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I  Skaarup Mrke.

J e g  veed et Land, paa Jorden er det ei,
Didhen dog gaaer de Dodeliges Vei.
Ve l intet Oje det opdaget har.
M e n  fjernt mit indre B lik  det bliver vaer.

Det vinker os —  o did, o did
K an  Lcengslen stunde over Jo rd  og Tid.

Jeg  veed en Vei, trygt tor v i vandre den.
D en  forer sikkert os til M aa let hen.
E i  altid er den ly s  og tornefri.
M e n  hver en J rrve i forer den forbi.

D en s M a a l  er Fred —  ad den, ad den 
T i l  Himmelhjemmet stunder Fromheds Ven.

Jeg veed en Ven, Han kjender Veien grant,

H an  selv ad den saa herligt M aa le t fandt.
O g  trofast, gjennem Livets Provetid 
D en  gode Hyrdes Rost m ig leder did.

H an  gav m ig A lt  —  i L iv, i  Dod  
D u ,  Frelser! v il udftie m in Sjcel af Nod!

Jeg  veed en Stund, men ei hvad D a g  den staar, 

Ved den herfra mit Vandrebud jeg faar.
D a  viger Taagen fra det indre Blik,
D a  naar jeg M aalet, hvortil Vejen gik!

O  blide Stund  —  ved dig, ved dig 

Forsvinder Alt, hvad Jorden byder mig!
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Stille  og milde, dog dybe og alvorsfulde ere de Toner, 
som lyde os impde fra dette Q vad  af en christelig Sänger. O g  
i  denne Stund, da Vandringen er tilende for vor Broder og 
Ven, da „Hytten er falden", og v i ere komne dertil, at v i skulle 
give Jorden tilbage, hvad der Hörer den til ester det gamle 
Ord, at „Stovet m aa komme til Jorden igjen, som det va r for"; 
medens v i dog saa gjerne ville fastholde Billedet af Ham, som 
v i ikke have kunnet holde tilbage, og mens jeg i Scerdeleshed i 
denne Affledstime saa gjerne i Mindeordet vilde tegne eller dog 
antyde Hans Billede —  Billedet af Eders og m in tabte Ven:
—  see, da traadte hint Q vad  med de milde, alvorsfulde Toner 
og den fromme Stem ning som af sig selv frem for m in Tanke, 
da bod iblandt mange andre dog isoer hine O rd sig til, idet de 
tyktes mig at slaae de rette Toner an, naar Ta len  er om at 
mindes det Levnetslob, som nu er affluttet, og at give fände 
Trcek til det Billede, som vi gjerne ville fastholde i  kjoerlig 

Erindring.
Det er fkjont, at, naar Doden kommer og adfkiller de 

ncermere og fjernere Forbundne, da er det netop det Bedste og 
LEdleste hos de bortdragne Venner, som klarest og lcengst gjem- 
mes i  Erindringen. Ligesom det er Guds Ordning, at, naar 
Aanden forlader sin B o lig  og „kommer til Gud igjen, som gav 
den", da maa Stovdragten blive tilbage, og da maa „Jorden 
dolge, hvad ei va r rent og let, til Aanden did at folge" paa 
dens hoie F ingt: saaledes er det ogsaa med de Kjceres Jhu- 
kommelse: det Skrobelige, det Ufuldkomne, som jo hcester ved 
ethvert Menneskeliv paa Jorden og ved ethvert Stovets B a m ,
—  det lade v i ligesom falde til Jorden og blive der, og saa 
bevare vi, hvad der va r det skjonneste og reneste i deres Vcesen, 
hvad der va r det dybeste i deres Natur, hvad der egentlig giver 
Menneskelivet dets Vcerd og er dets bedste P ryd  og Smykke. 
O g  saaledes maae v i nu alle toenke paa vor bortkaldte Ven og 
Medvandrer, som v i nu med Vemod tanke borte fra os, fordi 
Han havde vundet en P lad s  i Unges og i Gam les Hjerter —  
er det da ikke det M ilde  og det Stille, det Kjcerlige og det T ro- 
faste, det Fromme og det Gudhengivne, som trceder frem for 

