undcrstottelsc. Det var en mcrrkvccrdig Dag for mig, da jeg fik denne Skrivelse. Jm idlertid gik der ovcr et A ar hen, hvori jeg ingen Undcrstottelse havde nsdig, ti jeg flulde sorst göre minc Forberedelscr; jeg flulde vcere hos Birkedal et Aar, for at
Prove, hvorvidt de fire Clever, jeg havde, künde blive
beaandcde, og om jeg i det hele taget künde bcaandc
Ungdommcn i den Alder, i hvilken jeg nu tocnkte paa
at undervisc den. D a dettc A a r var hengaaet, var jeg
bleven svag i Troen; det er underligt nok, det er jeg
altid blevct, lige kort forend jeg flulde t il at bcgyndc
en Virksomhed, og det bliver jeg ogsaa, naar jeg fla l
op og tale. Jeg bad Vorherrc, at Han dog ikke vilde
fore mig ind i noget, som jeg mulig ikke künde forc igcnncm, men saa kom der et bcstemt Bud> at nu eller aldrig
flulde det voere. Jcg künde ikke saa S in d t i l at sige
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ja til, at det aldrig flulde ste, og altsaa maattc jcg sige:
saa sial det vcrre nu.
D etH us, jeg for omtalte, var imidlertid blevct folgt,
og alter blevet ledigt. Jeg gik op til Manden, som havde
det at scrlge og spurgte, om Han vilde vente i 8 Dagc,
medens jeg rejste t il Kobenhavn, ti jeg turde ikkc kobe
det, forend jeg havde faaet at vidc, om jeg künde faa
nogen Undcrstottelse derovrc, og Han lovede mig da at
vente 6 Dage. Derpaa marscherede jeg den ncrste Dags
Morgen afsted t il K o b e n havn, jeg gik til Nyborg og
igen fra K orsor t il Kobenhavn. D a jeg kom t il Hovedstaden, gik jeg op t il A lg re e n , som den Gang Var paa
Regentsen, jeg boede hos Ham og laa om Natten paa
Hans Sofa. Det var imidlertid kun en daarlig Trost,
jeg fik af Ham, ti Han svarede mig: „h vor v il du Yen,
Grundtvigianerne er ikkc den S lags Folk, der huskcr i
Aar, hvad de besluttede i F jo r, de har ganskc andre
Jdcer nu, og det bliver vist ikkc til noget, men jeg skal
folge mcd dig t il G r u n d t v i g ! " D a vi kom op til
Ham, stod Han og rog sin Pibe og lagde sin Arm paa
Kakkclovnen. „D e t er Kold fra F yn ", sagde Algreen.
„A a ", sagde Grundtvig, „e r det det!" og vi ragcde da
straks uklar. Jeg vilde have mine Fyre i Skole, naar
de var nhlig konfirmcrede, i cn Alder af l4 , 15, 16 Aar,
men Grundtvig sagde: „det duer ikke, for de bliver 18
A a r". Jeg kan godt huske, at jeg sagde: „G ru n dtvig
kan ikke vide, hvorledes Bonderne er der hjemme, t i naar
de er 16 Aar, har de allerede begyndt at lege Kcrrestc,
ryge Tobak, göre Pibe- og Urhandeler, og saa kan vi
ikke faa dem beaandede". „J o ", sagde Grundtvig, „det
kan vi nok". „N e j", sagde jeg, „som jeg har opfattet
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Forholdet, er min M cning den cneste riglige". Jcg har
altid vccrct vis i min Sag, ogsaa naar jeg tog scjl.
Jm idlertid sorgcde Vorherre sor, at vi fik Folk baade
over og undcr 18 A a r at undervisc, og jeg gjordc da
straks den E rfaring. at de, der var 18 A ar og derover,
künde vi ndrettc nogct mcd, medcns vi intet künde udrette mcd dem, der var undcr 18 A ar. > S triden mellem
G rundtvig og mig blcv dog bilagt, men paa den Maade,
at G rundtvig gav eftcr, og cllers var der Heller ikkc
bleven nogct af det hcle, ti jeg havde ikke givet öfter.
Dcrpaa rykkede jeg frem med mit W rindc, ncmlig at
jeg nu stulde havc den Understottelse, der var lovct mig.