vor Tanke og bliver levende i vor E rind ring ? E r  det ikke —
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saaledes som hint fromme Q vad  udtaler det —  Billedet af en 
Vandrer, som vidste sin „Be i",  som kjendte den rette Vej og 
strcebte cerlig at folge den for Gud og Mennesker, og som fra B a rn 
dommen af havde leert at kjende den „Ven ", der er den bedste 
og sikkreste Veileder, og som ogsaa vidste og aldrig glemte, 
„hvorhen B e im  gik", som under A lt, hvad Vandringen gjennem 
Verden künde give Ham at varetage og at tcenke paa, dog altid 
havde Rnm  for den Tanke, at Hans Be i tilsidst forte til Dodens 
Porte og igjennem Dodens Porte til hint „Land ", som „vinker", 
men hvorfra In g e n  vender tilbage? —

J a ,  Hans Vandring paa Veien, Hans L ivsve i gjennem 
denne Verden —  jevnt og stille gik den jo hen; starke Bevce- 
gelser, störe Sv ingn inge r va r der ikke deri; og dog har Han, 
som v i andre, jo visselig kjendt Livets Omskiftelser, „ei altid 

va r Hans Be i lys og tornefri"; Han har seet morke D age  aflose 
de lyse, og ved Eiden af Livets gode og skjonne Goder og 
Glieder ogsaa gjennemlevet Provelsens, So rgen s og Savne ts 
tunge Dage. M e n  Veien, Han fulgte, blev dog i  de stiftende 
Tider i hoiere Forstand den samme: jeg tor nok kalde den Ret- 
sindigheds Bei. O g  Han selv, Vandringsmanden, saaledes som 
v i have loert Ham at kjende gjennem kortere eller längere T id, 
Han „bevarede det Gode, som var nedlagt i Ham " og bevarede 
derved sig selv og blev sig selv tro som den, der altid onstede 
at finde det Rette og at fremme det i alle Forhold; som den, 
der glcedede sig oprigtigt ved, hvad der viste sig for Ham som 
adelt og godt; som den, der stedse havde O ie og S in d  aabent 
for rene og milde Jndtryk, og som den, der dog ikke „sogte sit 
Eget", men havde en dyb og inderlig Folelse for Andres Vee 
og Vel. H an  var jevn i al sin Fcerd, i  S in d  som i Ta le: lad 
m ig da ogsaa vidne jevnt om Ham: H an  sogte Sandhed, og 
Han vilde det Gode, og et kjcerligt Hjerte flog i Hans Bryst. 
S ig e r  det, I  mange, som kjendte Ham: tor v i ikke give vor 
savnede Ven dette skjonne V idnesbyrd? V a r  dog ikke, under al 
Skrobelighed og menneflelig Svaghed, dette Grundproeget i Hans 
Liv, det som besjcelede Hans indvortes Menneste, og som saa 
tidt gav sig et skjont Udtryk i  det ydre? —

I ,  Hans Fremder og ncermeste Forbundne! kiryttede til Ham
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ved Slcegtskabs noere Baand —  er det dog ikke saaledes, I  
have lcert Ham at kjende,, mens Aarene gik? I  som saa tidt 
have havt Lejlighed til at see Ham paa ncert Hold og vel 
stundom gjort Jndblik i Hans Hjertes og Hans Tankers Londom 
—  er det dog ikke et saadant S ind , I  have lcert at kjende og 
at skatte og at elske hos Eders Frcende? O g  har ikke et saa
dant S in d  aabenbaret sig i Hans L iv s  allerncrreste Forhold —  
til Forceldre, til Sodskende, mod hvem Han altid bevarede et 
trofast Brodersind; til dem, der engang vare Ham i B o rn s  Sted, 
og til Hans dyrebare, saa inderligt elskede Hustru, Hans L iv s  
Lykke, hun, hvem Han regnede til G uds bedste Gaver, og med 
hvem Han i 34 A a r  levede et skjcmt og lykkeligt Sam liv , i 
Glcede som i S o rg ,  i  Nydelse som i  S a v n  —  glcedende sig ved 
at eje hende, takkende Gud for hende —  hun, som var i Hans 
sidste jordiske Tanker, og hv is N avn  mod det Sidste ligesom 
arbejdede sig frem fra det betyngede Bryst, da Lceben ellers ncegtede 
sin Tjeneste! —  ja hun, som gav Ham Hans Kjcerlighed tilbage 
af fuldt Hjerte, Han var jo —  v i vide det —  hendes L iv s 
Glcede, nu  hendes S a v n  og Forlcengsel. M e n  siger det, I ,  Hans 
noere og noermeste Forbundne! ville I  dog ikke fände det Ord, 
jeg har sagt: H an  var af Sandhed, og Han vilde det Gode, 
og I  kjendte Hans Hjertes Kjcerlighed?

O g  saaledes have ogsaa v i andre, fjernere staaende, lcert 
Ham at kjende og fundet Ham i  Aarenes Lob i sit egentlige og 
inderste Voesen uforandret. Derfor have v i —  jeg veed, det 
gjcelder om M ange, fjern og noer — folt os hendragne til Ham 
og knyttede til Ham med oprigtig Agtelses og hjertelig Hen- 
givenheds stoerke Baand, derfor har det voeret os en Glcede at 
staa i Forhold til Ham og at regne Ham til vor Kreds og at 
söge Ham i  Hans og Hans Hustrus fkjonne og venlige Hjem; og 
derfor regne v i Hans Bortgang for et Tab, og det er os en 
fremmed, dybt vemodig Tanke, at Han nu er borte, fordi v i i 
Ham have labt en Ven, en tro og cerlig Ben, der altid mente 
os det godt.
, O g  lad m ig da ogsaa minde om Hans Forhold i videre 
Kreds —  om Hans S t illin g  i denne Menighed, som Han i nce- 
sten 40 A a r  tilhorte, og til hv is Bedste Han har offret T id  og
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Krcester, og hvor Han paa mange M aader har virket til det 
Gode. I  Mcend af Skaarup S o g n  og Menighed, som idag 
ere her tilstede for at vise vor bortgangne Medbroder den sidste 
LEre, I ,  som oste og i forfljellige Forhold have viist Ham T il-  
tro og tillidsfuldt sagt Hans Raad og Veiledning, fordi I  havde 
lcert Ham at kjende som den, der villig og redebon kom Eder 
impde og altid gjerne vilde raade og virke til det Bedste; I ,  
som ihukomme Hans Arbeide iblandt os i  Hans kräftigere D age  
og Hans hcederlige Vandel iblandt os gjennem mange forbi- 
gangne Aar, —  I  ville idag —  derom er jeg forvisset —  sam- 
stemme med m ig i  det Vidnesbyrd: ogsaa for os, ogsaa i  disse 
Forhold har Han vist sig som den, der cerligt spgte det Sande  
og Rette, som den, der vilde det Gode; og ogsaa iblandt os 
har der vceret Vidnesbyrd nok om Hans kjcerlige, deltagende 
Hjertelag, og ikke faa ere de, som have spgt Ham i Roden og 
have vendt sig til Hans milde Hjerte og aabne Haand, og som 
ville savne Ham, idet de ihukomme Ham med Tak. M e n  alle 
ville I  bevare Hans M inde i LErbpdighed og Kjcerlighed!

O g  nu Fcedreland og Folk —  ja Han var en Danm arks 
tro og kjcerlige S M ;  Han elskede vor gamle Moder, og Han 
elskede sit Folk. Ikke stal jeg her tale om Tidens Bevcegelser 
eller om det offentlige L iv s  Kampe eller om Meningernes Bryd- 
ninger. K u n  dette skal her siges: vor tabte Ven var visselig 
stedse og i alle Forhold sit Fcedrelands og sit Folks fände Ven, 
hv is Hjerte flog varmt og i  Glcede ved, hvad Han agtede for 
Landets og Folkets Lykke og Hceder, og hv is Sjcel dybt be- 
drpvedes og fyldtes med Bekymring ved det, som maatte staa 
for Ham som faretruende eller fordcerveligt i  Nutid og Fremtid. 
Ogsaa i dette Forhold —  hvad enten offentligt Hverv va r Ham 
betroet, eller Han i Hjemmets Stilhed med opmcerksomt Oie 
fulgte Tingenes Gang —  ogsaa i  dette Forhold va r Han den 
samme: han„sdgte ikke sit Eget", men Han spgte Sandhed, og 
Han vilde det Nette og det Gode, og Kjcerligheden til Folk og 
Land forncegtede sig aldrig.