„ J a ", sagde Algrccn, „hvad fla l vi göre derved, hvor-dan stal det gaa, ti Grundtvig vcd selv, at der ingen
T in g er i Kassen". „J o ", sagde Grundtvig, „det kommcr nok". Dcrpaa spurgtc Han mig, hvormcgcn Under
stottelse jeg da mente, at jeg stulde have. Jeg har selv
500 R d.", sagde jeg, „naar jeg faar 600 Rd. t i l —
men det stal vcrre til Gave, ti jeg tor ikkc lovc at betalc dem lilbagc — saa har jeg 1100 Rd., og dermcd
stal jeg komme ud af det". „J a ", svaredc Grundtvig,
„600 Nd. og 500 Rd. er 1100 Rd., men hvad v il De
lunne göre med dem?" „J a , naar det ikke kan gores
med lid t", svarcde jeg, „saa kan det Heller ikke gores
mcd mcgct, men det kan ikke gores mcd stet intet". D cr
paa sagde Grundtvig til mig: „gaa hjcm og scrt cn Begoering op t i l stikkclige Folk, hvori De bcder dem om at
understotte Dem i dcttc Forctagendc, og bring den op til
mig, saa stal jeg underflrive den forst, og saa stal vi
sc, hvad mit Navn kan batte!" jeg kan huste det, som
om det var stet i Gaar. D a vi kom udenfor, greb
14
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Algreen mig i Frakken og sagde: „D u er cn Lykkens
Andling, nu er din Sag vunden, naar G rundtvig tager
stg saaledes af den, saa er den sikker". De 600 Rd.
blev ogsaa samlede, Grundtvig gav sclv KO Rd., F rn
Toste 100 Rd. og vor gode Ven gamleGorickc, somjeg
talte med i Gaar, 50 Rd.
Derpaa begyndte jcg min Hojsiole ude paa R yslingc
M ark, men jeg havde im idlcrtid kun bestemt Loste paa
en eneste Elev, det Var Kristen Larscns Son i Dalby,
det Var sikkert, at Han kom den Iste November, og endnu
de allerstdstc Dage i Oktober vidste jeg ikke sikkert, nt
der kom andre end Ham. Vel havde jeg faaet Loste om
adskillige Elever, men Folk mente, at det Var noget soert
noget, og at det jo Var bckosteligt, skont jeg kun forlangte 6 Rd. om Maancdcn for Kost, Logis og Undcrvisning, og lovede Folk at göre Undervccrker med dcrcs
B orn, de stulde blivc saa livlige, saa vakrc og driftigc,
at de aldrig havde set Mage dcrtil, men dog syntes de,
at det var en grov Hoben Penge. Folk spurgte, hvad
deres B o rn saa künde blive til, naar de havde vcerct
paa Skalen, om de saa künde blive Degne, ellcr om de
künde blivc fr i for Köngens Tjcnestc, dcttc var nemlig
for Tilfcrldet, naar man gav stg i LandhusholdningsselflabetS Tjeneste, og saa troede man ogsaa, at en saadan Begunstigelse var bleven mig t il Del. Der var
im idlertid, mcrrkeligt nok, for mange mange A a r tilbage
paa de forskellige Stedcr sorget for, at saa det forste
S crt i Skolen. Der var en Soster til P aul Rasmussen i Sanderum, der var dod for flcre A a r siden, og
hun var bleven vakt lige i de sidste Dage, hun levede.
Paa sin Dodsseng sagde hun t il sin M and: „havde jeg
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vidst det, jeg nu ved, saa skulde m it L iv vcrret anvendt
ganflc anderledes end det er, men Pas dog paa vore
Born, at de faar deres Liv anvendt, du ved nok, i hvilken
Retning jeg mener". „J a ", sagde Han, „det fla l jeg
nok", men Han vidste ikke rigtig Besked om Retningen.
Jm idlertid vilde Han dog holde sit Loste og sendte sin
Son i Skalen, og netop fordi Han ingen Besked vidste,
netop dcrfor gjorde Han Skalen mest Tjcneste ved at
sende sin Son derhen, ti Mandcn var ingen Sterling,
Han var som Folk i Almindelighed, og naar Han künde
sende sin S on i Skalen, saa knnde flere andre göre det.
Overalt fandt jeg, at Vorherre havde vcrret der og ryddct Pladsen og gjort Forbcredelser, men det er jo altid
svccrt at bcstemme sig, naar man fla l göre naget godt.