Saadan  va r Han. N aa r vi, som det sig bar, see paa det, 
som der udgjorde M andens inderste og dybeste Natur og satte 

Prceget paa Hans indre og ydre Liv, saa siger jeg: saadan var
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Han. O g  idet Han saaledes vandrede sin „ B e i"  iblandt os, 
trods al menneskelig Begrcrndsning og Svaghed dog bevarende 
sig selv, bevarende det samme S ind , altid strebende at «andre 
i Sandhed, i Retsindighed og i  Kjcrrlighed —  ja, da vide v i 
jo, hvad det var, som viste Ham Be i og gav Ham altid Lyst og 
V illie  til at vandre den, og som styrkede og bevarede Ham i Hans 
beflikkede T id  under Alt, hvad der knnde trykke og hcemme eller 
vilde fore ud af Sporet: det var Fromheden i  Hans Hjerte, dm 
dybeste Grund i  Hans Vcesen, nedlagt i Barndommens Aar, 
bevaret og udviklet under Livets Gang og dets Arbeide og dets 
Kam p og Provelser; det va r Hans jevne, men faste T ro  paa 
den himmelske Fader og paa „Nennen", den trofaste Ven og 
Frelser. D e r  kan vcere dem, hos hvem det fromme S in d  trceder 
stärkere frem eller i andre Skikkelser; men hos F a a  findes 
T roens stille L iv  mere hjerteligt eller mere fordringslost og be- 
siedent end hos vor tabte Ven.

Derfra  havde Han sit S y n  paa Livet, som G uds Naades 
Gave, som et betroet Gode, for hvilket Han takkede dm  gode 
Giver, ja takkede for hvert Aar, der „lagdes til Hans D age ", 
men hvori Han ogsaa saae en idelig Mindeste om en hellig 
Skyldighed, om en L ivs-G jerning —  om og kun en lille Gjer- 
ning —  i  Herrens Tjmeste.

D erfta  leerte Han at kjende „sin B e i",  idet Han gjerne lyttede 
til „den gode Hyrdes Rost", og, som skrevet staaer, „troede det 
Ord, Herren havde sagt", og strcebte at folge det i Kjcrrlighedens 
villige Lydighed.

D erfta  leerte Han at domme over sig selv og at kjende sine 
Grcendser, saa Han „ikke tornkte hoiere om sig selv, end det bor 
at toenke", ikke dromte om en „egen Retfcerdighed", men 
vidste og troede, at „G uds Kraft fuldkommedes ogsaa i  Hans 
Skrobelighed", og, ydmyg folgende Lyset fta det Hoie, byggede 
Han paa „den G uds Kjcerlighed, som overgaaer al Forstand", 
paa G uds Kjcerlighed i Christo Jesu.

Derfta  kom Mildheden i  Hans D o m  om Andre og Deel
tagelsen og Medfolelsen og Glcrden ved at hjcelpe, idet Han 
hyldede Ordet: „Enhver af Eder see ikke paa S i t  alene, men
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Enhver og see paa Andres", og havde Hjertelag til at „glcede 
sig med de Glade og sorge med de Sorgende".

Derfra  oste Han Trost i S o r g  og S a v n  og under Korset, 
som jo ogsaa Han stk at bcere, men fandt Kraft og Fred ved 
Hengivelse i den himmelfle Faders Villie.

Derfra  stk Han N ie  for „Maalet, hvortil B e im  gik", tankte 
tidt derpaa og talte tidt derom; knnde tale med R o  om det 
sidfte jordifle M a a l,  tale varslende til sine Kjoere og til 
sine Venner, som det jo oste stete iscer i det sidste Aar, 
idet Han bebudede: „Det stunder til Asten, og Dagen  
Helder." O g  om end den Kjcerlighed, som bandt Ham til Livet 
med mange Baand, stundom maatte fremkalde det S u k  fra 
Hans Bryst: „Fader, er det muligt, da gaa den bittre Kalk fra 
m ig !" saa endte det dog stedse med Hengivelsens O rd: „G uds 
Villie flee!" og den fandt Sjcelen Hvile. Og, hvor meget Han 
end maatte fole sig knyttet til sit jordiste Hjem og til hvad der 
va r Hans Hjerte kjcrrt og dyrebart hemeden, saa stod dog T a n 
ken om et evigt Hjem idelig for Hans Nie, med det visse Haab, 
at „Faderhuset med de mange B o lig e r" stulde aabne sig for 
Ham, at der ogsaa for Ham var „beredet et S te d " derinde, 
og at Han, den Herre, paa hvem Han havde troet i al sit L iv s  
S in d ,  vtsselig vilde, naar Tim en kom, „udfrie Ham af alt 
Ondt og frelse Ham hjem til fit himmelfle R ige ".