Det er forunderligt nok, naar man fla l göre Narrestreger,
saa kan man lct göre det, men fla l man göre noget godt,
saa er man forsigtig. Jm idlertid bestemte Folk sig dog,
og den Iste November kom de med 15 Clever körende
med deres Stadsheste og Vogne, og saa' saa glade og
lykkelige ud. De var glade, fordi de havde overvundet det
og var komne af Sted, og jeg var saa glad, jeg har vist
aldrig i mit L iv vcrret saa glad, flont jeg har vcrret
meget, meget glad. Saa begyndtc vi med Jngemanns
Romaner, ti vi skulde bcgynde der, hvor vi sidst slap;
det, vi havde crfaret, det vidste vi. og det, vi endnu ikke
kendte, künde vi ikke bcgynde med. As G rundtvigs VerdensHistorie oplcrstc jeg nogle enkclte Stykkcr hist og her, og
sogte at paapege lid t af Sammenhcengcn mellem O ld 
tiden, Middclalderen og Nutidcn, men Eleverne syntes
ikke at kunne satte det, hvilkct derimod var Tilfcrldct med
Jngemanns historifle Romaner. M aalet blcv imidlertid

108
naaet, og der er endnu ingen af dem, der har tabt den
Beaandelse, som de fik den Gang, men den er kcndelig
endnu alle Vegne, cntcn hvor der skal vcrlges t il Rigsdagen eller foretagcs noget, som skal stgte t il at göre
Danmark t il det störe, som det tidligere Var, og den har
mange Gange styrket dem, som har voeret Haardt bctroengtc i Kämpen i saadannc Retningcr. N aar man
spurgte mig om, hvilken Methode jeg brugte, saaledcs
somProvsten gjorde, da Han i sin T id flulde undersege
den, saa sagde jeg, at vi havdc cgenlig ingen Methode,
og naar der blev spurgt mig om Planen, saa svarede
jeg: „v i har ingen P la n ". „M e n hvad v il I da mcd
cn Skole?" sagde Monrad. „D a jeg var 18 A a r",
svarede jeg, „leerte jeg at elfte Gud og min Noeste, og
det Var jeg saa glad ved, at jeg den Gang befluttedc at
anvende min T id og mine Krauter t il at hjcrlpe min
Noeste tilrette mcd det samme, og det er egenlig det,
Skolen v il loerc Folk: at elfte Gud, sin Noeste og sit
Foedreland". „A a ja", sagde M onrad, „det er jo et
meget hoederligt Form aal".
Siden den T id erdet gaaet meget fremad for m ig ; nu har
vi bygget en Hejftole som et S lot, Bygningcn tilligemcd
Jorden har kostet 25,000 Rd., og hvad mcre er, den kan
igrundcn godt svare sin egen Regning. V i havdc i
V inter 70 vokSne Karle i Skolen, og i Sommer 50
voksnc Bonderpigcr, og i Heften 50 Skolemoend, som
allesammen var komne for at oplyses og oplives. Siden
jeg er kommen ind paa dctte, v il jeg slutte mcd den Bemocrkning, at Oplysning har jeg ncrppe saa godt Greb
paa, som jeg har paa Oplivclse. Jeg opliver ferst, og
saa oplySer jeg bagester, eller i a lt Fald opliver og op-
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lhser jeg paa en Gang, og det tror jeg er rigtigt, ti
Oplivelse er det, som man traniger til. Altsaa er det
at oplive langt mcrc min Opgave vcd Skalen, end at
oplyse, men saa oplyscr vi en lille Smule, cftcrhaandcn
som vi blivcr oplivcde. Naar man nu vil sporgc mig,
hvorlcdes jeg künde komme til at oplive forst og oplyse
sidst, eücr i alt Fald oplyse og oplive paa en Gang,
altsaa, hvorlcdes jeg, der ikkc er blandt Profctcrnc, fordi
jeg ikkc har gaaet nogen cgenlig Skale igcnncm, künde
blive Folkeoplyscr, saa svarer jeg: det kommer deraf, at
jeg, da jeg begyndte at villc oplyse, bcfandt mig imellem
Folk, som ingen Oplysning knnde tage imod, forend de
blev oplivcde, det var jcrvne Folk, som saa at sigc ikkc
kendte til Oplysning. men som forst skulde oplives. Dersom jeg havde truffct paa Folk som Studentcrnc i ffobcnhavn, paa Folk, der künde lade sig oplyse udcn forst at
blive oplivcde, saa havde jeg maaske ogsaa givet mig til
at oplyse, udcn at oplive, ti det er paa en Maade det
nemmeste, men ligc over for de Folk, jeg traf paa, var
jeg som sagt nodt til at brugc en anden Fremgangsmaade. Jeg tror ogsaa, at jo mcre man lcrrcr det danske
Folk at kcnde, desto mere vil man erfare, at det baade i
og udcnfor Kobenhavn ikkc rigtig kan blive oplyst, udcn
at det forst bliver oplivet, ellcr i alt Fald, at det maa
folges ad, at der oplyscs og oplives til en og sammc
Tid.