N u  er det til Ende. H an  har „fuldendt Lobet og stridt 
den gode S tr id  og bevaret Troen". O g  Han er gaaet bort i 
Fred. Ja ,  det er vor Fortrostning, at, medens det flrobelige 
Legeme saaes at kcempe sin sidste tunge Kamp, har dog Sjcelen 
fundet Fred og Hvile, saa det paa det Sidste er fleet med 
Ham, at

„ S o m  S o l  gaaer ned bag Lnnden 
I  Havet lyseblaat,
I  Sommer-Astenstunden,
M e n s  Fugle qviddre smaat:
S a a  gaaer den Sjcrl til Hvile,
I  Fcerd med sodt at smile,
S o m  foler, i sit Ord 
H o s os vor Herre boer."
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M e n  for os er Savnet tilbage. Det milde, sjcelfulde N ie er 
lukket, det varme Hjerte har standset sit S la g ,  den venlige, 
tillidvcekkende Skikkelse trceder os ikke mere imode. Det er med 
vemodige Hjerter, at v i sige os selv og hverandre, at det er 
saaledes. M e n  lad dog Savnet mildnes —  ogsaa der, hvor 
det maa foles dybest —  ved den samme Tro, fra hvilken T ru 
sten saa tidt oprandt for Ham, for hvem „hvert S a v n  nu er 
stillet": ved Troen paa vor Gud og Fader, som i sin V iisdom  
og sin Kjcerlighed kalder i  den rette Time! —  Og, idet v i takle 
Gud, som gav os vor Ven og lod os lcenge beholde Ham, da 
ville v i i Erindringens Helligdom bevare Billedet af en sand- 
hedskjoerlig og rettcenkende M and, en cedel og trofast Personlighed, 
en kjcerlig og deltagende Ven, en ydmyg og troende Guds 
Vandringsm and; det er det Billede, som bliver tilbage i Sjcelens 
Lonkammer; der flal det staae, omfredet af Kjcerlighed og Tak- 
nemmelighed! —

O g  nu D u ,  vor hjemkaldte Ven, som er „indgangen til 
D in  H v ile " —  Tak —  jeg siger det i  M anges, M ange s Navn, 
ogsaa i mit Navn, i denne T im e —  Hjerternes Tak for, hvad 
D u  har vceret for os gjennem mange svundne Aar, i ncermere 
og i fjernere Forhold! Tak for D in  Vandel iblandt os i 
Sandhed og Retsindighed og Kjcerlighed! Gud glcede D in  Sjcel 
i H im m erig! H an  lade sin milde Trost dale ned over de sorgende 
og savnende Hjerter! —  H an  lade lyse sit Ansigt over D ig  og 
vcere D ig  naadig! H an  loste sit Aasyn paa D ig  og give D ig  
Fred! Amen!



Ved Grave«.

S a a  er D u  nu lagt i D in  G rav ! Her, hvor „alle Veie 
modes", hvor „alle Hcender synke", her siger jeg D ig  endnu 
det sidste Farve l! Blomsterne, som bedcrkke D in  sidste Bo lig , 
de skulle visne; men Kjcerligheden og Hengivenheden, hvorom de 
tale, den flal ikke visne, men bevares frifk og levende i  D ine  
Frcrnders og D ine  Venners Hjerter!

H v il nu her, indtil Herrens Rost atter lyder! H v il her 
ved D ine  B o rn s  E ide  —  de, som engang vare D in  Glieds, 
lcrnge D it  dybe S a v n  — ; hvil her ved deres E ide  som et 
Tegn paa, at, hvad der stilles, v il Herren atter samle:

„Det er vemodigt at stilles ad
F o r dem, som gjerne v il sammen vcere!
M en, Gud flee Lov! i Vorherres S tad  
F o r evigt samles de Hjertenskjoere!"






